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ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ao Senhor
FRANCISCO ]OSE SAMPAIO
Gestor do FMS
Nesta

Assunto: Abertura de processo administrativo

SOLICITAçÃO

Areia Branca/SE, 04 de setembro de 2020.

GABINETE DO SECRETARIO

Autorizo.

tm ó'/ /oí t Za?-t
/'\ ,
ty,, -*---: l.- ,9..-

FRANCTSCdTOSE 9ÂilPArO
Gestor do FMS

Senhor secretá rio,

Através da presente, solicito autorização para abertura de procedimento administrativo de

dispensa de licitação, objetivando a aquisição de materiais méd ico- hospitala res para uso em
ações de prevenção e combate ao COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, nos termos da documentação anexa, com a empresa C G Farma
Distribuidora Eireli, inscrita no cNPl no 29.565.364/0001-09, perfazendo o valor de R$

96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais), considerando-se a melhor
oferta apresentada. As despesas devem ocorrer à conta da seguinte classificação
or a me ntá ria :

CODIGO UNID.
ORÇAMENTÁRiA

PRO]ETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECO NOM ICA

FONTE DE RECURSO

7932 2r07 33903000 t27t/ 7213/1274

Para tanto, segue em anexos os seguintes documentos:

- Projeto básico;
- Pesquisa de mercado;
- Mapa de apuração;
- Documentos da proponente (menor preço);
- Indicação de modalidade licitatória; e
- Previsão de saldo orçamentário.

Atenciosamente,

,JlrcÍA FE RN AN DES
Divisão do FMS
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ESTADO DE SERGIPE
uunrcÍpro DE ARErA BRANcA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO BASICO

1. DO OB'ETO:
1.1. Aquisição de materiais méd ico- hospitalares para uso em ações de prevenção e

combate ao COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

2. DA FUNDAÍrlerrlçÃor
2.1. Fundamenta-se o presente termo no aÊ.40, da Lei no 13.979, de 06 de fevereiro de

2020, e, subsid iariamente, no quanto disposto na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

3. DA JUSTIFICATIVA:
3.1. A transmissão do coronavírus no Brasil já foi considerada comunitária, conforme
Portaria do Ministério da Saúde no 454/2O2O, com possibilidade de aumento e

agravamento de casos. o enfrentamento de uma epidemia requer a contratação de

materiais e insumos de prevenção de contágio, transmissão e manejo clínico dos casos

diagnosticados;
3.2-. A necessidade da contratação pública fundamenta-se em critérios técnicos tomando
por base a doença e transmissão do vírus, assim como as projeções do seu

comportamento, além das orientações dos órgãos oficiais de saúde, especialmente quanto

à disponibilidade de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteÇão

individual, dentre outros bens e insumos que se fizerem necessários;
3.3. Ouirossim, em conformidade com a Lei no 13.979/2020, se faz necessária a

aquisição dos materiais conforme planilha disposta no item 5, para fins de enfrentamento
da traÁsmissão comunitária do vírus, já evidenciada em larga escala neste Município.

4. DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:
4.1. O fornecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida
pelo Fundo Municipal de saúde, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos

produtos a serem entregues;'4.2, 
Os produtos podeião ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereÇo

a ser designado pelo Fundo Municipal de saúde, dentro dos horários estabelecidos, o

Fundo também designará servidor para recebê-los;
4.3. No ato da entiega o responsável pelo recebimento designado pelo Gestor do FMS,

poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do presente termo,
devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
4.4. O fornecedor deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, devendo

esses estarem em perfeitas condições de uso, devendo ainda, quando solicitado, substituir
prontamente o produto que porventura não atenda aoS requisitos contratados,
providenciando, tambem, a mercadoria que no momento possa estar em falta em seu

estabelecimento;
4.5. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

a) Entregar mercadoria cuja não contenha em sua embalagem a data da fabricação,

validade e/ou vida útil dos mesmos;
b) Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas ou

iÁadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
c) o produto não atender as legislaçõês sanitárias em vigor, bem como outros referentes

ao prod uto em questão;
d) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;
+.0. ns entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, dez dias após atestada

a solicitação previamente expedida pelo FMS.

I
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICiPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICTPAL DE SAUDE

UN]D. TDITEM

Unid 3.0001

Avental descartável, confeccionado em TNT, 100o/o polipropileno,
gramatura 4Og/m2, mangas compridas, punhos com elástico,
amarração na cintura, não estéril, atóxico, hipoalergênico, cor
bra nca tamanho único

2502

Avental hospitalar, confeccionado em TNT SMS, 100o/o polipropileno,
gramatura 4Og/m2, mangas compridas, punhos com elástico,
abertura lateral, amarração na cintura, impermeável, não estéril,
atóxico hi cor brancaoale entco

Cx 200

Luva descartável, confeccionada em látex, com aplicação de
bioabsorvível, não estéril, ambidestra, tamanho G, caixa com 100
unidades, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos
em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas
exceto ciru ras

pó

3

Cx 400

Luva descartável, confeccionada em látex, com aplicaç
bioabsorvível, não estéril, ambidestra, tamanho M, caixa com 100
unidades, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos
em atividades odontológicas, Iaboratoriais, hospitalarês e médicas

ão de pó

exceto ciru ias

4

Cx

Luva descartável, confeccionada em látex, com aplica
bioabsorvível, não estéril, ambidestra, tamanho P, caixa com 100
unidades, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos
em atividades odontológicas, laboratoriais, hospitalares e médicas
exceto ciru ras

ção de pó

5

100Cx6

Luva descartável, confeccionada em nitrilo, sem aplica
bioabsorvível, não estéril, ambidestra, tamanho P, caixa com 100
unidades, indicada para proteção das mãos contra agentes biológicos

ção de pó

em atividades odontol ita lares e médicashoslaboratoria istcas

100Pct7
Máscara cirúrgica tripla, confeccionada em SMS, com eficiência de

tó
e a ts c sa a aro/o5 com t r sar n su ne ro a 9fi rat m a abact ppI

m 05 nu da esdac coCO teaa x ca a tn a e

108
Máscara de proteção respiratória tipo N95, formato
clip nasal, com tiras elásticas para fixação, desc

anatômico, com
artável, atóxica,

antialé rca acote com 10 u nidades

Pct 50
Touca sanfonada, confeccionada
gramatura 3Og/m2, descartável, nã
cor bra nca

em TNT, 100o/o polipropileno,
o estéril, atóxica, h iPoa lergênica,9

5, DA DESCR O DO ITEM E UANTIDADES:

6. DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:
6.1. As despesas decorrentes desse procedimento correrão por conta da seguinte
classifica aoo mentária:

coolco ultIo.
ORCAMENTÁRIA

PRO]ETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECO NOMICA

FONTE DE RECURSO

7932 2L07 33903000 7217/L213/12t4

7. DAS CONDIçõES DE PAGAMENTO:
7.1, Os pagamentos serão efetuados em até trinta dias após a entrega conclusão dos

materiais, mediante apresentação de nota fiscal/faturas. A referida nota fiscal deverá ser
apresentada no setor financêiro deste Município, acompanhada da seguinte documentação

2

@í,

DESCRIÇAO

Unid

tamanho único

200

fixacão, descartável,

Pct
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

hábil à quitaÇão: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor
competente do Fundo Municipal de Saúde, certidão de Regularidade Fiscal para com as
Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o FGTS e CNDT;
7.2. Na hipótêse de haver restrição do contratado, a autoridade competente,
excepcionalmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um
ou mais requisitos de habilitação. ressalvados a exigência de apresentação de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso xxxIII do
caput do art.70 da Constituição, nos termos do art. 40 F, da Lei no L3.979/20.
7.3. O CNPI da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento de dispensa;
7.4. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuíveis à
contratada e os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da
não aceitação dos materiais fornecidos.
7.5. Não haverá reajuste de preço, durante a vigência contratual. Sendo, porém,
atualizados os preços, se necessário, somente quando da existência de fatos
supervenientes devidamente justificados, mediante a realização de apostilamento.

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
8.1. A vigência contratual será de dois meses, a contar da assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a

necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
nos termos do aÊ. 40 H, da Lei no 13.979/20.

9. DAS OBRIGAçOES DAS PARTES:
9.1. DA CONTRATADA:
a) Manter. durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou
condições determinadas no futuro instrumento contratual, sob pena de sua rescisão e
aplicação das penalidades previstas;
b) Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma
plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da
execução do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo. quando solicitado,
fornecer ao contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
d) Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes
de faltas por ela cometidas na execução do contrato;
e) Responsa bilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou

a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
f) Responsa biliza r-se pela obtenção de alvarás, licenças ou quaisquer outros termos dê

autorização que se façam necessários à execução do contrato;
g) Adotar todas as medidas e fornecer os equipamentos de segurança e de saúde
necessários, exigidos na legislação vigente, para os funcionários que estiverem alocados
na execução do fornecimento contratado;
h) Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante,
sem prévia e expressa anuência;
j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como
a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do contratante.
9.2. DA CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;

\
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das

obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos fOrnecimentOS,
que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências verificadas;
d) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos

fornecimentos, diligenciando nos casos qUe exigem providências preventivas e corretivas.

10. DAS DISPOSIçõES FINAIS:
10.1. A pesquisa de mercado para a confecção do valor estimado será realizada nos

termos do a*. qo e, § 10, VI, alínea e, da Lei no L3.97912O c/c Art. 20,IV, da Instrução
Normativa no 05/20L4;
10.2. O presente termo foi elaborado segundo as instruções dispostas no art. 40 E, § 10,

da Lei no 73.979/20;
10.3. O contratado estará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimOs ou supressõeS ao objeto contratado, em até Cinquenta por cento do valor
inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 40 I, § 1o, da Lei no 13'979/20'

I
,J.

Responsav

-ffi:*:
Areia Bra /SE, em 2020.

Chefe de Divisão do FMS
el pela Elaboração do Projeto Básico

GABINETE DO SECRETARIO

Autorizo!

E^\f /ol r.--1='

FRANCISCO J AIO

,1

Gestor do FMS



s:
6d,g:

N:ciÊ

à=E
a+
!õ

!§
6E
.Eà
's ,,

à.9

@one
!i

ôU

o

t

.g

IJ'f
d9 o
.e E.!

E ôE

oPô

co

=
(9

r,r 9êF
<,9('jÉ,

.iÉ
_É<

76
3'ÉeeiF
É E.<

=ér
3,aEc<,

=üÍ)i-
:. <zJ
: IÀC'
Y *ô<;- õ(,E

. í8ã
= ==ú

o
I<g

, cozNó;ge
=>=É
=>ô>

o
Õ
Qo
ã9
ox

I

-

-a.ã

!t
EIfoq

Ei

ão

eE
És=üú

tl

=

=gE

2É

:o.

5-e

o
1rl
ú,

O!(o
ZI\
ír{
Êr+zú

@
rô
m
r{
&
ú.

Õ

ú()z
LLI

o
Q2-

-=r-'ftU =^.õ2.,úzv : Lu9E:i

l;;j9"zggt<do
ÉÉ=:80Êüó<E
ãEãx==#éA?e
àÉõH38ró?eJ

<11
ii.it>o. <- .

+.=ô:

o,,s,

3Eôt

..l

r!
ê

:=:/ orÍ2
YO
!!gz
ã

UTo

t
t
q.,

§

ürn

E!2

#ô
EN
oÉ

x9
ú.r=
,nz*o<;
d3s



0l

§a
q!t

ôÀ

§s
§+
!õ
.E=
T!

Ià

iÊ

0

frní
Éáo<

o
t-.-z-
ãúa>
E=ZX
udoõ

O.i
, Hã!

õÍÕqtg<svã
qXÉo{
2=úa-:É

F
r_! o

-oa-*9<-+;i].íã
!<FÉ

s
ô^â

)>LC

trzo
z

iN

.o-

ao

ãBzz
ê.à
ã g* $ -o É g* E .a
n=g: ie:ãc q=9: -r?;Íc

;*Ê;gEãEãeE ÊEÉEsãã=ÉãE
Éú
) ,)<s <Í

;ja ú!!>(J >U<r <=

.!! 'ÜÕ:



00n:

R:

^E
N:

§+
!;

§:

iiú2,.()<
i;o,
NÚ:!

:

+úô

<oi;(3Urn

s
>t
>o<-

3E
.!3 

_Ú

ô=

TE
ôU

àP

rJ.> !

ÊIe
r3i
.E e- -9

f :1, i

€3 Ê

xqA
ã9P

õ<<

Rp>=<Y
ooÇ
Uôqj

ú-<<*ôã!r
..QSd5
ZeÍq6
õTGHA

\\gg().a odã!u o ã<< õuJ o an<i
=t -§ à91' ÊE -.c .i:lo'.3ord<Fz -Soud<Fzdã Õó ãa 4o .í:úoãê-l4o
5óZ 3,úgi,: aóZr,ú2"'
í 1.1JY>dr-,À S,,r-y>-r*Í

Hãã;;EE=Í Hãã!*ssÍ$

=EEi^rãcã: =EEEIã';=ãP;Ê=ÊYeÉ =8";e;=*3!><EdYOXOT >< > E( <O2íô-<u,^(,(,uú<o- <!Jú uL,QL <À

:P
<I

(,

o<
tL

=<>ô

ô

I.o

o

ô

!ã
>E

Et
ET:oo

!E

.EE

=ê

E

ê

ô

ê
_ôz-

ô
ez
=

o
o

o

- a.a

oq
F{

{r}
É,

doz
LU

=

CD
N
N
N
{r}
É

CN
Ín
tn<N

Pç
=É

qJ

&

üm

áü

,§9

;Í§

.§'ó
c)4

)oo.<

=<.=x
o<
iE d,z<
=U|
);
EE

á=7
EE=

=8ã
ôá=YUTL

.r:{(,
üzo
o .9êÁz
!lú.o--j
r-S ã

- ÍIõ: <u<- t4<
- o<i,-. rA:d

àÉP. E=H

Z
ô
L!ã

vro
\J4t

*

-9

.!a -

ê

ã-É

E

9E

!-9

HÀ

5.

?E
:lóÉ2
) 
^.4)

ã



0n:

Rê

N:
§E

3-P
§+
!;

ü!

ÊI§:

3p
ôoP

:
o- Ô <:1 <
-:asd<FZ.ràL)c-dttto
5eã*9*Éj
5EãÉÊÉE:-
A:12<>t-<>aa:=4e;.zt)r-
-u:Pxg^-<;ÉÊÍ_k:ó3ãõ
ã3-.'==?e5à5;úó3ã?;

2 ê:<>z;

o
*c2-

Í

>9

3E
ô:

ô
i ,, s <
loiã;na:=



01[,

àE
ê+
!õ

t!
§lE
rà
E.ü

a
EL!

F.-êÕ
a2úê==
^;ã

?.ó

À-_ú
9õo?Í>

rr!
!É
ôU

(5

!i...!i.

o!!o!

i EEEEE
i !!222,.1 .:r.f.-.-.-

zã
q

x

Õ
a:

=< ",É

[ õ:

4,,,

uáz-
=à
f

2

<2Uf

o
-9 .ã

5

!r!Etic!oo
.lrb

!í,

to

i
E
-9

E

ô

ê

sk
;'o=9!t-üú

p
!
E

eãÉ
9L'iá

=ôêJ9;
3E=

=ÉÊ1i;
õEí:,2=
Í9ãd
<oí=E<o.ã

EÊEA
-"29?

E!EÉ
Í3fEe
e{iÉgz=koÍ
ôã<=F
!uH=i
HêãE=õÉiÍÊ
P=:ãã
EÍ:HEi;3âx
=ÊEEêi5:eÍ

t
É.

ôro
7*
=É,

E3é E*, <9^ ÍUi:i:t F!U \?IJY -.F

=EE?PÉi 
ã=EUãú2.24y=* ã<oEG

=e; 
iÉ;*+ s: iãE

§:ÉÉâÉsíe=gE=9\,<.àzcíêC)@ô-=ulôÉ.a:Zll(,<9Õ<l-oúr+

.tç
lrt
{r}
oÉ,

z_

t:
z

4<l

=ã,Íz
EO)r t)

ã

yr
o

t
I
ql

a,rv Ç
<t

<tô
.Ê r+
=É

gE

zt

Hà

zt)
õ-s

üde'3

;q

:õ
DP

o.ó
oÉ



l:

cÂ
qq

,§:
Nã

o'\ ô

§*
!õ

§É

@í

o=

!!zúod=, ú=

ô^
g.ãfr: R9 i83pE
ã<É-Í ::> of-ôY9l
!,2.zZqiã 3<98õ
?8;ãP5E=,?Ê:-E-il:Pãis;ô;?H;Íx

§gt=eÉãr*ÉrããÉ
oo
t-- (J

>oL2

ô

4<
5ô

s

:Et-

L, l

&c
tt:

o
EN

'o

o

-9 .ã

-

5Eãoo

>o

E

ê
E

.!a

o

=6Êê

9ê
ão
.c

IrL

êU

(,

€o;'á
o.ã -EE9

"É€I e! !! -Ê

. a3i e

' ;3 Ê€

ãs ! ã:: U.ã .Er (J

ê

qk
i'€ 

=3ú

E
gE

2r

rà
Eã
5-e

§

lÍt
{+
É,

ú.oz
Lu

=

rf
<.

út
{r}
ot

z
ô
llJ

=

<t
<l

gtô
.3 r+
=É

o
o<

oÀFt.íE i<9O<u
i ^oàã
g9õ6
íÉe4
i)\tê
õiÊã
à=àà

=xã:
P<*ü

= 
3,3ã

dEÉ39eáe

Eãã=gejo
zo>^
oã3f!iãã
Eég=
ÊâH.i
ézià
Ê r-.2 E
ÉÍiaú

=s3ã':.

.:' á

.,. x

4<Í

=Eatz
'l! o;^U
z

=

I
q.)

§

i;á
9,!üÊ

E?
ãq

!3
ro .ã
od



01..

qí:
Nê
Eq

ôÊer§
sÊ
e+
:j!
!;
'E:.
!§
9E
Ià
q.:

§E
ê9.9!!!ro!

. EEE: Ei:ij
:.=.ã.ã
: ooo

. ÉEE

JO

íi
=-0õv>;
=àü13Í
833
ÊãE<cr ô

Éã5-
5:EI
G9áFEgÉ<
] ãEÊsie.i
é6@=

H=iii
=99s
Á-Fô

üÍiã
ãsãÉ(Jl4 k --
,EE?g

e: É,ã,1zl-
ç -oz
ãgHã
í o.i 2,

*âBE: Lz-- r
cÍPE

. 
=Éã=

;-5

= 
i-' q:: a

=' 
Í

=: 3

NC)O -

EÊ6,n

Qo

ooi()âu

ô
o-z4A

4z(J>

o
t,t
{r}
ú

&()z
llJ:

l,

ã

.o

-eã
>c

EtE!,oo

t
É.

za

3Ê

Í.

;;a

Ei

c4

OÉ

Iq d ,- k:l 5 úr u!1 E
ãõ5 

= ãÉ ã
í')= O Í!2ôqQ^
Êiíoçs;.==a=
pEÉãÉq;ãffiiE
sê=lÍ?àÉ=<UEt=ãÉH99ã$EEF

ãããÉÉE§eãÊ?E

oo>o<rt
Êr*>ú.

Ôof- (-)
2,;

!o4
>o9
=x>

o2

!o
:o

E!ê
E

.!a

ô

o
=
t

.E

ê

9.k
É'€ tüú

:=
:J ctÉ.2

AHz

t
qJ

§ oo
o'<úl

Êr+>É

4,ã



01:

iP<É
ã=HHã

*39
=-í?<9
-,frõsáÊUã

=

'la.a
<(.,)o
<r a

o-

q

az(-) )

_9.,9o< -. H o<
Z"-ç *E?Ç ifz {gE§o22 üEz'- o-<2:i3 ÉHxx EÉ= ãuxX

sEs3aEEã§r sEg=.'*EõÉ
aõii2Fz==, íôai[izFzJJ
Ss5dãBEÉÉ: íH5;ãEqÉÉari==ú<ôir./1 ú =.. -_=r< Ôi,.to
=- -z o. U<Ü !.^ = r Uz À Cr<u.u

oo
2iÂ

<gY

ã§e
=iz

orã
_9üô:

§
!i
EE
ê(J

!

e.ã
l!:>!

ôtt
Etãcãoo

l, .=
tt ro

ão

c|.

ÉÉE
-.5 -

.E €.8t É.o

- E.! !.!
.=!=!

€B€B
àeà2

. 9.:' (J.=

d.io

LX
4a

!s=)
Eã=tOo
.oc!óã99<i
5úe4F--t)!<
zü!
o<i

t !(â
Ez9
H E'=Éoü
À:!ô

.aOo<-fí2=
cÍE

oÀ,

Yicr
gdzo
Nêr,,

N
f

2>

<
tr < ooÀã

:atoHQcheÉã
-==!lo<eôóP?Ê

(9

f

P
'o

úi

N
lô
Y}
&,

cí
C)z
L!

=

rôq
ín
ltt
{r}
ú.

P.
Êq)

N:

s-E
3E
!ã

!§
üE
.EÉ

Z.z(Jl

oo
2=

SEã
=l'>

e

5

s
E

ê
E

=
E

.!f

ô
qk
i'oE:!t-üú

rn
€
tYl
rÍt
{+
ú,

^!
i; ôr 

=

or; E

= Xl 2r

E i ià
L !1 !,t,E I à-!

z.

a
Ltl

?=:=olvz

AHz
.

B

t
I
al

d
ô
LU

=

.f1....

oã
.9? Ü
êj

z
l

=

rr' zOo
<Ç

<;



011-

qd

§!
ê+
.9P!;
t-

q)E

E.c

ã
ôIl

ii,]dú

l*(,,

Ao

==.:.<l

dc)!J

q

ó^
É3U

^pã?

4.2o,

.9úôf

<ô
*)<

;úL,J<

ô
oo(^
É*
ÚU

^=HE?ãp-es3
EÍ9ããx
zooã'il
OUUÔ-:]J

ô"

â.2(Jf

2 ,,6

àE
.9üo:

!à
IE
Ôu

.o

'.Ê
=

(,

f
. .E.E.E.E, g:g!
.r '=.f t 5
. !ttt t

Fo

j
ã

ê=
).ê-aá

Oõ
OE
t)9

<;
o!
!Ê

E
'tZ í
:EE
"EÊ
33xir,4<

EÍã
üs5
E3E9
:E {É
É'3ú i(,<o!,!
tt.=<)

=15ãl;à3
ÉH;E

íE=Ê
úú9Í
3*ãã

ô

!
ô

É

g

oo
{#
É.

ú.oz
U.l

=

oQ - 09
ü= ,=É ã vz -=É é

Ê*pÊÉÍai 
=IpÉÉÍs=iE35*ÊÉÉ ÍESs*ÉÉ=

EEs:E3EÉ EEB=5arÊ

g3ÉÉ:=g=* s:ÉqE=ã=s
É==ãúúses ãÊÊrúúúes

:

!t
EIrOo

!i

=o

E

E

-a

ô

oo
o
O)
{r}
ú,

=sô
u.J
ã

^-=:= êltuz
AHz
ã

m
G'
oo< r-l

Ê<+,OÉ

yr
o
g

I
qJ

§

.!a õ

t-É
!

.

20
,F- !
ão.
Eã
,t)
õ-s

;ê

õ9)

oÉ



r10

,,:j l

l.d

d9a:
§+
ti
t:!
I!
§E

xx,ãrs
l>x.oiãzõ<

x<
à9à2
LZúl
))Ll"/)

><d at<
trêfu<dcP<<t,e=ià*==<ãã9dzo)>õ+a=E=õ;:
(Js<LúJ.r>

_-À
uY ;< 4
6= -.ài I
;(9üqtãã
F3i:r<5Yr
'.d.<=tnt.idv

àü!!ÉÉ=ÉÊI,Y:csiP
: ! (-l (..,l d * Ô -<.^<<úrJ -(J

3g=BçEâ39..r.!,OA-,i<ZÉ<
É==*Íú5PS

ã

o-

â.2U]

üõ
.9üôi



01[

Rê
Ê§)

!Ê

àP
§+
:,: p

!õ

!::

E:

ã

!à
EE
ê(J

I

'o

o

.9 .ã

>E,

9!!!iE
ãeãÔo

!à

=o

.!a B

B!

É'€ 
=;qk

tt

=

:!

r.i oêô
X=-EzôtcÃ<

-ô'Ôô
<!! !l
=-> 2

= 
H s.ts a

Fc

ô
o

.iãgã

=osi-ãi;úa
=eU*vgo;o<
>QÊQ>

ô

.i:\_i()
<gãuH
É:a-<!+

OY()UÍ*UsYsgã^;ô
!3i3=*e
{H3ç6usü;ãe!292
ãt3ã..Jã

!
E

E

o.zíerhÀ=

uoík
<trã3
9ó-Í3

:E;K
EH!x
ÍEE3
EâãÉ
22eÍo9=J
Ú ã::
ã3?=
EÊ9.=
PEã=.
EU;Í
qt§â
?2ii
XleI
;==e
ãÍí:E:i;-=c<Eü89
BE9h
EE<E
BóEh

E;sÉ
ü i,ú;
i;HP
ÊõÍE
qSHE
,:-'ee
HSid
Y -:La
+-3üs
Eã3=
!sãã
3:HF.
=EÊóEf;BE
Zíl-A

::
:: 3

--ti Í;: 5:; x

ío
(o
Ol
Ol

-(hôd
âr*>É

oo
o
rô
&ú

oo
dgtô

.Êt+z.ú

:=
É2'30
Lr\ L)z*
ã

Es

ê

xã
!Eõ
Es

z.

ô
ã

*
qJ

/1§

ág
.:! oô:

üd
P,!
'ãü

-o?
ãg

I ,§-

113
oõ
oú



À:r
ql!)

Âr:

Ê-E
êã
!õ

!§
üÊ
IÉ

q!i

@0,;

r!o,<?
Eiãc

oâ
Qo

Ox

;ã
ôU

!!E
.= -.f

EEE

z

ãe
otr
;-aFqOzF(J

!E!
Íúü
Íig
-;É o

,< 
=,,

Z'aeoi2vtz<!nE:ô<our:
F,< <_.llza<o
s=soÀê

!

E
!

=
EE

.ãoz!

Eã
5.s

;íYl
P.ot.r'ãü

;l§

. .lD

od.

-=
9o

,^ ; .r
f . ib

; : ã-'-
-t . 6=
; r <o-
- = 46

z
3x e

iÉ3Hãi<oüag
ÊãÊÊÉ

ô

oãgq
q E;.õ
=>-i>ã<F3

oô
irJ 5o<

, ?e<
qãdo
egi§;=z=

oá5

a=^írô

zo-
ÉzaL22
r!- 

= 
õ

3x<y9!*É

<E

c-
loFCF

.!! -õ
Õi9õê=

Et
foq

3ã

g-ã

!
É.

o

ú.oz
Ltl:

N
N
{+
ú,

oo
2<t<N
3r+
=ú,

tO
rogN

.âç
=É,

33.4
!I"bóoi= 3= 3=

úl

.< úc ,< Õ9 ,< ügÉ9 i= (: i= q: E=

ÉÉ-gÊ É"2-É? Êg-gs
üs=-=Í $g=-Í3 [33se
:ã3eÉ3:=8YÉU:!s3.=g
E!É*!q 

=!sÉ3q ãicÉ3q
ÚE3TêE sEãEP! dEõ[õd
ãEãããã ã=ãEãã ãEãEãã

I
g

=ã:loavztlo
bHz
:

*
4..,
Ê

§

.9úÕ:

!b

.EE



001t

M Gmail Prefeitura Arêia Branca <prefeiturâabse@gmail.com>

2 mensagens

PÍefeitura Arêia BÍanca <prefeituraabse@gmail.com>
Para: compras@cgfarmadislribuidora.com.br

3 de setembro de 2020 08:29

Prezados, bom dia!

Gentileza desconsiderar os arquivos enviados na mensagem anterior, continha eno nos itens 7 e 8'

Solicito que adotem como reÍerência os arquivos anexos a esta comuniceçáo.

uína vê2 pteenchido o orÇamentô. tayor colocá-lo em iolhâ timbtada da emprêsâ, d3tar. colocal validade,

carimbâr, assinar e devolvê-lo em resposla a esta comunicâçáo'

Obs: segue também planilha em exceliá com fóÍmula inclusa, bastando apenas inserir as marcas dos pÍodutos e os

valores unitários que ela comPlementará as infoÍmaçóes restantes.

Certo de vossa habitual colaboração, desde já agradeço
Gentileza acusar recebimento!

Atte

Município dê Areie Branca

Em qua., 2 de set. de 2020 às 15:55, Prefeitura Areia Branca <PrefeituÍaabse@gmail.com> escreveu:

Prezado, boa tarde!

Solicito cotaÉo para aquisição de materiais médico-hospilalares, conÍorme itens do projeto básico anexo, em

atendimento às necessidedes do MunicíPio de Areia Branca.

uma vez preenchido o orçamento, Íayor colocá-lo em folhâ tinrb.adâ da êmpr€sa, datar. colocar vâlidâdê

caÍimbar. assillar e devolvê-lo em resposta a esta comunicacào"

Obs: segue também planilha em exceljá com Íórmula inclusa, bastando apenas inserir as marcas dos pÍodutos e

os valores unitáÍios que ela complementará as informaçóes restantes.

Certo de vossa habitual colaboração, desde já agradeço.
Gentileza acusar recebimenlo!

Atte.,

Município de Areia Branca

2 anexos

:-l
Orçamento,xlsx
11K

pnoJeto eÁslco.aoc
760K€l

compras@cgÍaÍmadistribuidora.com.br <compras@cgÍarmadistribuidora com br'
Para: Prefeitura Areia Branca <prefeituraabse@gmail.com>

Boa tardê!
Segue em anexo orçamento solicitado

Confirmar o recebimento deste e-mail.

Grata,
Livia Santana
Setor de Compras

3 de setembro de 2020 '17 .26

Re: Solicitação de orçamento - Aquisição de materiais médico-hospitalares
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Fundo Müniclprl Oc s.údc 0c Arcir 8r.n . Cnpl: 11.4O2.09V0001-{B

Ru. Hrr.clib Din[, 13

Ccp4955&O00 ArcLSnna/SE

MATTRIAL HOSPITATAR
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dêranlu.l, @nÍtccirnado crn TtíÍ
!00ta pollpíor Cno, Xrrmrtun 40j/m:,
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drurrü,

LEMGRUB€R cÍ 200 Rs 52,600 ns 10.520,00

04

u^,a darãüril cütldonrda rm Ltrx, (rrr
.p$G.Co rb É bb.btoíYírd, nlo 6rtr1,
.m5 !rlí., trmaaho M, calo cortr lm
uddedçr, lndlçrdr t n p.ot clo dri ,nlor
co Ír .aãttcr bblórco. ãn rtiüdtd.t
odqrtolek r, LMorbl, h6ri*rÍrr .
madkrr (.rcto clÍuÍdü,

TEMGRUBER cx 400 Rs 52,6@ n§ zt.w,ú
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VAüMD§ §O (nçAnEfffir 60 Oiat ítÊ§ayrr Dn ,

Nort S.rhân dt Glóri., 03 d. §.tlmbro dr 2020

%,,Hkt*,{*o*uu
OirÍoí CôÍtrsial

n.6. nr. 329796§ §P/SE CPF Oa7.66e..3'.8a

ará.. Àa-lri.ltqrÉ c,rrà..lB d. 1». t4. l.Õ3r§uoa., â:p aa alr.@ t a ,. ob.-s€
CG §arna llistribuidora [ircli

trlY. d.ranrh.l, ooitlcdoiad. lrr latc, coír
.ploCo d! É bb.broívív.|, n o ..raril,
tmbldarlra. trllranho P, cabc Gottt t(x, uoldaabr,
eldi.d. p|r. ,rú.Co d.r filq cootrr .8§tá
biolóalcG .m rúdôdcú odútdófk r,
b!orÍo.i.b, h6pit Lít' c madtü (rrcrtd
dÍurd.a)

LEM6RUBTR o( 200 R9 sz,ffi t§ 1o.52o,oo

06

urvr dcacaítlvd, co'lta€doalldr aíll nMo, raíí
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07

túarc.r. ciúÍiica tápL, cdrfuo.ld. am slrt,
com cfdàd. d. ffharm b.ctrÍLm $p.ÍhÍ .
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M Gmail Prefêitura Arêia Branca <prefeituraabse@gmail.com>

Re: Solicitação de Orçamento - Aquisição de materiais médico-hospitalares
2 mensagens

PÍeÍêituÍa Areia Branca <pÍeÍeituraabse@gmail.com>
Para: multmed_comercial@hotmail.com

3 de setembro de 2020 08:29

Gentileza desconsiderar os arquivos enviados na mensagem anterior, continha erÍo nos itens 7 e I
Solicito que adotem como referência os arquivos anexos a esta comunicação.

Uma vez preênchido o orçamento. tavor colocá-lo em tolha timbrada da emprêsa, datar, colocar validade,
carimbal assinar e devolvê-lo em íêsposta a esta comunicãçáo.

Obs: segue também planilha em exceljá com fórmula inclusa, bastando apenas inserir as marcas dos produtos e os
valores unitários que ela complementará as informaçóes restantes.

Certo de vossa habitual colaboração, desde já agradeço.
Gentileza acusar recebimento!

Atte.,

Município de Areia Branca

Em qua., 2 de set. de 2020 às '15:56, PÍeÍeitura Areia Branca <prefeituraabse@gmail.com> escreveu
Prezado, boa taÍdel

Solicito cotação para aquisição de materiais médico-hospitalaÍes, conforme itens do proleto básico anexo, em
atendimento às necessidades do Município de Areia Branca.

Uma vez preenchido o orçamento, Íavor colocá-lo em folha timb.ada da empresa, datar, colocar validade,
caÍimbar, assinaÍ e devolvê-lo êm resposta a estâ comunicaçáo,

Obs: segue também planilha em exceljá com fórmula inclusa, bastando apenas inserir âs marcas dos produtos e
os valores unitários que ela complementará as informações restanles.

Certo de vossa habitual colaboraçáo, desde já agradeço.
Gentileza acusar recebimento!

Atte..

I\ilunicípio de Areia Branca

2 anexos

Orçamento.xlsx
11K

PRo.tEto gÁstco.doc
760K

MULTIIiIED _COMERCIAL <multmed_comercial@hotmail.com>
Para: Prefeitura Areia Branca <prêfeituraabse@gmail.com>

MULTMED - EQUIP MED E PROD HOSP LTDA - ME

CNPJ: 21.473.588/0001-7A
INSC. EST: 27. 1 47.501 -3

RUA, ELPIDIO BATISTA NERI, 455
ROSA ELZE - SÁO CR/SIOyÁO - SE - CÉP: 49100-000

3 de setembro de 2020 '17:O2

Prezados, bom dia!

Seguel
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ry, *rr,Qr*o.l-7õ'
\{JtrM$ ' roixrru! roi l4ÍücAutNÍcs

! ,ROOiJIOÍ rottÍlALlÂÍt IIDA ' t*f
aur Elpldlglattbt Haí|. .!' a3l

ü nÕÉ lllt - C[l.ll'10o'§

I

4

lluva dcecartárcl,
confcccionadâ cItr látc!ç
goú aplicaçào dc É
bbqbrorvhrcl, neo cttÉril.
âabidcltra, tamàrho M,
ceira oom IOO uÍtidsdc.,
hdicada para pÍot ÇÉo dât
mâoa contf,â a8cntêr
UdASico. cm atirffâdc.
odontolóEica+ lâboiêtoriah,
hoapitala.nca e mâicac
{crccto cirursbd

Cx NUGARD 400 62,OA 24.800,0O

5

[,u dcacartável,
confcccionada cm látcx,
@n apticaÉo de É
bioeb.qvtrcl, ÍÉo cttérü,
.nrbidestra. tânan-ho P,
eeira cor! 10O unidedcc,

Êúicad. p6re FÍotaçào det
üâôa contll etcntc,
túolóti:o! ea âtivÍdâdcs
odsrto6gic.., leboratriair,
ho.pútâLlcr c médicac
íelccto cinrr:iasl

Cx NUGARD 200 62,OO 12.400,0o

6

Luva dcccanávcl,
confeccionada cm nitrilo,
âcm âplicação dc É
bioabrorvlwt, nâo cttéril,
aobid€atra, tâmâÍlho P,

caira eom l0O unidadcr,
indicadâ para potcçáo daa
Eâo! conta atcntaa
biológicor ctn atirddadcl
odontológire, lsboratoriaia"
horoialare e Eêdirat

Cx SUPERMÁX

I

100 62,s0 6.250,00

7

lXercara cirúrgica tripla,
conÍeccionada co SMS, codl
efrciênEia dc ftrâ&Í§
bactriana rupcrior a 95%,
com Érae Glárticas PaÍa
§râçâo, dÊscartávcl,
âtô.ica, ântjalér8ica, Pacotc
c.rm 50 unidrdcr

Pct DESCARPACK 50 I16,00 5.E00,00

b
-::ry
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138,50 1.385,00l0ORTOGYNFct

dc prot§o

ârtâtómicô, com cliP
tiraa elácticea

para 6:raçá0, dc§Ítávtl,
atórica, antialéryice, Pâ(totc

!úiBcara

nasâl, cogr

coo 10 unidadcs

tipo l$)s,

I

r.599,sO31.9950MEDIXItt
confoccioruda am TLT,
10096 PoüProPileno'
grarlratura Sael rr.''
dercartárrct, Ítáo ettéril,
atâtica, hipoa.lergÊnio, cor

aanfonada,Touca

branca

9
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M Gmail Prefeitura AÍeia Branca <prefeituraabse@gmail.com>

Re: Solicitação de Orçamento - Aquisição de materiais médico-hospitalares

Prefeitura Areia Branca <prefeituraabse@gmail.com>
Para: farmagm@gmail.com

3 de setembro de 2020 08:29

Prezados. bom dia!

Gentileza desconsiderar os ãrquivos enviadôs na mensagem ânterior, continhâ eno nos itens 7 e 8

Solicito que adotem como referência os arquivos anexos a esta comunicação.

Obs: segue também planilha em excel.iá com íórmula inclusa, bastando apenas inserir as marcas dos produtos e os

valores unitáÍios que ela complementará as informações restantes.

Certo de vossa habitual colaboração, desde já agradeço'
Gentileza acusar recebimento!

Atte.,

Obs: sêgue também planilha em excel já com fórmula inclusa, bastando apenas inserir as marcas dos produtos e

os valores unitários que ela complementará as informações restantes.

Certo de vossa habitual colaboração, desde já agradeço
Gentileza acusar recebimento!

Atte.,

Município de Areia Branca

2 anexos

OÍçamênto.xlsx
11K

PROJETO BÁSICO.dOC
760K

,El

Uma vez pÍeênchido o orgamento, favor colocá-lo em folha timbrada da em resa, datar, colocar validade
alimbar, assinar e devolvê-lo em res osta a esta comunica ao

Uma vez preenchido o orçamento, Íavor colocá-lo em folha timbrada da em resa, dalar, colocar validade,

carimbar, assinar e devolvê.lo em res sta a esta comunica ao.

cM FARMA COMERCIAL LTDA GM FARMA <farmagm@gmail.com>

Para: PÍefeitura Areia Branca <preÍeituÍaabse@gmail.com>

Atenciosamelte

Francisco Lima

4 de setembro de 2020 10:59

@02Í

2 mensagens

Município de Areia Branca

Em qua., 2 de set. de 2020 às '15:56, Prefeitura Areia Branca <preíeiluraabse@gmail.com> escreveu:
PÍezado, boa tarde!

Solicito mtaÉo para âquisiÉo de materiais médico-hospitalares, mnÍorme itens do projeto básico anexo, em

atendimenlo às necessidades do Município de Areia Branca.

q

segue em anexo o orçamento solicitado.
l-ievto üas Í:ensagens â lêriores o«rl1,Ji



Dcpto dc Licitações

3 farmagm@gmail.com

a: ( 79) 3254-5299 - ee07-2221

Gm Farma Comércial Ltda

Cnpj : 10.638.2 l410001 -41

Inc. Est.271239905

t1 EPI AREIA BRANCA assinado.pdf
81'l K

9.-.



GMIâRMA
< :<>11\&-tf &(G:,q,À,& &,T't>,"^ IJfIIP

NOSSA SENHORA DO SOCORRO, 03 DE SEÍEM8RO DE 2O2O

À

PRETEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

FUNDO MUI{ICIPAL DE SAUDE

).i

ORÇAMENTO

01

03

cM FARMA COMERCIAL LTDA - Av. Coletora , 2'15 Conj. Fernando Collor de Melo - CEP: 49í60-000 - N. Sra.

Socorro/SE CNPJ: í 0.638.2í /U00014í - lns. Esta. 27.í23.990-5 - lns. Municipal: 51ô40 Têlê/Fax(79)32í-5299
farmagm@gmait.com gmfarma@hotmâil.com !Aê!gg!qÍêMg..99&UÍ Agência 2206-3 C/C 23.000-6 Bânco Do Brasil

VLR TOTAT VtR UNIT VI.R TOÍALUND MARCA VLR UNITIÍEM Des.rição
quãrenta

mil,
trezento5 e

vinte reais

Rs 13,44

RS

40.320,00

treze reais

e quarentâ

ê quãtro
centavos

U NID 3.000 MEDIX

Avental descartável,
confeccionado em TNT,
L0Oo/o polipropileno,
gramatura 409/m2,
mangas compridas,
punhos com elástico,
amarração na cintura,
não estéril, atóxico,
hipoalergênico, cor
branca, tamanho único

dêr mile
cinquêntâ
reais

R5 40,20

RS

10.0s0,00

quarenta
reais e
vinte
centavo§

UNID 254 M EDIX

02 Avental hospitalar,
confeccionado em TNT
SMS, 1OO%
polipropileno.
gramatura 4og/m2,
mangas compridas,
punhos com elástico,
abertura lateral,
amarração na cintura,
impermeável, não
estéril, atóxico,
hipoalergênico, cor
branca, êmanho único

sessenta e
sête reàis
e vinte
centavos

treze mil,
quatrocentos
e quârentâ

reais

SUPERMAX Rs 67,20

RS

13.440,00

200

Luva de
confeccionada
látex, com aplicação de 

J

pó bioabsorvível, não
estéril, ambidestra,
tamanho G, caixa com
100 unidades, indicada
para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em
atividades
odontológ icas,
laboratoriais,
hospitalares e médicas
(exceto cirurgias)

scartável

M

quaifr

cx



GMIâRMA 02'_

R904 Luva desca rtável,
confeccionada em
látex, com aplicação de
pó bioabsorvível, não
estéril, ambidestra,
tamanho M, caixa com
100 unidades, indicada
para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em
atividades
odontológ icas,
laboratoriais,
hospitalares e médicas
(exceto cirurgias)

sessenla e
sete reais
e vinte
aentavos

26.880,O0

cx 400 SUPERMAX

05

06

cM FARMA COMERCIAL LTDA - Av. Coletora , 2't5 Conj. FeÍnando Collor de Melo - CEP: 49í60-000 - N, Sra.

Socorro/SE CNPJ: í 0.638.2írU000í -41 - lns. Esta. 27.t23.990-5 - lns. Municipal: 51640 Tele/Fax(79)32í-5299
Íarmagm@gmail.com gmfarma@hotmail.com !4â4{:g!ql3@J9!!:b! Agência 2206-3 C/C 23.000-6 Banco Do Brasil

§e§sentâ e

sete reais
e ünte
centãvos

trezê mil,
quatrocentos
e quarentâ
|'eais

RS

13./140,00

200 SUPERMAX

; desca rtável, I

confeccionada em I

látex, com aplicaÇão del
pó bioabsorvível, não I

estéril, ambidestra, I

tamanho P, caixa com 
I

100 unidades, ind icada I

para proteção das I

mãos contra agentes I
biológicos eml
atividades I

odontolóqicas, I

laboratoriais, I

hospitalares e médicas I

(exceto cirurgias) 
|

sessenta e

sete Íeâis
e vinte
centavos

sêis mil,
setecenlos e
vinte reais

Rs 6.720,00

100 Rs 67,20

Luva descartável,
confeccionada em
nitrilo, sem aplicação
de pó bioabsorvível,
não estéril, ambidestra,
tamanho P, caixa com
100 unidades, indicada
para proteção das
mãos contra agentes
biolóqicos em
atividades

lodontolóqicas,
llaboratoriais,
hospitala res e médicas

( <>N,1f;lt<(:I7\L, L,-I-r >,\ r.tt,t.

vinte e seis

mil,
oitocentos e
oitenta reais

R5 67,20

R5 67,20cx

SUPERMAXcx



GMIâRMA 03:

07 Máscara cirú rgica
tripla, confeccionada
em SMS, com eficiência
de filtragem bacteriana
superior a 950/0, com
tiras elásticas para
fixação, desca rtável,
atóxica, antialérgica.
pacote com 50
unidades

08

VATIDADADE DA PROPOSTA 60 OIÂ5

PRAZO DE EIITREGAi IMEDIATO

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (diarl.

UNID 50 DESCARBOX Rs 2,20

Âssinado de forma digital por

FRANCISCOJOSE SILVA

11M458521976534
DN: c=BR, o=lCP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal

do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A I ,

ou=(EM BRANCO),

ou=22862276000111 ,

ou=presencial, cn=FRANCI5Co
JOSE SILVA LIMA:5852197 6534
Dados: 2020.09.04 I 0:57:25
-03'00'

Rs 110,00 dois Íeais
e vinte
centavos

cento e dea

reais

FRANCISCO,

JOSE SILVA

LIMA:5852
1976534

GM FARMA COMERGIAL LTDA - Av. Coletora , 2í5 Conl. FeÍnando Collor de túelo - CEP: 49í60-000 - N. Sra.

Socorro/SE CNPJ:'l0.638.2 1/UOOO'l -4't - lns. Esta. 27.í 23.990-5 - lns. Municipal: 51640 Têle/Fax(7g)3254.5299

farmagm@gmail.com gmfarma@hotmail.com !4!4!g![Íg!!3:998:DI Agência 2206-3 C/C 23.000-6 Bânco DÔ Brasil

Rs 1.s00,00 cento e

cinquêntâ
reais

mil e
quinhentos

reais

10 KASMED RS 15o,ooUNID

Máscara de proteção
respiratória tipo N95,
formato anatômico,
com clip nasal, com
tiras elásticas para
fixação, descartável.
atóxica, a ntialérgica.
pacote com 10
unidades

mil

Seiscentos ê

cinquenta e

sete reais e
cinquênta
centavos

ANÁPous RS 33,1s

R$ 1.6s7,50

PCI

09 Touca sanfonada,
confeccionada em TNT,
100o/o polipropileno,
gramatura 309/m2,
descartável, não
estéril, atóxlca,
hipoalergênica, cor
bra nca

R5

114.117,s0

cento e quatorz e mil,

certo ê dezes5ete reai5 e

cinquenta centavos

( -<>^,1f .lR( : LAL_ L_-T t->_,L 1,.tt>t-

trintâ ê

três reaire
quinze

centavos

50
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M Gmail
03:

Prefeitura AÍeia Branca <prefeituraabse@gmail.com>

RE: Solicitação de documentos para contratação
l mensaqem

compras@cgfarmadistribuidora.com.br <compras@cgfarmadistribuidora.com.bÊ
Para: prefeituraabse@gmail.com

Prezado(a),
boa tarde.

Segue em anexo dôcumênlos solicitados.

Confirmar o recebimento deste e-mail.

Grata,
Lívia Santana
Setor de Compras
(79) J1l l-28J.1
(79) I 982$-28.11

4 de setembro de 2020 15:17

Prezados, bom dia!

Mediante pesquisa de preços solicitada, foi identiÍcado que a emPresa C G FARMA DISTRIBUIDORA ElREL|,

inscrita no CNÊJ sob o n" 29.565.364/0001-09 apresentou os menoÍes preços para a aquisição de materiais médico-

hospitalares
posio isto, solicitamos a documentação abaixo relacionada para compor a instruÉo do processo de contratação.

Dê: "Prefeitura Arêia Branca" <preÍêituraabsê@gmail.com>
Enviadã: 2020/09/04 11 :50:00
Para: cornpras@ÕgÍarmadistribuidora.com.br
Assunto: Solicitação de documenlos para mntrataçáo

I Cópia do ato constitutivo e alterações, ou Última altêraçâo, se consolidada;
Cópia dê RG e CPF dos sócios:
Comprovante de lnscriçáo no CNPJ (atualizado);
Comprovante de inscrição estadual (atualizado);

. Certidáo negativa de débitos para com as íazendas federal, estadual e municipal;

r Certidão negativâ de débitos perantê ô FGTS;
I Certidão negativa de débitos trabalhistas - CNDT;

tt DeclaraÉo de não empregador de menores;
I Alvará de licenga sanitária,
! ANVISA.

Nada mais havendo a tratar, dêsde iá agradeço a colaboração.

25 anexos

q GONTRATO SOCIAL e ENQUAORAMENTO EPP.pdf

" z46K

t ALVARA 2020.pdf
31í K

:] CNPJcGFARMA2020.pdf
74K

CRF ATE 31.03.2021.pdf
102K?l



DEBITOS ESTADUAIS DE í9.08 A 18.09.2020.pdf
94K

fl DEBITOS TRABALHISTAS DE 03.08 A 29.01.2021.pdÍ
85K

fl FEDERAL DE 20.07 A 16.01.2021.pdÍ
" 85K

t) FGTS OE 27.OA A 25.09.2020.pdÍ
" 77K

fl FIC - CG FARMA.PdÍu 6oK

fl ICMS DE í9.08 A '18.09.2020.Pdf

97K

LICENCA SANITARIA ATE 05.06.2020.pdf
354K

:l MUNICIPAL DE 22.08 A 21.09.202o.pdÍ
72K

PROTOCOLO RENOVACAO LICENCA SANlTARlA.pdÍ
75K3

3 Habilitacao Cleber ArthuÍ - Pag. 1.pdf
WK

fl AFE CORRELATOS.pdÍ
55K

3 AFE COSllrtETlCOS.Pdf
55K

tl AFE nIEDICAMENTO ESPECIAL.PdÍ
54K

AFE ilEDICAMENTO.pdf
K

a\.l
AFE SANEANTE.pdf
54K

:l PUBLICACAO OIARIO OFICIAL ' COSMETICOS E RESOLUCAO 2'84'l 'pdf
152K

E puBLtcAcAO DIARIO OFICIAL - MEDICAMENTO E CORRELATOS E RESOLUCAO 2.793.pdÍ

126K

fl PuBLlGAcAoDlARlooFlclAL.MEolcAMENToE§PEGlALERESoLUCAo2.T93.pdf
152K

? PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - SANEANTES E RESOLUCAO 2'793'pdf

a
153K

DECLARACAO oE MENORES.Pdf
206K

DECLARACAO.pdf
186K

't 1-
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CLEBER ARTHUR IIEIÍEZES DE AZEVEDO SÂNTO§, brasileiro, solteiro,
nascido em 04lol/1995, empresário, portador da c. I. n." 3.297.963-0 SSP/SE e do
CPF n." 047.668.435-84, residente e domiciliado na rua Manoel Bezerra kmos, n."
207, Quadra 06, Lot. 04, Bairro Divinéia - CEP 49.680-000 - Nossa Senhora da
Glória/SE, por este instrumento constitui EMPRESA INDrVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, que será regida pelo que está contido nas cláusulas
a seguir:

cLÁUsUL1\ I - DENO]uINAçÃO SOCIAL E TIPO DE SOCIEDADE

Sob a denominaçáo de C G FARIUA DISTRIBUIDORÂ EIRELI

CLÁUSULA II - SEDE, FILIATS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS

A empresa terá a sua sede na Âvenlda Manoel Venâaelo Cuahâ' 4." 496 Lot
09 E 10, BalÍÍo Novo Horlzonte, CEP 49680-000 - l{ogsa seuhote da Glórta/§E'
podendo a qualquer temPo, abrir ou fechar hlial ou outra dependência, mediante

alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

CLÁU§T'LA III - OBJETO §OCIÂL

A sociedade terá por objeto: COMERCTO ATACADI§TÂ DE INSTRUMENTOS E

MÀTERIÂIS PARÂ USO IIEDICO, CIRÚRCICO, HOSPITATAR DE LABORÂTóRIOS;

COMERCIO ATACÂDISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPÀMENTOS PARA

U§O ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR: PARTES E PECAS; COMERCIO DE

MOBTLúRJO PÁRÂ USO MEDICO HOSPITÂIAR; COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVÂçÁO DOMICILIAR; COMERCIO

ATACADISTA DE ARTIGOS DE E§CRITÔRJO E DE PAPELARIA; COMERCIO

ATÂCADISTÀ DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICÂ; COMERCIO ATACADISTA

DE PRóTESE E ARTIGO DE ORTOPEDIA; COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMERCIO ATACADI§TA DE MOVEIS E ARTIGOS

DE COLCHOARIA; COMERCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE

PERFUMARTÂ; COMERCIO ATACADISTÂ DE PRODUTOS DE HIGIENE PDSSOÂL;

COMERCIO ATÀCÂDISTÂ DE MOVEIS; COMERCIO ATACÁDISTA DE

MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO SUMÂNO; COMERCIO ATACADISTA DE

LEITES ESPEICIAIS; COMÉRCIO ATÁCADISTA DE COMPLEMENTOS E

SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

SANEANTES DOMISSANITI{RIOS DOMICILIAR (CASAS, ESCRITÓRIOS, LG'Â§,
HO§PITAI§), objeto esse que poderá ser rcduzido, ampliado ou modificado dc acordo

com a deUberaçáo do empresário.

C
CBIIIFICO O RAGISTRO EA 1O/OL/20L8 11!59 SoÊ N' 28600057931 .
pRorocol,o: 180059149 DE 26/OL/2OLS, CóDrGO DA VÉÀrFrCrÇãO,
1140031??21. NIRE: 2a60005?93?.
C G FÀET'À DISÍiIBT'IDORÀ EIRELT üE

JUCESC
úÀRCELO PÀSSOS SrÍr\rÀ

sEcRBTÁÀ1o-GERÀL
ÀxÀcÀitú,30/01,/2018

{w. agil1za. sê. gov.br

À vsllataate alesre doc@4to, áe lbpre..o, flca sulelEo à c@provaçio dê sua .uleútlcldadê noá !êsP6ctiwoB IErtâ16
lnfoEeÀdo 6eüs resPêctivo6 código! dê vêrMcáção

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDÍVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA . EIRELI

\



ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDTVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

cu(usu rv - PRAzo DE DURAçÁo

o início da atividade dar-se-á com a assinatuÍa do presente contrato e o pÍüzo
de duraçáo será indeterminado.

CLi{USI'LA V - CAPITAT SOCIAL E QUOTA§

O capital social seÉ de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente
integralizado em moeda corrente do Pais.

CLÁU§T'U\ vII - ADUINISTRAçÀO

A administraÉo da empresa caberá ao seu titular CLEBER ÂRTHUR
MENEZES DE AZEVEDO SANTOS com os poderes e atribuições de administrar os

negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades

estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigaçóes seja em favor do empresário

ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

cLÁusuLA vrII - ExERcÍcro socru

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justifrcadas de sua administrâçào, procedendo a elaboraçáo do

inventario, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao

empresário, os lucros ou perdas apurados.

Nos quatros meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário

delibera sobre as contas e designará administrador(es) quando for o caso.

cBRtrFtco o REGtsrao 4 10/0L/20!a
PtolocoLo: 180059119 DB 26 /0L/2OLA
114003Lr'r21. xIRS: 28600057937.
C G 

'ÀiIIÀ 
DISTRIBUTDORÀ EIÀEt]t XE

üÀtcELo PÀSSOS SILVÀ
sEcRETÁRr o - GERÀ!

ÀÀÀcÀ.ru,30/01/2018
M. agi1iza.6e. gow.br

11:59 SOB N' 2860005793,
cóDtco Da vaRrFrcÀÇÁo,

ü JU-q_E-§E

À vâl.iatlatê cteÉ!ê atocueDto, Éê isprêrio, ficâ suloito à éoúDprovaçáo dê su. sut.rlicidâdê Dos resPêêtivoÉ Pott.ia.
InfoEEârrdo 6êus rêÉPêctivos códiqos iIê vêrilicação

ffi?[

Parágrafo Úulco - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

cLÁusULA VI - RESPON§ÂBILIDADE DO EMPRESÁRIO

A responsabilidade do empresârio é restrita ao valor de seu capital e responde

exclusivamente pela integralizaçáo do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052

da Lei n." LO.4O6|2OO2.

\



ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atiüdades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possivel ou inexistindo interesse destes,
o valor de seus haveres será apurado com base na situaçáo patrimonial da empresa, à
data da resolução, verihcada em balanço especialmente levantado.

cLÁusrrlA x - DEcL/rR.açÀo DE DEsIupEDtuE!ÍTo

CLÁUSI,LA xI - FoRo JUÚDICO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nossa senhora da Glória/SE para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato.

Aracaju/SE, 15 de janeiro de 2018.

CLEBER ARTHUR E
Titu /Administrador

íí
.à§

P
s

3^+s**s

CERTIFICo o REGISTÀo Ét 1O/OI/201A 11:59 SOB N' 28600057937
PROAOCOT,O: 180059149 DE 26/Ot/2OtA. CóDIGO DE !ERrFrCÀÇÂO,
1180031??21. llIRE: 2860005?93r.
C G TÀRYÀ DTSTRIBSIDORÀ EIREI,I IiIB

üÀÀcaLo PÀssos srlvÀ
sEcRBT,Áxro - cEnÀL

ÀBÀC-À,,O,30l01/2018
vw. agillza.3ê. gov.br

&0"-,

CLÁU§ULA IX - FALECIMENTO

O administrador declara formalmente sob as penas da lei de que náo está
impedido de exercer a administraçáo da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de
condenaçáo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos púbticos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema frnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorência, contra
as relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Declaro sob as penas da lei, que náo participo de nenhuma outra empresa
dessa modalidade.

À valldadê deate docú4to, Bê l!p!êaao, lica BuJeito à c@provóçáo de áua auteEtj.cidade no6 .eÉpeclivo6 poltaiB.
IDtoEaDdo Éeu8 le8pectivo6 códigoB de vêrúcaçáo
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CERTIPICO O REGISTRO Etl 3O/A\/201A 11:59 SOB N' 28600057911.
PROTOCOÍ,O: 180059119 DE 26/OL/20L8. CóDrGO DE VEtrFrCÀçÃO,
1,1400317721. raIBE: 2850005?93?,
C G EÀTI{À DISTRIEOIDONÀ ÊIRÉLI IIBJI'çE§E

tíÀ.RcELO PÀSSOS SrLVÀ
sEcRE ÁRro-GERÀI,

ÀRÀCÀJrr,30/01/2018
tE. aglIiza.6e.gov. br

À v.l1d.dê d6st€ docu@to. á€ iúpr6áBo, fic. sqJêito à c@provação dê auà .utelElcldadê Doa rêapêcttvoa portal8.
IntorDândo aêu8 rê6pêcllwoE êódiEo! dê v.rillcação
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERo DE INscRIÇÃo

29.565.36,ú/000í -09
,,ATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCRIÇÃO E OE SITUAÇÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERÍURA
30/01/20í 8

C G FARMA OISTRIBUIOORÂ EIRELI

T ÍULO OO ESÍABELECIMENIO (NOME DE FANÍASIA)

c GO E OESC OA AÍIMDÂDE ECO

,16.,1,t-3.0í - Coméício atacadista de medicamentos e drogas de uso húmano

c GO E OES DA NATUREZÁ JUR otca
230-5 - Empresa lndividualde Responsabilidade Limitada (de Naturêza Empresári

LOGRADOI]RO

AV ÍÚANOEL VENANCIO CUNHA
NÚMERO
,496

COMPLEMENTO

LOTE 09 E tO

49.680-000
BAIRRO/OISÍRIIO
NOVO HORIZOI'lTE NOSSA SENHORÂ DA GLORIA SE

ENDEREÇO ELEÍR rco TELEFONE

(79) ííí-283/r

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSAVEL (EFR)

SIÍUA OATA OA SIÍUAÇÁO CAOASÍRAL

30/01/20í 8

MOÍIVO DE SIÍ

SITU ESPECIAL DAIA DA SIÍUAÇÁO ESPECIAL

cóDrGo E oEsc O DAS AÍIVIOADES ICAS SECUNOÀRIAS

,ú6.3'l-í-00 - Coméício atacadistâ de leite s laticinios
,16.37-í.99 . Comércio atacadistâ ospecializado em out.os prcdutos alimenticios não especiÍicados antêíomênte
,06.,15-í-Oí - Comércio atacadista de instrumêntos e materiais parâ uso médico, cirútgico, hospitalar e de laboratórios
,16,4$,í-02 - Comércio atacediste de pÍóteses e anigos de oÍtopedia
,l5.,l$í-03. Comércio atacadista de pÍodutos odontológicos
,16.,{6-0-0í - Comércio atacadista de cosméticos e produtos dê pedumaÍia
46,46-0-02 - ComéÍcio atacadisla dê produtos dê higiene pessoâl
,t6.it7-8-0í . comércio atacadistá dê aíigos de escritóio e de papelaÍia
46.49-4-0,t - Comércio atâcadista de móveis e âÍtigos de colchoeria
,16.,19.1-08 - Comércio atacadista de produtos de higiêne, limpeza e consêÍvâçáo domiciliaÍ
,16.,19-4-09 - Comércio etecadista de produtos de higiene, limpêza ê consêrvação domiciliaÍ, com atividâdê dê
íracionemênto e acondicionamênto associada
,16.5í-6-01 - Comércio atacadista de eqúipamêntos de iníoÍmática
,|6.ô4-E-OO - Comércio atacadbta de máquinas, aparêlhos e eqúipamêntos paÍa uso odonto-médico-hospitalar; paÉes ê

peFs

1U0412020

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" I .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í0/08/2020 às íí:29:07 (data e hora de Brasilia).

04r

Página: 1/í

1t1

EPP

CEP



lnscriÉo Mercantil

4074

0t,

lnscrição lmobiliária

í040 t30187001

PREFETTURA IUIUilICIPAL DE III.S. DA GLónn - s=
Secretaria de Finança3

E xr...ço: PnF FLÍtro.l Ê.ztttã L.ns, I2&CENTRO T€bíon : f,9)ít1_1713 CNPJ: l3'113 626'0001§6

ALVAnÁ DEF!lllTlvo DE LlGEllçÂ PARA FUllclorAIÚEHTO

Nome Fantasia
a, r tt ta a r r a r a a t t t

Nomê do Contribu inte ou Raáo Social

C G FARMÂ OISTRIBUIDOPÁ EIRELI .EPP

LocalizaÉo mplela

AV. MANOEL VENANCIO CUNTiA, 496' N' SRA DA LOURDES

29.565.

CNPJ / CPF

NTOS E
Alividadê ou Ramo dô

ÉRCIO ATACADI
MÉD
LAB

PE

daLda
1t201

NOSSA SENHO

Et Local vlSlvEL E lEtlovaDA Al{uALllEl{ÍE
ESTA LlcErlçA D

docrrííêíto acê!6.: '+ (08vs.lông.Sting»3rôÍlrtgr-uílcêstor'g'Vâluê()) r
Para validaí d€ste

6FFDE436OCF881 AOA7E9DDgEE3F5F661 OC9ABO33
"vi€ÍrsJpubli{rportaldoconhbuintê

Írürt! !.6rE !Ío vr!b:3.o.R urra.io: l,lAR!À I(IEZI SOlJsa 
^xoÊ^DE

/

de 2020



10t08t2020 SEFAZ : SecÍetaria de Eslado da Fa2ênda de Sergipe
04'

rt
,Í,-ti

GoYarno dâ Srrgipê
Secraiaria do Estado da Fazenda

Fiche do lnscrição Cadestral
Frc w

lNscRtÇÁo EsraouaL
27,159.165-O

CNPJ
29.565.364/O0O1-O9

DAÍA DE ABERTURA
íJ2lozl2ota

RÁ2Áo SocIAL
C G FARl,lÀ D I RA ETRELT - EPP

NoME FANTASIA

AT|VTDADE EcoNoi/ cA PRNoP T

c Í{ERCIO AÍACÁOIsÍA DC MEDICAI{ENTOS E DROGÂS OÉ H

AÍrvroaoE EcoNô rcA PRrNcrpaL oE ICMS
c i.ERCIO ATÀCADISÍA DE I{EDICÀHEI{ E DÉ

NAÍuREzA JuRiDrcA
EI,IPRESA INDIVTOUAL DE RESPOXSABTLIOADE LIrITADA

TtPo DE CoNTRtBUTNÍE

ENDEREÇo
AVENIOA. MANOEL VENANCI

NÚMERo
496

CoMPLEMENTO
LOTE 09 E IO,

CEP
49.640-OOO

BaRRo/DlsrRrro
NOVO H E

MuNrciPto
noss^ sÉNHoÂ D^ GLORIA

UF
SE

loÉNÍrFrcÀÇÀo
oa1011zlo3164l{CV1

https://security.sêfaz.se.gov-br/portal/print.jsp?AppName=SlC&Trânsld=T9910&Option=process&tokên=UOaMnuDVv?úAecdlW3EMNUsACC 1t1

&t

SArÁ
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Serviços Legislação Câíais

,
20t07t2020

BRASIL Acesso à informaÇão

t'

f9 TLY
-ar.

CÊRT,DAO

MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
cNPJ: 29.565.364/000í -09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identiícado que Vierem a ser apuradas, é certificado que

náo constam pendênciás em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria

da Receitâ Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

ESta certidão é válida para o estabelecimenlo matriz e suas Íliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgáos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nai alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. í1 da Lei n" 8.212'de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rÍb.govbr> ou <http://www.pgfn.govbÊ.

certidão emitida gratuitamente com base na PoÍtaria conjunta RFB/PGFN n" '1.751, de211012014

Emitida às 1O:25:18 do dia 2Ol07l2Q2O <hora e data de Brasília>.
Válida até 1610112021.
Código de controle da certidáo: D5FC.5873.8733.C02C
Qualquer rasura ou emenda invalidaÍá este documênto.

Nova Çonsulla E Prêpàràr páginà

servicos-receita.íazenda.govbÍ/SeMcos/ceÍüdao/CNDConiunlalnte/EmileCertidaolnternet.asp?ni=29565364000109&passagens=1&tipo='t 1t1

Cedidào lnternet

Participe

Receita Federal



19108t2020 SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazendâ dê Sergipe

SECRETÂRIA DE ESTADO DÂ FAZENDA DE §ERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N,35427312O2O

27.159.165-0
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

29.565.364/0001-09
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LII.,IITADA

COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

AVENIDA MANOEL VENANCIO CUNHA LOTE 09 E 10; 496
NOVO HORIZONTE - NOSSA SENHORA DA GLORIA CEP: 49680000

lnscriçâo Estadual:
Razào social:
CNPJ:
NatuÍêza Jurídica:
Atividade Econômica:
Endereço:

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais,
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria No 283 de l5/02/2OO1, válida por 30 (trinta ) dias a partir da

data da emissão.

Certidão emitida em 19/O8/2O2O 11:O5r5O, válida até LA/O9 l2O2O e deve ser conferida na Internet no

endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Araca.lu, 19 de Agosto de 2020

Autênticaçáo:2o2o0819Q4sYPQ

Copyright @ 2002 _ Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tôncredo Neves, s/n _ Centro Adminrstrãtivo Augusto Frànco

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

https://secuaty.sefaz.se.gov.brlportaUprint.jsp?AppName=SlC&Transld=Í24070&Option=process&token=cXgAuslNxJNvZlzGctlekOCC 1t1

@0r,.



t- t

PREFEITURA MUNIGIPAL DE N.S. DA GLóRIA - SE
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

Enderêço: Píaça Filemon 8e2êírá Lemos, l2G.CENTRO Tel€fone (79)3411_1713 CNPJr 13.113 626/0001-56

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CERTIFICO. em cumprimento ao despacho exarado no PRoCESSO com bâse na legislaçáo

em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercanlil alé 2210812020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLORIA - SE se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer

dívidas que porventura venham a ser apuÍadas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente

certidáo.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

AB3EA1 CC38230245C3D47351 6967081 1 095',Í B1 6D

Contribuinte:
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI .EPP

AV. MANOEL VENANCIO CUNHA, 496, FARMA
DISTRIBUIDORA, N. SRA DA LOURDES

Localizaçáo

lnscriçáo Mercantil:

4078
Sequencial:

26306

Referência Loteamento

Cadastro lmobiliário:

1 .04.013.0187.001

lnscriçáo lmobiliária:

82433
Natureza

Tributos Mercantis

Razão Social:
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP

CNPJ/CPF

29.565.364/0001-09

Código Atividade Sec.: 463'1100

COMÉRCIO ATACADISTA DE LEITE E

LATICíNIOS

4078

Códago Atividade Principal: 4645í 0'l

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E
MATERIAIS PARA USO MÉDICO,CIRURGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

Validade: 2110912020lnícioAtividade: 3010112018

ObservaÇões: Válido por 30 dias

VIA INTERNET

Us!áno VIA INTÉRNET

I

lnscriçáo Mercantillnscriçáo Estadual

Ínbulls ln,omáie LÍOA Vêrsáo 3.0.R



31tOAt2020 Consulta Regularidade do Empregador &0,^r

Voltar mpnmrt

CAIxA ÊCONÔMICA FEDERÁL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29,s6s.364/0001-09
Razão Socialr G FARN'IA DISTRIBUIDoRA EIRELI

Endereço: AVENIDA MANOEL VENANCIo CUNHA 496 / Novo HORIzoNTE / NoSSA- SENHORA DA GLORIA / SE / 49680-000

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.

Cí,'XA

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

validade|z1 /O8|2O2O a 25109/2O2O

Certificação Número: 2O2OO827 04263406132097

Informação obtida em 3l/O8l?O2O L7:43:03

A utilização deste certificado Pa
condicionada a verificação de
www.caixa.gov.br

ra os fins previstos em Lei esta
autenticidade no site da Caixa:

httpsJ/consulta-crí.caixa.gov.br/consuhâctÍ/pages/consultaEmpregador-jsÍ
1t1
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PODER.]IIDICIÁF.]O
J-SSTI ÇÀ DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NomE: C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (MÀTRIZ E FILIAIS)
CNPJ : 2 9 . 5 6 5 . 3 64 / 0 0 01 - 0 9

Certidão n": l7 866301/ 2020
Expedição: 03/08/2020, às 10:05:16
Validade | 29/oL/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que C G FÀRMÀ DISTRIBUIDoRÀ BIRBIJI (IíÀTRIZ B FILIÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n" 29.555.36410001-09, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da Conso]idação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e

na ResoIuÇão Administratj-va n' L47O/2OlL do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
antêriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão ates
a Eodos os seus estabel ec imentos , agências
À aceitsação desta certidão condiciona-se
autenEicidade no portal do Tribunal Super j-or do Trabalho
Internet (http: / /www.tst.ius.br) .

Certidão emitida gratuitamênte.

TNFORMÀçÃO TUPORTÀIÍIE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identiticaÇão das pessoas naturais e iurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabal-ho quanto às obrigações
estabelecidas êm sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incfusive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do

Trabalho ou Comíssão de Concifiação Prévia.

ao

ua
na

ta a empresa em relaç
ou filiais.

à verificação de s



@,,

GOVERNO DE Sf,RGIPE
SECRETARIA I)T ESTADO DA SAL;I'E
cooRDEr.AÇÃo or vtctLÂ.,icre slrltÁntl

COVISA
§u5

A Coordenaçío de Vigilâncie
base na Lei Estadual n'. 2.391.
n". |4.17011974. de IC/061197I
r"íi'rente ao período

Srnitíria/COVISA, da Secretana de Estado da Saúde - SES / SC. concede, com
de 05i l0i 1982. Lei Federal n". 5.991. de 17,i2119,1'3,I-ei no. ó.1!8/1975 e Decreio
. RDC no il4, IN. no 9 e 10. rle t7108 dc 2009 a presenre LICENÇA SANITÁRIA
de 05/612019 a ostúno2o ao estabelecimento

C C FAR},[A DISTRIBUIDORA EIRELI

RAZAO SOCIAL: C C FARMA DISTRIBTIIDORA EIRÊI-I

LICENÇA SANITÁRIA N". 61U20t9

CNPJ NO.:

xxxx
29.5ó5J6d/000l -09 Inscrição.Estadual N".

estabelecido a AV MANOIL Vf NANCiO CI]NHÂ.t9ô

«rb o no:

?7.r 59,t65-0 AFE no

Rairro NO!'O HORIZONTEmtrllicí pio de NOSSA S DA GLORIA _a qual está autorizada a

(.N-{E - {ó,{3I.OI - Co$ÉRcIo ATACÂDISTÂ DE M I,:DICA]!I E:iTos E DToCAS DE USO HUMÂI{O EIII ST:AS EMAALACENS
oRtGt\Ats. tlcLl stvt: suJf,,tros Ao ( otrRol.l: t:st'Ecrrl., ( oMÍ:RCto.{TAcADtsrA DE PRoDUToS §ANf,ANTES
nor.lssatlrÁntos pRoo{rtrog 

'ARA 
A sÀi'DE, pnoDuTos Dr HrcrE:{E pEssoAL E cos}tÉTlcos. \Ào at.ToRtz\Do

rRACIONAMT\TO DE Uf,DIC^ MEIITOS.

sob Responsabilidade Técnica do(a) Sr{a) CRISTIANE LIUÀ MENEZES lnsat1l(i ni',

Cc'nselho de Farmriaia dc Sergipe./CRF-S[ elou substituto(a)I SíI9

xxxxxxxxxxxxxxxxx tambóm inscrito rro Consêlho Regional de Farmàcia de

Sergioc/CRF-SF. sob o ntrrero xxx comprometendo-se em obscrvr. e cump,rir, as Normes rte Eogs

Prótices de Comer.cirliz:ção, Dirpenseção de medicamentos e Prst!ção d: Serviços Fmrcêuticos e a nãr:r

trensgredir as normas legais e rcgulamentares destinadas à promoção, proleção e recuperaçào da saúde, rcfcrcnte às

etividades exercidas.
itorifio: das _1211q âs 11trtoeto:to às 2l:30 deSeg.aSexta.

,,$,,s{
- :. r:.;:' Arrcriu/SE- 05 det. J( ''- JUNHO dE ls
..:'i..:1ri

i,:tt '"-------8ffitrTé",1-

@üê13íE
OBSERVAÇÔES:
0l - Esta Licença tem validade de 01 (um) ano. a partir da data de sua expedigão:

02 - Sempre que houver alteraçào de endereço erou responsabrlidade técnica e/ou atividades e,'ou Raziio Soqial.

será obrigatória a comunicação e apresentaçào da documcntação comprobatória dos fatos:

0ll - Os estabelecimentos deverão requerer a renovaçâo da Licença nos primeinrs 120 (cento e vinte) dias tltte

anlecedem ao tim da validade da licença;

04 - Esta Licença deverá ser aÍixada em LOCAL VISML ao Público.

s€crctaÍia de Esndo Ca Saúdê

Ccntro Adminisrarivo da Saúde Senador Gilval Rocha

COVISA - Coordenação de Vigilância Sanitária
Âv:nida,{ugusto F'ranco, n" 3150 Ponto Novo
PAB)(/Fone: (79).3226-E333 CEP:49.097-670

E:E!ülsYisa@rêudffqêg!.br
CÍredcovisa.se@gmail.com

Falc com a

OUVIDORIÂ
FONE:155

E vlÂ I 1.,: ouvidoria{r}ses,sc.eor'.b1
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24t08t2020 e-DOC - Gerenciador ElekÔnico de Documentos e Processos

Consultar Protocolo

Protocolo

o 015000j456212020-6

Data Autuação

Ü 12t08t2020 10.47.43

Requerente

I C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI -EPP

Fase

A Autuado

Assunto

Ê RENovAÇÃo DA LtcENÇA sANlrÁRlA

Data do Documento

Ü 11t08t2021

Arquivo

CI T" DOCUMENTACAO RENOVACAO LICENCA SANITARIA - C G FARMA 2O2O.Pdf

Tipo de Documento

I A DEF|NIR

Orgáo Auluaçáo:

fi SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÁO

Unidade Autuação:

.la PROTOCOLO GERAL. SEAD

Ultimo Andamento

urgao

https://edoc.se.gov.bÍ/dociowxhtml/docfloÚextemal/principal/pÍolocoloExternoListarisí 1t1

iã"r."a



24t0812020 #0,,.e-DOC - Gerenciador Eletrônico de Documentos e Processos

Alualizat Z

Ultimo Andamento

fi SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Local

.lr GERENCIA DE MEDICAMENTOS - SES

Responsável:

Telefone

L

Ramal

L 8904

Ü 19tO812020 10.11 09

Dias no Local

,.tt 5

Situação

A Em Trâmite

Filomena Maria Cavalcanti Gonçalves de Aguiar

Anexos

AnexadoNome Anexado Por
em

https://edoc.se.gov.br/docioúxhlml/doc]loÚeíemal/principal/prolocoloEíemoListaí.isÍ

Tamanho Hash

111

Documentos Vinculados

Não existem documentos vinculados neste protocolo no momento!



22101t2020 Consultas - Agência Nacional dê Vigiláncia Sanitária

Data de
Publicação

05

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Dêtelhamento

Dados da Empresa Nacional

Razâo Social

C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

29.565.364/0001-09

Endêreço Completo

AV MANoEL VENANCIO CUNHA N" 496, LoTE 09 E 10 - NOVO HoRlzoNTE CEP: 49.ô80-000 - NOSSA

SENHORA DA GLÓRIA/SE

Telefone

(79\ 3411-2834

Responsável Técnico

CRISTIANE LIMA MENEZES

Responsável Legal

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

cadastro No

4.00.092-'l
Oata do Cadastro

22t',t0120'18

Situaçâo

l{o do Processo

2s351 .384063/201 8-96

Cadestro

2 - Cosmético
Atividades / Classes

Armazenar

Distribuir
. Produtos de Higiene
. Cosméticos

Expedir
. Produtos de Higiene
. Cosméticos

certiÍicado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

ú, I

httpsr/consultas.anvisa.govbr/#/empresas/empresas/q/25351384063201896/?cnpj=29565364000109

Vencimento do
CêÍtiÍicado

1t2

Linhas de certificação
Vigentes

Dados do Cadastro

. Produtos de Higiene

. Cosméticos

Empresa
Solicitante



22101t2020 Consultas - Agência Nacional de Vigilánoa Sanitána @os.
Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de DistÍibuiçáo e Ar?nazenagêm - CBPDA (Vigentê)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Datâ de

Publicação
Vencimênto do

Certifi cado

Nenhum registro encontrado

Voltar

httpsJ/consultas.ânvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/25351384063201896/?cnpj=295653ü000109 2t2



22101t2020 @orConsultas - Agência Nacionalde Vigiláncia Sanitária

Data de
Publiceção

Consultas / Funcionamento de Emprêsa Nacional / Resultado / Detâlhamento

Dados da Empresa Nacional

Razáo Social

C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

29.565.364/0001-09

EndeÍeço Completo

AV MANOEL VENANCIO CUNHA NO 496, LOTE 09 E 1O - NOVO HORIZONTE CEP: 49.680-000 - NOSSA

SENHORA DA GLÓRIAJSE

Telêfonê

(79) 3411-2834
Responsável Técnico

CRISTIANE LIMA MENEZES

Responsável Legal

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro No

1 .17 .871-0

Data do Cadastro

'1st10t2018

Situaçáo

No do Processo

25351 .383999/201 8-08

CadastÍo

1 - Medicamento
Atividadês / Classes

Armazenar
. Medicamento

Distribuir
. Medicamento

Expedir
.l\redicamento

CeÍtificado de Boas PÍáticas de FabÍicação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Vêncimênto do
Certificado

Nênhum registro encontrado

httpsr//consultas.anüsa.gov.brlrrlempresas/empresas/q/25351383999201808/?cnpj=2S56536'í000'109
1t2

Linhas dê Certificação
Vigentes



22tO1l2O2O Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitâria

CertiÍicado dê Boas Práticas de DistÍibuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

05r

Emprese
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de

Publicação

Vencimento do
CeÍtificado

Nenhum registro encontrâdo

Voltar

https://consultas.anúsa.gov.bí/#/empresas/empresas/q/25351383999201808y?cflpi=295653ô1000109



22141Q020

Linhas de certiÍicaçáo
Vigentes

Consultas - Agêncja Nacional de Mgiláncia Sanitária 0(:

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados dâ Empresa Nacional

Razâo Social

C G FARIVIA DISTRIBUIDORA EIRELI

ctitPJ

29.565.364/0001-09

Endereço Completo

AV MANOEL VENANCIO CUNHA N" 496, LOTE 09 E 10 - NOVO HORIZONTE CEP: 49.680-000 - NOSSA

SENHORA DA GLÓRIAJSE

TeleÍonê

(79) 3411-2834
Responsável Técnico

CRISTIANE LIMA MENEZES

Responsável Legal

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro No

1.17 .872-3
Data do Cadastro

15t10t2018

Situação

No do PÍocesso

25351 .3840871201845
Cadastro

1 - Medicamento Espêcial

Atividades / Classes

Armazenar
.l\rledicamento

Distribuir
.l\redicamenlo

Expedir
. l\,/'ledicamenlo

CertiÍicado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigênte)

EmpÍesa
Solicitante

Nenhum registro encontrado

https://consullas-anvisa.gov.br/*/empresas/empresas/q/25351 384087201845/?cnpj=29565364000109

Vencimênto do
Certificedo

1t2

Oata de
Publicação



22tO1t2020 Consullas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CêrtiÍicado de Boas Práticas dê Distribuiçáo e Armazenagem - CBPDA (Vigente)
ffi5t.

Empresa
Solicitantê

Linhas dê Certificação
Vigentes

Data de
Publicaçáo

Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

Voltar

https://cons ultas. a nvisa- g ov. brl#/empresas/em presas/q/253 5 1 384 087201 845/? cn pj= 2 956 5364 0001 09 2t2



22t01t2020 Consulias - Agéncia Nacional de Vigilânciâ Sanitária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

c'

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

29.565.364/0001-09

Endereço Completo

AV MANOEL VENANCIO CUNHA No 496, LOTE 09 E 10 - NOVO HORIZONTE CEP: 49.680-000 - NOSSA

SENHORA DA GLÓRIfuSE

Telefone

(79\ 341',t-2834

Responsável Técnico

CRISTIANE LIMA MENEZES

Responsável Legal

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

Dados do Cadastro

cadastro No

8. 16.871-1 (3HX1409WY65Y)

Data do Cadastro

15t1012018

Situação

No do PÍocesso

25351 .384000/2018-30

Cadastro

I - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar
. Correlatos

Distribuir
. Correlatos

Expedir
. Correlatos

CêrtiÍicado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (vigentê)

Empresa
Solicitante

Nenhum registro encontrado

Linhas de Certificaçáo
Vigentes

Data de
Publicação

https J/consultas. a nvisa. gov. brl#/empresas/em presas/q/25351 38400 0201 830/?cnpj= 2 956 53640001 09

Vencimento do
Certificado

t2



2210112020 Consultas - Agência Nacional de \Ígilância Sanitáriâ

CertiÍicado dê Boas Práticas de Distribuiçáo e Arrnazenagem - CBPDA (Vigente)
051

Empresa
Solicitante

Linhas de CêrtiÍicação
Vigentes

Data de
Publicação

Vencimênto do
CertiÍicado

Nenhum registro encontrado

Voltar

https://con sultas.anvisa.gov.brl#/empresas/emprêsas/q/2 53 5'1 384000201 830/?cnpi=2 95653 000109 212



22t01t2020

Linhas de Certificação
Vigentes

Consultas - Agência Nâcionâl de Vigiláncia Sanilária

Data de
Publicação

051

Consullas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Dêtelhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ

29.565.3ô4i000'l-09
Endereço Completo

AV MANOEL VENANCIO CUNHA No 496, LOTE 09 E 10 - NOVO HORIZONTE CEP: 49.680-000 - NOSSA

SENHORA DA GLÓRIA/SE

TeleÍone

(79) 3411-2E34

Responsável Técnico

CRISTIANE LIMA MENEZES

Responsávêl Lêgal

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

Dados do Cadastro

Cadastro N'

3.08.097-2
Data do Cadastro

15t10t20't8

Situação

No do Processo

25351.384053/2018-51
CadastÍo

3 - Saneantes
Atividades / Classes

Armazenar
. Saneante Domis.

Distribuir
. Saneante Domis.

Expedir
. Saneante Domis.

CeÍtiÍicado de Boas Práticas de FabÍicacão - cBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Nenhum registro encontrado

https r/consultas. a nvisa. gov. brl#/empresas/em presas/q/2 5351 3 8405320 1 851 /?cnpj=29565364000 1 09

Vencimento do
Certifi cad o

112



22t0112020 Consultas - Agência Nacional de Vigiláncia SanitáÍia

06
CertiÍicado de Boas Práticas de Distribuição ê ArÍnazênagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificeçáo
Vigentes

Data de

Publicação
Vencimento do

CertiÍicado

Nenhum registro encontredo
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https://con sulta s.anvasa.gov.brl#/empÍesas/empresas/q/2 53 5 1 384 053201 851 i ?cnpj=295653â40001 09 2t2



Diário Oficial tla União - soptc*"ro N.201, segúí&idra, 22dc oütubro d.2013

6

#r
aoMrR( ro ÂLIMF\ITOS PERUmDOS
.OMERCIO CORRÉLATOS
aoúFR(lo cosvrircos
COMIRCIO PERFUMT:§
COM'RCIO PRODTITOS DE HIOIENE
Dtsptr^-sÂÇio DE MEDtcav€Yros. NCLUSr1E stlErro§
r .O\IIOLE EIPECIÀL
pRÉsTÀçÃo DE SER\rIÇOS taRVrCÀ,'nCOs -

EMIiESÀ ücbhud.r^ BIC EE:IN LÍDÁ
Ê\otnf(o 

^v, 
RoNtMo Df 

^t3tQr 
lRout \$RA\H\o

QLJÀDR1 rrl IOTE tr8 ÂRFA((»1ÁB!L
B^IRRO CORARIV{ CEP àn''17i0 - SAO LUISÀ{{
(NPJ n3 75J lrr' 10-n7
PR(ff-§SO 15i!' l9!r?/l0l ltr)ô

coMÉRcto ÂLlMEWs PERMITIDoS
.OMFRCIÔ 

'ORI(ELATOScoMÉrcro (os\íFncos
COMÉRCIO PIRFI]MÉS
CONI€RCIO PROD(IToS DE TIIOIÊNE
DISPENS\(ÀO DE MEDI(A]IIENTOS INCI,USN€ STJJETÍOS
.\ ( oriTRot E EsP€ctAl-

Fr\ípRF§^ FloRFST{ COrirRClO DF
PÉRTI:V{RI,\ IJIDA EPP
L\DEÂTÇO À\ SETE DE SEIÉVBRO ITNS

fiarRR(r afr-TRO ( ap rr{rriír -

cr;Pi'rrrl&ra:r,mor-lrl
PROCLSSO l5l( I 40rli r/100'r-10
ÂUTORIZiN§ í! ól lzlrl

coMÉR(]o At.IúÊ\Tos PERtlmDos
(OMERCIO (ORREL{DS
cotÍÉRcto (osvmcos
colrÍaRcto PERrúMES
CONITR(IO PRODUTOS DE HICIENÉ
DISPENSÂçiO Df MEDI.ÂVENTOS

^í 
l' CúFdí 

^ff:r§-b 
tq.orl Pu El Plls d(

M.d' .ú . d. liM6 Fmràd6 rdrsEi do u\.
&s Rúlur'i. d: @do (e r Potur n i{.1 & l: d. mro dc
lw8 ( G rulr4ó{. obhltdtr 3 pl!th'çÀc! i'üúijas

Áí , E* RntI{i. dh r'3ôt u drs & tu

ÀíaRrÂt(rEL{ mRcHt.{ Do \AsclÀlÉNm

rn I' 
^lrd ^u.orizr{i, 

Errc.i.l ,.8 tinF.§ ÍL
M.d,csdb . Inifrs F.]ruéuuc8. coDrhc ,o {do 'Jsà

.\í '' tiu Rruluç& rnhr m \'!or ír dú d. !u.

ÀlÂRtÀ\cELÁ ToÀcllta Do NÀscaíEh_!0

EMPRESA LLCIÂ\E PENCI'O§S(I M E
ENDÉRE(O RLA (ORO\IL DIIL(IDIO 25
BÀIRRO CE,\TRO (EP 3IÚI 3tr. PONT{ CROSS\?R
cNP' 29 ir$ 6i.ri000r-16
PROaESSO :5iJl 167957101$-rI

ÂÍtvtD\DF-cL1§SE
M{!Jm l ÀR ni§LVO\ FÂkrtÂCFI-ÍIiOS

EMPR'SÂ IIARIÁN,i BTRBOSÁ LOPES - VI
ÉNDERE(O RLÁ XrPH^fL RO\IÀtiO. cr
R^lnno !11^ Pl{fIT (IP lr.qrfi - tT nNGAi§P
cNPl l,Í ?0r t*«ri'ttl4l
PRO{:f SSO 25:35 1 i330ll7r.'l'r-li
'^trTotuzr\{s ll?311çl

MÂNIPULÀÂ l\st \íos f RM^aaurlcos

EMpilsr vr EssÊ.rar^ F1RÀrÁcrA DE v^NlPtrl^(io E

[\-DfRrço Rl'. loÀo Plo u 
^Im 

sllv{ \'lL: lni\
0:
B^I*O CORRE60 Gf,^NDE CEP t8ll7íÍ',lr '
fLOfuANOPOLÉ§C
cNP' 07 016 ',r:drxrol-04
PRmESSO 2i1! I 339ú:!0,26lÍ.2.l
ÀlJIÍ)PlZ/l\ls I 17194.0
ÂTÍt,tDÀDF]C!À5SE
MÀNIPULÀR NSUIíOS fÀRM]\CEUTICOS

É]IIPRESA P ê I, FARNíÂCIÀ ÉSPECIÀI, DE NÍÀNIPI'I-AçÀO

L|\DEÀ!CU 
^V 

D{5 
^\ÍLRIa{S 

!'r BL lt LJ tí"i
EÁINRO,BÂRIIA DA Í]JI'CT CTP T:dl|üi . R]O DF

(NpJ,9tor5t5I(úl-04
PROaESSO 2i3ll rioS??lrl3-$
aliToNzrus rl73cl4
1TÍ1'IDÀDETCI ASSE
MlNtPtl.ÁR NSLI\íOS fÀRitlcEtmaos

FNÍPRESÀ 
'OSE 

OOMZfTE VIFIRA I,U'AS
fi\DtRfco tf^ aRTUR Vl.llrDO N'lÚl
B^IRRO CE\TRO aEp rr tiú:n - (tBtR{aallto
cND' 2 79l075xlxl-:ó
FRO(ESSO liri r itori7,20l8tjl
ÁurottzÀls r r7J9l-9
.ATIVID{DÊ'CL{SSE
MINTPLLAR I\sU\IOS FARÀIACEIITI(:OS

rvirxr cronrr-rr F iM^cr^ DE À{ÂvtptilÁçÀo
PRODUTOS §ATURAI§ LÍDA . EPP
ENDERECO RU^ B^C^lRlS. N" rll LOI{ F LOIÀ ltrl
B{tRRo r^or'{R^ cf} r27,nr:i - RIo Dr rÁNLlRoIt]
cNP' r'.r 76? r63rUXrl-tt
PROCESSO :5r( | ló7'rii'10 li-í6
{UTORI2, 5 llTllÍr7
AÍIVID{DFfC! \SSE
MANIPULAR IT-.SUVOS f  iVÁCEIrnCOS

EMPRESA NI TOÍTÉII & CT  LTDÀ . 6}P
E\IJEÀLCO ÁIENID{ P{RÀNÂ TI{JI
B^lnRo (F\TRO CEP 37r!lri{ - r!ÍO P\RÁ\À tR
CNP,07106loardlú2_10
PROCISSO 2i3:r 3r3ÍXrtr?O l3-7i

]{l|VIDÀDICLÀSSf
M{NlPftÂR I\SLIIíOS I^RMACEIIIICOS

EVPRÉSÁ TOOP FORMII ÁS I,TDÀ \íE
E\DfRKO ÀV DOÚÍOR AFONSI) \',ERGl ElnO r1n.
BÀIRRO ( E\TtO CEP 13 ljjr0 - soRo(':81sP
cNP' 2!rtor8tr l-r?
PRO{ESSO l5-1il r3r0ólrlolr-nÚ
ÂUTOtrZÀlS l 111192.2

MANIPLAAR I\SI]VOS FARNACÉÜTICOS

EIVIPRESA PRÁ|IÁYAI/IA TA&VACIÀ DE MA:TIPULACAO

ENDERECO RUÂ EVII 
'O 

POVOA ?I
B^ÍRRO aENTRO CEP 7túnD8n. ÊORMOS^úO
ôlP, t7 333í6i/íÍ)01-3i
PROCÊSSO 1!{rlr 0li336!7-llt

ATIVIDÂDÉ'(LTSSE
Mr\tPrJL^R Il\StrMOS f RVÀ( ÊUnCOS

RÊsoLfçÀoRE N'2.rar, DE r, DE oufüBlo DE tol,

^ 
C^Enk{dJ d, lnsqJo ( }(ú:iÉ Sr,úm ó

uedr úbdró.\ oR lh. fdú NÍ.nds Nlr Poú, i"'íe dr
r d, 

'unho 
d; '4ú jBdo e d'Ers io ú '. I ) l_ do

R.q'hmrú lntmJ +'uudr íu! r.m6 do {nÃo I dr FrsluÊ. dr
D'L:ro"r (ô|.s,ã.ir - RDC n'^1, dt r dr Í§!rN'r.ll:ÚlÁ

Áí l Coc.d.r Aubnzl9& Jê fe'nlmol- !ú
En.Es mrhr6 'o rBo dd Reh(Àr' 

^ 
), F\u Rcslú(à! .nuã m r,sor u dú d.

uÀRIÀNGEt-a roRcHIÁ Do \.^sclMElro

ÁNElio

nssor-r cÃo-Rr r\' :.s,e. Dr] t 1 DÊ ol]l uBRo DE 101 s REsoLt ci(}Rr: l- 1.itr0. DE l: Dt: ol rr BRo D' r0r3

ÉMIRESÂ MLDBRANDS (OMERCIO E DISfRIBIIDOR{
EIRELI
TNDFRECO RUA LÀCO AZLL, IOO(

n^rRRo IÂRDIM DO I {Gr í fP ll.iirr\
ÕrP, t?:5613v(Ú0r-t6
PROcEsso 2tl(I lqll.l :2013:r? ÀUToRlzrMs 40010io

ÂnNAzE\aR cosMÊTlcostrERFljMEstRoDlrros DE
HICIE\T
DISIRIBUIR CO§IILTI'OS?ERFI\IES/PRODL:TO§ DE

ÉXPEDIR: COSMÉÍICOS'IRIIJVII'RODI]TOS DE
HICIE\E

EMPRESA ETILU) lmp.tu3o c Dlínhdrm ik Atulos d.

ENDERE(O -{r..'dn Àlird.u P h.'iln
B.\IRRO Fqui F.o mu.du cLP 

'rl33u.'u 
- s^o P^uLo',sP

c\P, rr'irúí7110001{,
PRO(I:SSO 2ti!l lll$l8ilol ú-13 ALrÍORlZrt{S'í íÚloi 3

ÀRMZENÀR cosMfflaosnERfljME§r'RoDlrro§ oE

DISTRIBU|R cos[íÉTlcosPÉRRi\íE PRoDl-Tos DE
ÉtGtE\if
TJiFEOIf, COSMETICOS/PERfLI'íES/}RODL-IOS DE
HIGIE\E
IMPORTÀR COSVÉIICOS4ERFIJI\IES/PRODLTTOS DE
HICIII;E

EMPRESA CET'qVE COMTRCTAL EIRÉfI . ME
ENDLRECO RL,\ IOSE DE OIIVÊIRÁ N. I'III
ã\iúo--penôuí ptRUcHr ctP r('rul,' - sio

anP, 0307027irD014i
PiOCF5SO 2i35l 3t3r:1,2('ll-11 {UTOUZ S r lr!125 l

ÂRMAZE\AR COSMÊTICO'?ERI!1IIES,]IIRODUTOS DE
: ÍctEliE
DISTRIBI,IR COSiÍÉí.OS,?ERfUIíÉS/?RODLTO§ DE

Él(PEDlR COSÀIETICOS,PÉRFL\{ESTPIODITOS DE
I]IGIENE

EMPRES^ tra& 86,l lüúr . CúeÍc'o d. Con.lmr

FXOr:nFaO Âd B ild CÍbdc \ifd!). N
Rrrrpô 'G^ a-h aE, &tx,'5õii - roRr Ltzl cE
(]P' :ó §Or 7rílni)l-30
PROCES§O 2i35 r iel300:2í18-l.r AumtuzlMs I ({,107 r

1nM1ZÊ\ÀR COSVFÍCOS
nrrnmrnR cosvÊn(os
EMAÀL R COSMÉIICOS
ÊÍPF,D|R COS]úmCOS
FTBRrcAR (O§MEIICOS
FAÂCTONAR. COSVÊÍICOS
RIENBALÂR COSIiETICOS

EI\íPRaSÁ \O\r\ ÊR^ EI(PRESS IRÂ\SmRTES tTD^
T,NDEREçO ÀV PRffIDFNlF 

'I 
CFLINO TL'ÉÍTiCHEN TI'I

,\ .Ô\TROI E ESPECIAL
PRESTÂÇÀO DF SERVTÇOS FÂR\I^CFUTICOS .

ÊVPRESA DISTRTBUIDORÂ BIG BEit LÍD^
F\rrElÉ('u 

^vd'ú 
lu'z úuD'z

B{ltRO d.. CEP Àrln'rii'. SIN-Í^ NES\|^
rNPJ 61?iJ l l.lí I ll-.le
PROCF§SO: l5ií I i7.H?tr/lol lír
ÂlrTORlZ,úS 71l57ql

.OMFRCIO ÁLIME\ITOs PÉRYIT]DOS
coMÉR(Io coRRrL Tos
aoMÊRcto cosvEÍlcos
coluÉRcto PERFIIMES
COilfRClO: PROD!iT(}§ DE HIGIENE
DISPEÀS\çÀO DE MEDI(ÁMEITTOS. NCLUSI!€ S!'EIIOS
,\ CÔNÍAOLI ESPECIÀL

E\IPRESA DISTRIBLIT'ORA BIC BE'{ IÍDÀ
[\DERT(O A\fÀIDl DAI"IEL DT LÁ TOLCHE 17

R^lkno 'vllr fIALHO ( EP h5q'ln12 - SÀO Ltils.lt^
aNPJ 31 7i.( ll4/Lrl2Jrxr
PROCESSO rir5l 1:-1414'20i.1-e.1
ALTTORIZ/MS 7 rií3it

COTÍÊR(IO ALItrÍF,:'ITOS PERVITIDOS
(.OMER(IO COITREL{TOS
(.oMER(IO COSMtnCOS
covÉRclo PERfIIME§
( OMÉRCIO PRODUTOS DE HIGIENE
Drsp[\s{Ç.io DE [íEDtcrME"{ms. NcrllslvE sLIJElros
À co\1lolE lsPEcl^L

FiIPRES^ DISTRIBL]DORÀ BIG BF,I§ S,Á
t\nERtÇO Àtcid. ronÉliín M,c,cto Jotg. tr'l! E ÁI@Í
C6rh lr':04
BÁliRÔ i&lrú ieüsça CEP Áirrlitt7s _ S,{O LUISIIA
cNPl &i ?i.214xt{l-ío
PROCESSO li35l irq5ôir2í14-»

aotÍÉRaro 
^t 

tMEvros I[EvlTIDos
coitUt('Io coIrREL^1()s
aoMER(IO fOSVffiCO§
COMERCIO }ERfIIMÉI
coMÉRcro PRoDUToS DE IIGIENE
DrspE\s{ÇÁo DE MEDrlvFNTos, lNcl uslvE scrEÍros
{ .O\TRC'LE fSPECIAL

À CrFú{ir, d. ln$.çlo c F6..lia$D SrnüÍia m oi
dr úibu'tõc. q!. lh. foún sf.nda p.lo Poúnr 

" 
7'19. d( í &

lúrh( d. 2rrl3, :l'ro r dt.9do 6 a 5{ l. § l'ô n t'nâíb
l' .nF .p'ô!.d3 d h6 do 

^ndo 
I d. R4luÉô d. Di@n2

cor..si!; - RDc í" í1. ús j dü fla<rir dc :016. Eolto

..\ Gíütrt{i.nl dd li.r.§âr c F stãI.àçio S.Íbr n. us
dtr .oúç'i.5 qK lhc fotu GÍsüs r.1. PoÍlrn: Í' 7Jc. !. 1 ÍL

tutrho dc ,ioll !1,úô à dtprRb m rr tl,I § l" do R.giúcn@
lntno 'o.do 

nG Emot do Àtr.\ô I d. R.orud. d. DÍdon3
aokE.& . RDC n" 61. d. I d! f.rck,m d! 2í'16. írFlls

kE de-un@ podr sú rônícidô no cndlRço rldôro http /M§! Ú sÀ biuhoodrl. Lh!
p<lo cú'so (r531!o lr lo2rfrl){2

tucnb síido úeEl't(ít .@iom'c Vn Â 2 l'iL! Jt '4,'3 l.{'1. qk in§ior .- lntu,rfun dr Cnt!$ Publ'.À BÉ'I.'E _ l(-P_Bd'l

1:



6

N"201. s.sundâ-feú!. 2l dc ourubío dc 20lt Diário Oficial da União - s.ptc-."r" JJ #:
B^|RÂO NO\â ÉRÀ CEP t6ú?0O0 - 

'UIZ 
DE ÊOR-Ai\l(j

cNPJ 1r ,lt: ?r710001-61
pRocEsso :al5 t l37e(9r-'0t3-2? ÁtToRlzrvs a ux)oN 3

TRA\SMRTIR COSMETI'O5?ERTCYES,?RODI'TO§ DE
HICIENE

HIGIfNE

IIIG]I]I\IE

}!IGIF:..II

( OSMEI ICOS,"ÉRfII I\íÉS/?RODUI os

CO§MTllCOS/?EÀ}LIÀIESIFRODII-rcS

COSILíÊTICOS;PERf U\lt§]PRODLTOS

FÀRvÀl-r.l naosiMÊDlCÁ\íf MIO

EM'RFSA IIIUIÍICARE PHÂTÍACEUTICALS LTDA
Enii€úÇo ic^ ir N 50 euaDR^ j,l lorE ril{ c^LPÀo
02.
BÂlÀÀO JD S^NTO ,{MIO\IO CEP ,''l3Sl2t0 _ GOIÀN|^,6O
(\Pl -ia ]I rSrMrut-u!
Fe(rÊ§so .2tl!l lSlh!,-.ort-rl \uroRlz'lls I l7t7! 7

ARÀíA2E!!ÁR MDDrcAVEN'TO
DISTRíEUIR iíEDIC MÉ\TO
EXPEDIR À{EDICÁMEVIO
IMMRTÀR MEDICÀVÉNIO

TMDRF.§^ ARITÀNTCO TRNTiSPORTFS SERVICOS EIRELI
FniDERECO RL'1 IACARÁND{ TIR SILIANA III{
BÁIRRO 'LOÍÍ^MEVTO nin \r(r',O\r Trr  CtP lrl?3<{5 -

c\P, lt!rr0e2,000l-io
PROCF-SSO lriS r l9:í r:r13-r.l IUTORIT-ÀIS I l 7li93 a

TRANSPO.RTÀÀ h*STIVOS
fÂRI|ÁcEtrTtcoslMEDI( À\IENTO

EMPR!§^ S^NIO RfMflrm . Cot{!Rcrc Dt PnoDflos
MEDICGTIOSPITAL{R EIRfLI - MI
ENDERECO {VEMDA ID]\O \T'ELIÉN N'I'.7
B^IRRO' CENTRO arp w-ro,nni - B{nAr) DF
(OTEGIPE/RS
CNl, 23 ô,li rrr)&u)nl-9i
PROCESSO t5r!l 173§7í:0lr-.1? ÀUTORtZ',i{§ I l7[77 I

ÀRMAZENAN MÊDI('ÀiíENTO
DISTRIBUIÂ I\IEDICÂMEIIIO
EXPIDII MEDI'ÀME}ITO

FrrílRF§^ GVR Tu úG lrd:
ENDEnEco RoDovlÀ BR lrÀ Nmçn llbo( sÀLl "lnrnno ír,- rso cEP úr'/r.:1i' - sÀo ,o§l Doí

['NPI li 163 ll7r000l'i I
PfiOCIÁSO l5l! I iSTrt6trlol i-rr AUTORTT-À{S I I 7ir6

Tf, ANSPIORfÀR MEDICÂVENTO

ÉMPRESA MFDIÍON fÂRVÀCET'TICA LÍDA
Ét{DERfcu 

^\..,ü 
B'a'l Yli

BÀtRno'c.nm CEP ri(5úlrji - P^m APA\CO/Pi
anPl 19 6lr 3iníroo r-9r I

PROCT-ISO :5lil irl9?li/lí13-J0 
^uÍoNzÀ'ls 

I l?119j j

,{RMAzE:.IAR MEDICA\iTNTO
O'SIRIEIIIR MEDICÁMEÍTO
ÉXPEDIR MEDICÂIÍE}ITO

EMPRFIA 
'SP 

TRA:ISPORTÉ ! LOCISTICA LTDA
lJ\rDFREao \lENlDÀ Jo{o PF-SSO\ 7õ sAt.^ E
aÀRRO'NO\O CEP i3.!nhi' - Ílll1NDL /PÂ

{nPr l{ rqr la3rrrr{r,
PROCESSO 251!l l79r,ri,l0li_57 ÂUTORlZrrlS I I7l7! r

IAANS!'ORrAÀ l\IEDIC.{\lErlfO

EÀ{PRES,\ L(X;ICI)[íNí LOGIS'N(A E R-'\NSPORTT LTDÂ
rr\DLRrco Rl'18(,Rcl( I {GO\ ',:"'
aÀtRio- vtlr CLEVE\.IINO alP rÉ01300ir - 5^o

axPr ?r r*r !.1:í00r-r5
pRoc[-§so 1! t5 r :3tr)6?,.r013-j7 I1ITORIZMS I l 7176 li

TX-{NSPORÍ{R MEDICÂIIE\ITO

FMTRÊ§Â FORTLOG TRINSPOIiTES E LOíiISTICA
ÉNDEREÇO R()DOVI^ DO QUÂRTO ÀiiEl. llÀNo

a^IRXO 
^NCt,'Rl 

CÉP . 37r2ll - FORTALEZ^jCE
.\Pl l. lbjt,b]lllol,j
,RóaÊsso ,ü5r r8cdT:"re(3 {Lnotuz,lvs I l?3q7 I

TR^NSmrr R f,lÉDlcÂvÀIm

F-MPRESA ACÊ SER\ ÇOS DE COLÊTÀ§ E ÉN]REGAS DÉ
.ARCÁS E ENCOMÉ\DAS EIRÉI-I-ME
FNDFRF'O RI-{ DO FLÁI\IE\IC,O \IVERO !:(
i\iRRo' JÀRDrv úl{\.\BrRr crP :3r,lrd'

aNPJ rd 7í:ii 00r-rl
pRof E\§u :r Fr j(ir r,.'0rx-ir {(JToFl,/ M§ I 1733,1 .

TRTNSIORT,{R INSTIMO§
FÂRv^ctilirlcos,úED( AVENTo

iiotriso .rrsrr$n:slortr-.rl ÂumRlzvs .r{0'Dl 2

\R[Í{ILÀAR TO\VfT]( OS PLRTLVFS PRODL IO§ DI

E:\?EDIR cosMÉncosDERFtrÀ{Es'?RoDtros DÉ
HIOIÉNÉ

E]IIPREST MOTI'S §ERVIçOS LTDA
F^.,DERE-CO nODOVI^ R^POSO TÂVÂRES
rú AvENiD^ ÁRrDÍalAL sL"L
AÂIRRO 

'ARDIM 
TRPOAOOR CEP

ct{P, trr7q92cíxrl-t0

E\íPRFSÁ LlBOR1ÍORIO QIIMrcO FARMACEUTI'O DÀ

F\DERÉCU F-uzdâ do crlrió rül
RÁtRRo llhr do Crc'úraJ,n (tP :rojl:rr XIO Or

cNPl 00:l!4rl9lt\Dq-ll
pRocEsso. rJtit lt0l!rc0tr-,1r ÀuToRzrvs 1r'r$r03

rnMÂ7rNrR aorMmcos?RoD(rros Dt I{IGIE\E
DISTRIBI'IR CO§MÉ'TICO'PRODLI'O§ DE HICIENE
EVBrfAn COSMmCOS?ROD(ÍOS DE rOG!Ê{E
FrpForR aosv[Ttcos4RoDL-fos DE HIGIENE
F BR|(]'\R ('OSMÉ1]COS4RODITOS DE HIGIENE
IRA'IONTR COS:\IrTICO§flRODL-TOS DE íICIENE
RFL^iBAt-ÀR (OSMEIICO§i?ROIIUÍOS Dl- HIGIÍ-"\L

EMPRESA IOCITEI(NICÂ I\,IPoRTACAO. E)IPoRTÀCÂO,
COVEÂ(IO E INDUSÍfuÁ DE PRODTÍoS PÀRÀ S1UDE
IJnELI
ENDIRE'O R BERNÀÀT'NO V{Z I]í
E^IRRO fSTREITO (FP 33075',9' - FIORIINUpOIISSC
cN?j n? J?0{-rj4n0l-j6
pRocEsso lJri l riTrÁ1r l3{6 r(ITORIZ.NS .r í]l!Bj 2

ÀtuvazENÂi cQsMElIcoS
EXPEDIR COSVET|COS
TMPORT^R COSÍ!íÊTTCOS

tvPRrSÁ Ü\,lt T'e$uíLr Lld:
EÀDERFTO RODO\,li Bl i7À \im?m llMi sll \ I'l
B{rRRo'orL }'nu (L} i:tiln'. ' - sÁo loSF. Dos

cNPt rr368 r27'í$r-.r
PROCESSO l5:51 il?1)75r2ittr-71 

^LTTORIZ,NjS 
I fi"'e?'r

'If,\NsDoR'rÀR (osvÉ1'Icos,rERllMts,?RoDuÍos Df
IíCIEr_l:

EIIíPRL§À BNTÀNICO TÂÂNSPORTI.S S'RVIçOS EIREII
EIiDERECO RUA I T( {RA]\'DÀ ARÂSIUANI IIII
a^lnRo 'torrrvFvTo no llaro\ /aÍ^ aLP l.ll7xr.< .

cNP' t7 5r' 001j0{)01-5rl
PRTrfSSO 21151 19167l.:Ú13-iJ 

^ÚTORIZ 
{S 1 r'1tr!:

TRÀNSPORTÂR COSVETI'OS

T]M'RE§Â C G IARMA DISTRIBUIDOR  EIRELI
E\D€REÇO 

^V 
\í{NOEL VÉi1NCIO (:t:\Hr \'Jqi LOTII

BÀIRRO NOVO HORIZONIE CEl', leí3lÚor) _ \OSSI
SF]VHORÂ DÂ 6LÔRIÀ§E
.Nfl r!!6516{nnúl-í»
iimEsso 2rltt 33a,hi':,rtL96 Âurollzi\Í§ rr![É] 

'

{RMTI-ÉNÂR COSIiEÍICOSI?RODUTOS DE H'CIENE
DI§ÍRIBI IR IOSVETICOSPÂODLToS DÊ HIGIE\F
itiEDtR cosvmcospRoDrÍos DE HI(ilE\t

EVPRE§l LOGICOMM LOCISTICI E ÍNANSPORTE ITDÂ
FÀDIPE(O RUÀ AOiGES t.^C(){ lzn0
i i"*üii' viir' iúúerniô (!P úoqrr - sÀt)

axP, :r r3llrri{rúr-r5
PnüFlqu :r1.r rsro!l 201í-{^ À('ToPIZ\!S r'!'0o1'

TR \\SPORTAR COSVE'IICOS

ETÍPRESA DEIVTÂL CE\TR{L LÍD.\ VE
H\DFREaO PRÁ(Á PrO )ill. \' 22(
s^tRxo'(EvrRo cEP 56rr§]n - PEIITOLN^"E
fxPl 05 rô4 r 51/\rllr) r-4 i
pR(rEsso lill i.?rslrolllk' AUTORIZ/MS I 173i30

AIVAZE N,qR MEDI(:ÂME§I.)
DIS'IRIBUIR MEDICÁVENTO
E\PÊDIR ÀIÉDI(1VEN]O

TMPR€S,I D&V MEDI(ÀI IMPOIITÂÇÁO F ÉiPORTA(iO

Éisba:RF-ço alENrD.r coMF\D^DoI{ ÀLFltÉDo MAFFET

iilicro rtnDrv sÁo cÀRr,os cEp t116t:70 , sÀo

cNPl 2Á:i', lo6illr{ larr
PROCE§SO rsril ln96l62r'13-0( 

^trToRlzr 
s I 179'rl I

\R\t^Zt)lÂf, MEDI( llNlÉ\Í)
DISTRIBUIR MIDICIVINTO
EXPEDIR IIEDICAVÉ-I\ÍTO

[,MPR'SA fLOREST4 CO\iEN(-IO DE ARÍT(rcS
PERf!I{A À ITT)A ÉPP
FÀDIRTCO 1\ SFÍE DE !ÉIÍ,MARO |i)i
B{iRÂO CÉ:\TXO aEP rrr$0 lLoRfsT^

aNPj s r.6u 6l: 'h,l-rrlpríÍ'F§§o ,Ltitr rrrrr )!rr{i,, \t ToPl/ \l\ i ln('5 r

{RI{AZINAR MÉDICAME\IO
õISTN'BIJIN MEDICAMENTÍ)
E\PEDIR MEDICA\íENTO

L\tPREsÁ ÍújJLw T @G dr cra. fTD^
l\DÉliE(O Ruo R's,ludo r;.6r ur
BÀÍRiO fcnúo ttP rr r00ln - t^irIossP
.Npr rrlr2 9,!1Ií001-57
iROCÉSSO r. jr:2l6lqr lt-lre 

^CTORIZWS 
{ür1)2:0

1t{\smRTAR COSMÉrlaOS,?ÉRFl.\íES,?RODL-TOS
HICIENE

Ê\íPRESI E I l- TR^:{SPORT[§ Énu-l
Ê\Drl{Fao RüDOvtÂ IoRGE L^CF.Rt]{.r62! - liv rri
EaIRRO'ESPINHEIFOS CEP 3rll7l! _ lT\r^l.S(
aNPi,x69r{rllríxN)l-r2
PRôCESSO riiil rtT9lSiloli-,lo 

^L'ToRlz-lqs 
.r 00lrn9

Ri\aporraR aosliíETtcos.?ERFli\ír§?RoDt-Tos D[
tllClttlf
Ê\íPRISA O(I; DO BRÂSÍL I,IDA

^r)FnH'o 
RrJ:c50 n" llr - Sr{ 0l

;ii1-io-'c- ;;-(ip'i;J arirt -ã{t Nt^uo ( 
^vBout"srr NPr 22 r.Zu r:6úrrl-í.it

ilot rsso'. t. t,ur"r: r,,rr.i4 Àt, Í{)Rllvs'l oul'{ :

iÀM{zENÀa (osvEncos/PFRFUMFsiPloDLrros DF

t\pfDIR ( osv ÉTI'o< PfR n'vEsPR(,Dt'l o( Df

iaíaRTÂR cositErt(ori.?ERFaÀlEs/PRoDtn)s DE

FTIÍ'RIS,À LÜÀR,C NíEL VTEIRA TRÁNSPOR'IES ITDA
I\I,IIRECO RUÀ BLI]\IENAL' L]Àí, f  I\PÀR
RÁrnRo s{o loÀo (Er xitnLjrrr - rrlJAl sc
ínjPl É rrl 6.r?10rr l.e3
PITOCESSO lilrll i9:7!lr20lBr,t ÀtToRlzÀls r00106 I

ÍRÀ:{SMRÍÂR COSÀí€TICO'PERFLVL§;PRODLTOS
I]IGIENE

EVPREST VNAS VÀLI D'STRIBUIDOi-À DE ALIVENTOS

E\DÉiFaO RUr RI'ÊÉNS SIOLEIRá V^lÁ N'lnrT
BÁtRxo' Ct\TRo r rP l.l7o.lôtr coRo\fl

ÍNPl 1x0úr 7i-1rú{r l -49

iRocE-sso rars r treTrr,rDl i-61 
^(ÍoRlzvs 

{ ün") õ

ÀRúr2EN{R cos\Gnco9PERljuvEs+RoDt'ros DE

l ctENE
ijr\'rirBr tR (o(vfllr oS Pr Rl Ulrf,s+RoDulo( IJf

iii,irrú cosvFTlaos+FFÍlvr.s?RoDtIro§ Dr
IIICIENE

FvpfiFs^ ,Lhndc oBin 'mioúd.Ía..\ooí.do'. 
lLü m.

F\DlxÊCo ma m*ch:ld\nüoo rr q Áln
BTIRRU .N 

'Ú 
(EP Àtri']O]:O ' CLIRIÍlBÂ?P

aNPr r,,)rl srir{,rf,rl-16
PROCf-S§O .:Jltr r[103í]2)r8r'i ÁtrToRrzivs r or].})r !
ii*vrN\R Losvrn( o\ Pl RÍuvl-s PRôDI Io! Dr

TMPREST DANIE!-o(i TRÂ}JSMRTES ÉIREI-I \{E
F\DF{FaO Rur ,.úo Fdjô CMub ll

soNrl MAÂU (EP iir4tl'r -

aNPr: l: (4097rr[$llr
PR(TESSO l\15r isJlc:iI2xlí.19 {UToRIT-;MS I 1731s9

EMPRESA PRIME STORÀCF TRMATEII GEITL E

TOGISTICA ITDA . EPP
IÀDERECO ,t\'ENII!Â PIRÀIBA ]Aô
iÀiRRo cf\lTxo (oMtRflÀl lt'Bxr\ cEP '^ínÔ1.:t

cxPl rl lir l6ükr l-3rDIST$BUIR COSMÊÍCOS'IEÀfIIMES?RODIITOS
HIGIENE

pülc q tanficâdn nô srct§. dújo,{ hup l{ r r sü br ot'dtc'dâJu lthl Drtu'mb !!údo d,1utrn{u loÍort vP n' 1 2tr _7 JL :' h':'{l qursÚi:
" I.ÉlÚc d( Chr\.' Ptl 'rr Bõ'ldÉ _ ICt_BBil

@,



N" l9E. sêBundlfcrrâ, l5 dc ouolbro d€ l0l8 Diário Oficial da União - s,pt.-.,'r"

0Ê:

#:t5

Rf,soLt'ÇÀ(}RE \' t.tt2, DE l0 DE ouTtrBto DE ttrs

Â 6..ciE<j.Él dc li!9c . c Ê'r.IãçL Sordn1 m M
d$ &borÇô.. qu. lh( fo@ .df.nda p.h Po6r n' 7.r9, & I d.
)üú. dr 2rrl3. d6do e dnposto ro ú i4, I. I I'do Rlgnícrro
lDr,E rpÍnrãdo ios rcmú ô Àiú\o I dn R-olú§-aô d! Ditunr
Col.gEA: -RDa i'61. dr I d! r.rEio d.1016.

cdíd.Edo o curyr'mlDro dos 
'cquú't 

r d'-srrbs s ãt
It ú P@lui& RDf i'iu ik lr d( r!6b d.20lr. rblr.

At l" Cü'(d.r ú a'r€* qr'ÚB no IBo .
((íill.r{à du B@ Pá!§ dc Fúnc.do d! Podúor pd Súd.
por heo & ru ltmY.çio rll6úa

Àí v À pt *nk cô6..çL G,i vdid.dê irc I (doi, os

^r 
l' E$ Rr$lúa-lo á6 m v,go' u dú d. !u.

pún.afaô

v^Rt.ÂticElÀ mRcltrÂ Do NÂsctME\ro

A\EYo

Frld CÉm(.§^ CI\PJ rl l1:50n1!.il
EI4.'s Ru Fsrdo lúk. 77,, S.lrr u!.shrh. AlumsN. S.

{ubnád. ü Füc'cú.ío 3lú^L:{ I\pÉdcntc 'i2liíil/|i.7(c'!6(:d. dú Bú Pú@ 
'J! 

fún(aL & Pn duc p'n S!rd.
Mdõi.rr dc w nql'@ d.e cLsr3 lll c I!: Ài{iú16 ú t{aÉ
..,D, h.nrmtA, flqudãdG u\ lrNi d. nÍo díôm. EJB
G .Li'ria{ló &6ild.! H RúruÊn RDC n_ lri, dc :: Jc

tj,p'd VLn lr.sún lnd C ' 
ln,p ( F\p Lrdr r\|J

lúdcftço 
^lmenrVêios 

n'2r3. Brío À'ncíú PrÀ Emprcs,
\R InArdb. - SP CEP lilrhtq
rurJn:.@d\ Futroonm:a@ r rri,r{I$cd'úE on?llói lr')
( rí'ncrdô ó. lL! Pr.r'cà dÊ Frbn.r..r. d. padub! Dn Sudt
LüJ,õn-Ío, d. @ 

'n(üco 
dr Je lll. hhnr:dB u DlúÉ dmi

n, :'úür üJuâddÀ.À.16\r dr nko Lsbn\ dsÀ d.
.r.-,6-E; d.in,J- n" R-d,r& 8D( n' lrr. d! 22 o. {'uô1

tEsot,trcÁoRE N, !-79r, DE r0 DE OfiTtrBnO IrE 
'013

{ Lúrnk{n'il& lntFiài ( r^ul,aÉrSúú. nÕu$
dr( ub{úf,rou.lhr fo'u djní.ndsÉl! Írdúnr.' irÚ dr.l d.
rúnh" dr 2l,lr. J'ddo r dDFro n! ú I § l'du negm.trú
latmo ri,^rãio nd rrmB do 

^ir\o 
I di tu$luçio dr DrEoh.

( olleuÍt2. RIX'n'^l di I ü irc(io d. 2'rlÁ N$hc- ln cokd Áuronà(,iÔ dr fu.'ffiáro pB
r.n'.Í:s cúsEs n. r.o d.ro Fcoluqt' A^ :' tlu Rúlu,i, oh d r'!, u dro d. $J

vÁt{rÂNctL^ ToR(Hl^ Do NÁsclMENÍo

ÂNEXO

E\í?f,ÉSA NE\}FAR COMFRCIAI, HO§PÍT,ALAR TÍr)A FDP
F\Dfnfco tl'Á ?^TRoctNro m\TEs 201
BIIIiO (4ÂlOS PnIITS rEP :ü1l"lrÜ BFIO
IIOR]ZONÍEÀ,IG
aNPl 26 $,:r 36-?/rlrl-lI
PROCT§$O 153:l ii37t6,-r0tB!'6 {ÚroruZilíS I l',3ie0

ARntATrr^- a R [íEDlc^vFNto
DISTIIBUIRIíEDICAME^_TI}
EXlEDiII VEDICAMEr'§TO

{f,\rÂzENÁR \IEDICA\I'Nl'O
D'STRIBUIR VEDICÀM[\ÍO
FXPfDIR :IIFDICAMENTO

B_\|RRO P.{VUNI CÊP 21135,190 - RIO DE 
'ÁNE|RO4J(1P, 19Il3,r015,ü)01-71

PROCESSO 251ir 61'1iln2;r0l *-22 
^(TTOIIZÀIS::wlí,76.rlrtL! r3 r$áa 5)

ARMAZENAR CO}N ATOS
EYDÉDIX, CORiÉL{To§

ctJPl 299o756í000ttr!r
PRO(ESSO rtrirlTqri5zlrlR-14
r3wlHlwírHrY t, lõrô5 lr

rRMÀZENAR CORRILATO§
DISTRIB(IIÂ CORRELATO§
ÊXPIDIR: CORRII.\TOS

EMPRESA RANGEL HOSPrIALAR EIRELI
ENDERECO AVE\IIDÂ 

'OÀQUIV 
DIARTÉ MOLEIRI:IHO

liít
BÀ|RRO t^tDÍM tlrll^ I CEP 3?ry{ró7ó - iÍ{RI\Cr/PR

PROCESSO .:J:!l J1*,r7 :ulL2l ÁUTOUZtríS r r7m6 l
lÊv^zEti^R vEotc^ML-{To
DlsTruAUIR MEDICAME§'O
Ú{PEDIR MEDICÁMENM

DMPRESÁ tnrrN§rr LOG|STIC.I E lrÀN§mÍrrus Lml
E\DEREÇO RU{ SLrilBIl\l - \! 4v2r - S^Ll I

A^IÂ-RO lrtor (!P 7úl:u2'r' POR]O VELHO/RO

iRo(Esso r!l5r t7s0l9/t4lB-n] {uroRlT^ts r r73i3 6

TRi\SPORTAi VFDICAMENÍO

ÉMpREsA pRol!(iE s/Á - tRorE(Ào g mÂ:lsPoKlE DÉ

CO Ru ÀJnro JÉ Mrd,n' l2 DtF'i-- .*-, a}p n{ 11Á í)0 - sÀo lÂurü/sP

PROCESSO 253i1 373ri:3r{ir3-01 {UÍORtilMs rl7:?eoHl{:l

ITÁN§PORTAR CORRILÂTOS

EÚPRESÁ ARM ZE:IS 6ERÂIS MURUNDL] LTDÂ
T]\I'FRF'O FSTIT{DÀ RIO TX)UBO , IÚ1]I]. PAI{ÍF,
B^INIIO,PA!'UN\ CF.P :IJ]JUIN. RIO DÉ J1NEIROPJ
aNPr ruir4 úl( r[ri-71
FROCESSD );r(t fu|li:. tii 1 

^fToRtzv\llWlà7eY626 {31ú70 7l

ÀRMÀZ'NÂR, CORRELATo§
L\PÊDIR (:ORXIiLATOS

EMPRISÀ úríÉl rhnddi lrda
E\DERICO Ru ]a d. Vró 'f rir sJ]2')Á
BÁlRRo a.nh (EP u((:1 . OSORIOtS
cNPr 03 * l.r {.16/01014
Pl«FSSO 2rlll:rnaorrrí13{!
P.o3r.H 128r í3 r6i556)

IRV{ZENAR CORRÊLlTOS
DISTRIAUIR CORRELÀToS
E](PÊDIR CORRELÀÍOS

LMPRLSÀ A(RJPIL DISTXIBT IDOR{ PEN\ \\|S(I(O LTD{
l.\olRÍco Rol) BR i \ilRn' \\í <"i' .irlPqo iú r

AAIRRO PAiATIBÉ 
'EP 

5]TINd . PAULISTÀ'PE
cNp, r{5iÁ77xxr)r"31
PR(TESSO 2il<lio:q,lrlrrls_ll 

^IjTORIZSH3õlrrrí706MtU (B l63.rl l)

\RVÁ7EN,\R CORRLf 1TOS
DISIXIAIIR CORRTLATOS
[XPEDIR íORXEI ÀTOS

ti\llRESÀ Pr..Ron ( .tuÍc', OBtnbD'dôi! Jr lmdsb§ Úaôar

É\DlRIao RD An(|. B<ô!l Paai" 'h
B^lRÂo J.ilmr \hu_Bdr rLP llJL''ú!' r'R \!l\lld\ SP

aNP' i'rr.r rJ:rÍ)0114
PR(X 1§SO ririr i7:lr(6',lirlLll Á(ToRlz1ls
r\rrwr .M,liH4n ln r6raS rl

{L\IÀZ[ÀÁR CORRELÂTOS
DISlTIBI-IR CORR€L,\TOS
L\PLDIR IORREL{TOS

EMPIÉSl C C TARMA DISTNMUiDORA EIREI I
ENDERTçO _lV úÀiOEL Vh-aNCtO CtrNIr{ N. 1%, LOTE

B{RRO NOVO HORIZONTI CEP {96&üXl0 , NOSS{
SE\HOR,{ DÀ CLORI,\ÁE
4.1,íPr: 29!6i ]U/í,Í,{J I {r9
Pt(rEs§o 2rl5r 1r.Í000r0r3,r0 llJÍotlzMs
3HX t,r.r9\lYôíY t3 r637l r)
]TTIVIDADBCL{SSE
ÀRM.{ZENAR CORREI,ÁIOS
DISTRIBUIR CORRfLATOS
EXTEDIR CORRELAI'O5

BRASIL HOLDI}iG LtXiISTIC\ E

ENDERICO RTIA FERiEIf,' DE OLÍI'EIR\ \" 3!
aÀlRRo rlIO DO P{R, CtP trl,,':.n'. SAO P{llOSP
a'NPl 1§ lli lll,(r0mnl6
pRo(Es§o rr:rt:,9tr|,! 13-li \troRlz {s 5o0lriI'rr6lt79

{TNIDADÉCLÀSSE
TRANSPORTAR COÂREI.ÀTOS

EM'RE§A RÂ§ LOC TRANSPORTTS E LO(;ISTICÁ EIRELI
ENDERECO R(r^ RIC{RDO Dl^S ILITS 16l
B^IRNO 

, 
ÍARMNAL NERÀIODÁL DI' 

'ARGÁS 'IPl3rx9t0r - CIMPINÂS/SP
c\Pr 52 es 7 6oj,{1o01{»
PnocEsso 11i51 17796:11013-31 ÀtÍoRlzMs
\trBxTL lll$w (3 r63t3?)

TRANSMRTÀR CORREL{ToS

EMPREST RANCE'. HOSPITAI {R FIREI.I
ENDERECO ÁVÉ\IDA'OAQI'INI DUARTE MOLEIRITiHO
l5!r
B\|RRO JÀRD!\j rrllÂ Il CEP r-;11606?6 - Àí{RÀ6À,?1,

Ê\íPIF-SÀ C G fÀRMÁ DISTPJBUIDORA EIREU
É\DEnE(O Á! M{NOEL llNlNClO CLll',lH^ lf
BAIRXO NOVO HORIZOYTE CEP 'l*iLrrí]{'
SI]NIIORA DA GL,ORIAISF]
.Nll )ur3! r6rlxrlre
PRi)CESSO :arjr :t1r9§r('llfl ÂtrToRlzrMs I

{RTIAZENAR I\IEDIC,AM'NTo
DISTRIBUIR: VEDIC^MEÀ'TO
E:çEUIR \ÍÉDlaÀÀlENm

EVPRIS]{ R,\Ii LOG TRÂIiSPOR]TS E TOcISTICA ETREII
r\DIRI 

'TJ 
RI A RICÂRIÚ DIAS AL\A ]Á:

BTIRRO, ITRYT\TI NERVÔD,\I DE r\PCTS ' T,P

rirÉ9r03, CÁ\l[\Ât§P
ariPr 5r 

'ri? 
Ágrlíxn'l-|q

pRocF§so llrir r;7s7i'2 !3-l: \trroRlz.ls I rrr5i5

t\sl vos
F^RÀt^c Éuncos,\íEDlc^M€\ lo

EMPRES^ SORbr* DO BRASIL COIIERCIO DE Il^TEllÀlS
MEDICOS HOSPITÀL,\RES E OI)ONTOLOCICOS EIRELÍ .

EI\IDERECO ÂVENM\ ]ACOB ÀíACHTN Ii9]
B\rRno alvrRo fEr {!:2ijir - Pl\H{ls?R
C-llP, 13 ô(?rl17rr$l-:5
PI{(TESSO r!j5l l7$í'9rrrrri-11 

^trTonlz 
S

9lXlXlYIiM6,lH l3 16lri61rl

ÀRMAZÊNÂR IORR ÀÍoS
DISTflSTÍR CORRÊLAToS
EIPEDIR CORREL\TOS

EMPRES\ GLT](OSV[T}ÚILI:\[ BRÀSIL PRODUToS PARA
COIiSÚMO E SAUDE LTD 
ENDERECO Rui Búú'u í''lil Pitu ' GdPro

L.JN (Fp (:(tri,, - Dl_eLE DE
CAXIÂS:Rl(\Pl rl rs:0llÍ!i16-?lpRrrEsso 2515r r7i4t!,-1r13-4j 

^LTORIZ 
IS

oHl r rLr2M62? 0r l6rJv lr

ÂiMÁZENTN CORÂELITO§
DISTRIBUIR COi.RELÂTOS
E](PIDIR (JORRILÂTOS

TMTRFS^ rD mldtr ltü ír
ENDIRECO r. hcl'o & Bro mr. 1:l lqâ 0l
B\IRRO' l.rdm pú|,,u CEP 7!!§0o:'r
Gf,{I(DEYS
cNFl 19 I -19 7 I 9ÍO0 l -9i
PIOCESSO 15lillrr2l0rlr)ll-§s
r8xl9cH9H70e (i l6iJl l)

^IM-{ZENAR 
CORCTI-^TOS

T,SIRIBIIIR CORREL,{TOS
EXPEDIR CORREL{TO.S

tl\lPI{F:S^ CrDIM - í.iúiJ n. t'ínbuiÇi. dc lnsum.r .
MÊdrff§i$ Irda - ME
ÍTDERFaO 

^v 
ümhr\üo, Áíts ChaNbnúd lll(n!\s Crp r,.?(<t:., - T{BOÀO Ira

ar.iPJ oi J51 125/00 r-q)
PROCESSO 

'i15r 
l71J9rl20l8-ll .\LrroRlz-rMs I l7li24 ÉvpRE§.\ 

^LvÂzÉNs 
oÉR^ls Ml,Rti\ioli LTD^

E\l)fREÇo R0{ at\-Jrvlv D1 slt.!l{. N" i4(

IM}RESA RA \{ARTNS - I'ISÍRIaÚDORÂ ' }tE
ENDERECO R(]\ ODY SIL\EIf,\ N'i;T
BlIRRO ÂIÍO DT NOÂ \ISTA

(rP, rô cL4211r\{rl-qo
PROTES-§O :§r5r I743e2?n 13-61
rürlHd0Lr00r rr 16ll]96]

LMPREsÁ Án losu .Ir,rus lula
E\DLRECO r\ lul'c buôo lir:
BÂlRnO Il. BúLno CEP 0!2'rlú': ' S1Ó P[D|{O'SP

ax(|( i-ssu tr:(t :hte..:J ç', \lToRIrlíS
\It6f«,\xrv6t ri l6ri0ql

TR-{\SPOI{'AR CORXEL\ToS

L§! dlIÚ@ po.t {Í rtníodr .o ãd4ço slutôDo à(' /^s§r:h ldn'Úrdúcnhdc I'tnl
p.l. ojdrBo otllllll0ljfixi5

D.Lun'Jílo§!trád.dlÂ'glúcítr!Úlolr'lVPn,2],'i'.2dc:.,,''' htrtsmLa d. tl'r\s hibl..'s AdkrÉ _ I(_P+úl

EIIIPRESÁ 'D{{]SA ROS{NA DE IIM1 MI
ÉNDEREÇO AV 

'OSE 
PEREÍRA I-OPES 1607 SÁLA I

BÀ,RRo JARDIM aoraroco l cEp r1i7i130 - sÃo

cNPJ zirille§2iivÍ)1.1n)
PROCESSO t!t5l ri,l,t25;t{'rS-1r ÂtTORjZÀíS I rt3<4I

{LV AITENÂR 1íEDICÀMÊ\II)
D§TNIaUK MEDICAJ(E\TO
EI?TDIR VEDICAMENN)



N" 198. s.ltnda-feiÍa. ]j de ouübÍô de 2018 Diáío OÍicial da União - s,,pr.-cnro

0Ê I,

#,
E"PRESÂ PROEAILVA SPECIÁLTY SA
T\DERE(O R JOST] GLEIIÀÁ I]7 Ái'DÂR ] SALÂ B
B.{IRRO aHÀaÀR^ SÀNTO ÂNTO\rO CEP 'ú7te0lí
cNPl 3r.ur7 rirs Lrlt]r-1í)
?ROCESSO Zi0rr 0lrlr9{,9r a(r'loRrziM§ I ú]]92 <

1R\I {ZEIIiÀR VEDICIMINTO
Dts rRlBLtt l!ÍEDlcÀ\ítNTo
E]iPÉDIR ÀíEDICA\íFNIO
I lt{\SPORÍÀR: MED(iÁ\lÊJ111)

PRO(',ESSO: r5li1,Í37§711012,12
G8\'Ylí 7§1lV re irl0'1340 !)
\RMÀZENÂtr 

'ORRILÀTOSD'STI{jALitR: CORR!t {TOS
ETPEDIR CORRI;I..1TOS
EXPORTAR: CORREI,ATOS
TRÁNSPORTAR CORRELÂ-TOS

ÉM?RiiSÂ BRII-GER DO ARASIL ÂGEIiCIÀMEY'O DIi
..{R'iAS \Á'IoNAIS I,: INTERNÂCIONAIS IÍD,{
ENDt-R!Ço ÁvENIDl ( R(ilErRO r'l,r
BAIIRO DISTRIm IÀ-DUSTRIÀL CEI! ,]tlllni '
CNPJ 9l rr l64l,Lr00lr'.r
PRO( ÊS§O r5iit 4it§aar:0rj7-31 At-toRlztís
H7iiwij67§xt.i l3 n{033 9)

ÁKVAZFNÁR 
'ORR'I-ATOSEIPEDIR CORRELITOS

TR \\SPORTAR COÀRE'.ATOS

ENIpRlsÁ tN,rÊx NtEDlcÀt covÉRcro E LoaaÇÀo LTDA
r\orRF(o Rr { D\s ÍVBAI-B{\ , r- \RLÀ ri:
BÂ|RRO F.VENDÀ S^§m ÀN',rO\lO (Êp k$01161 - SÁO

cNP' I]l5i4d:1000r-6i'
PRoC€§SO ljil lrii2l,2lrL8-ii al-.oRizrvs

1RVÂZEJIIAR CORRL]L.{TOs
OISTRIBUIR CORRIL.\TOS
TXPIDIR CORRTLATOS
IMPORTIR 

'ORRELÀTOS
EMPRESÁ TÂMTRÀ E SIL\N. COTIEICIO DE IVÍ,{TERIAIS

ENDEREEO RUÁ VANOEI SÂNTOS CÍIEIR,{ 2I4
BÂIRRO JARDI\í,{RÁ\A CÊP I7J2JI'I'I. MÀRIL1Á§P
cNP, lq53l 230i'rr(,1-05
PROCISSO 2ii l 27ll:7n0l,Hr:r ÂUTORI7,\ís:
NÍLllY3Vlc,j8t 18 líról l)

ARMATEN{R Í:ORRELÂTOS
DISTRIBT]IR'ORRELÁTOS
EIPF.DIR CORREI-.\TOS

EiÍPREIA d,r.É disbudo'â cômrrcirÍàçào r lo.rçio lrdr m.
ENDERECO R VEIiEZIJEI A L]21
ÊarRRo TIBERy aEp rs4ojlf |BERLÀ\DIÁr\íG
aNPl r_. r 7i2r040r-2r
PFOfr(SO /r!. ui\., ..,\l IORII[ÍS -]7 õ

ÀRMlZEliÂR SÂ\EÁ\ÍF rlottíS
DISTRIBTIIR SAIiE '\NTE DOMIS
EXPEDIR S{\EÀNTE DOMIS

EMPRES^ cRYsrAI CLEAN ÍNDllsrRIÁ E colltÉRclo

EI,iDEREÇO RI:À PARAISO DO \ORTIT N" :1-]
AÀIRRO E\IILIÀNO PÊRI\É1X CEP 3]]:4]]I . PINHAIS;PR
CNPJ r).165:ll]]:íÍ'rll,r0
PROCESSO 2SiJl0?6,{4rrí!r$-99 ?\UTORIZ,ÀIS r 0i6er l

ÂRI.ÁÁZE]IÁR SANE,{\TE DOIVIIS
EIíAÂLÁR SANEAVTE DOMIS
L\}EDIR SÁNEÀNTE DONíS
fÀBRICÀR SÂriE\NIE DOÀís
FRÂCIONAR SÁIiEANTI] DC}}ÍS
REE\íBÀL,\R SÀNFANTE DOMIS

Td-rii -E;t ;; - 
2-6 

-
RTIOLÚCÁGRE N'2,.795. DE IO DE OT'TTIBRO DE TOI8

\ (,! .rL-Cc'J d. lí.p.tsi f'.cJ,/á!io SM.tmr no
,\u dÀ dnhúJ( luj l\j roú. (,rrr.Jr' ).lr Po'úr ..' '1" d.

al'úo xo dispoío no fi Jí, I § l' dô
RcÍ,f.no lircÍno apB!ído nôs bmos do 

^ff\o 
I d. Rcsluç:r dã

Drcb,i3 anlcgrdr - RD(-Í" 61, Jc I d? ,àúen dc 2016.

Án l' (oi(d.Í Àu6n?aFo Bpcc', ÉÉ Enp*sa dc
l.runÊs []mtriiúti«x

d.s6 R.sluÇin de roÍdo.on a PDtunÀ r' :lt dc 12 de mao dt
lvur. ,!ô tul'74'i.\ obsnrdG- Á poib.,.s i (.Etâ,

A^ l' Esà R.slloii .nra m l]!oÍ dr drh dc M

r'raFri\(;!LÀ'roRCHtÀ Iú NÂscI:\íFÀTo

\NE}O

liÀrPREsÀ alDI\l - acntnl dc Dtúihllçnr d. I'xu'n.x .

!hh,\:,lor ÀrB Chúrubn{d l2l
8ÀIRRO'JIdLn Gurrr CFP 067jj120 - TÀBOÀO DÂ

r'NP' rri r5r rzi/0001-90
PROCESSO: :l!:rl r].lr.r:l,lal8r,r) ÁLrTORIZrlvÍS I l73il Il

ARMÁZENÁR I{EDI(AME)TO
DISTRIBTIIR VÉ]DI'ÂI!ÍFÀ-IO
EIIEDIR!íED(-ÀÀIE:-TO

EVPRISA I'loui rea Ho.pElr Ltda
[\-DERIçO Êrrdâ dôs Àroíú",Rd uri.tr,, 11-r,
BAIRRO Áaon:oi aEP r?ii0rrr0 - POUSO Àr,FGnI]MG

t,Í{ocEsso :5t§r 6?á76.1: ![-r ÁtTÔRIz^ls 7Y0i87ry7di5

ARN{ÀZÊNÀR CORRELÁTOS
DISTRTBLIR: l] ORRELATOS
EXPEDIR (ORRÊLÀIÔS
TRÁN§PORTÂR CORREI,ÀTOS

EiII'RESÂ Í\JE\ INDI]STRI,\S (IRIIRCICÀS LIl)]\
I,\DERaÇO RLiÂ NOVE DE \lÀRÇO 7i7 - S.{LÁ B. BO\ 2j
BÁÍRRO CFimO CEP 8910141r' - JOt\]vÍtj-E',SC
a(pJ n) r0q 1rl,,irÍ11-rl
PROCESSO lirir.lr5ii:rrr?-ll 

^uToRlzrísflJijllHír\írwx (s 1!Jl7 I I

ARMlZ[N{R Cí)RRTLÁTOS
DISTRIBUIR CONRELÂiOS
F,XPEDIR 

'{)RRE[ÁMSoiPoRr.{R coRRal.lTUs
IVPORTÀR CORRELÀTOS

E]!{PRESA SP I:l II]RVENTION LTDA
E\DEREçO ÀV ROQUE tErRO\r JUNIOR S5r' ajs 172, 171.
r3r, r*2 r3r E lll,1
aÂiRRo i,\RDIrí DÂs a(ÀclAs cEp 0{707 i0 - sÃo

cNPl r,5]ll4 7orlL)r)r} r- |
PROCESSO 2irir l4r22r:0rr5-16 AfiroRlzx{s PlH,l3tr5rli6í

ARÀ{AZEN{R: COPRELAmS
DISTRIB|IR 

'ORRELATOSEXPEDIR CORRÊIÀTOS
INíPORIÂR CORRILÂIO§
TRÁNSPOTÍÁR CORRELÂTOS

EVPRESÀ OSTEOL]NK PRODLITOS IiíEDICOS LTDÁ
E\nFXr(ri HLÀ BR{SIr rr7 r aNlr\B

R\VOs CLP 9^.N", <1O BTR\\RDO

( NPl 06 0l? q3q L 0r-0,'
l,Roctislo 253512Áq0lô:2r)i,.1-ls {uloRllrMs
li.|TiiIYwll, inr!r271 6)

ÀRIIIÀZEN, R COITRELAlO
DISTRIBI]'R'ORRFLÂTO

I\íPORII{R CORRI 1-A1I)
TRA})SPOR1ÀR 

'ORRtrLÀIU

F,IIPRIS'\ I\fT:SAO TIOSPITÀL{R EIRELE. ME
!\_DEREÇO ÂV DEPLTADO LLIIS EDLÀRDO \,íA6ALHÁÊS,
sni lin, i2r G{r_PÁo {
BÁIRRO SIJBÂE 

'EP 
{1O?9I02. FEIRÀ DÊ SÁ]\TÀNÀ,BÀ

CNPJ ti,j5t Ír t:,4r0(r t"t.
PROCESSO 25r!r 230i.r2,:0r7í{r ÂL'TORIZÀ|S
Pl,:H2t\7t7Lô (tl lJtô7 3)

ARMAZEN{R CORRÉIÁTOS
DISTRÍBIIR ('ORRELÀTOS
rt{BAI AR CORREL.{ToS
ÉXI'ÉDIR CORRILAIOS
rÀBR!CÀR (]ORRELATOS
IMPORTAR 

'ORREL,\TOSREEÀlB,ltrtR aORREL.{TOS

ENDÊREÇO AV 5AO LUZ \" 991, QL.{DR{ 04. tot€ ll
B^IBiO MOITiHO DOS VENTOS C[p: -".r:il4-10

cNPl li rr,r4lú00r,33
PROf ES\O . r.(t rhrt!. 1,t. -\ lt toRt/ vs f us.22!,r

ÁRIi{ÀZTNÀR: SANEÀ\'TE DOIVÍS
DIS RMUIR SÂ\E^NTE DOI\íIS
EXPEI)IR SA\EANTT DONíS
E\PORTÀR SANEÀ\TE DOMIS
TRÀNSPORTAR §ANEAN'TI']OIIíS

§\IPRESÂ V:RDE \'lLE TRÀNSIOR'IT E COVERCIO LTDA

I\DEREçO R NIIÀ !íARII DÀ SIL\'À 97.8

aNPJ 16 09? 0§7'000r-17pRa)aEsso 2_{t5rr,98:J-rrlí)ll-írt {LrToRIzÀ,ts
GW85\IUqSL\\ (3 7jr72)

IRA\SPORri1R (:ORRELÂIOS

EMPRESÂ I,UI!ÍE COMER'IO Ê RÊPRêSENTÀCÂO LTT'À
MÊ
EIiDERF,ÇO AVFNIDÁ DOS ENGENITEIROS 4]I SÀTÂ JI).1
BÀlnRo vÀNrtcas cEP 103.t'ri6l - BELo HoRrzo\'ftrl{c
CNPJ 0i0$ 700in00r,9í
fROaESSO: 15.!Sl l.l00l I,l0lN-.J Af'mRlirl{S
P?.1t 7771H\,í§ H (i r ô4,13 6)

ÁRVÁZENÂR CORRILATOs
DISTRIBLTIR CORIIÊI ÁTO§
EXPÉDIR CORRELÀIOS

E\ÍPÍ{FSA \íS HOSPITÂI,AR ITDA - MF
\ao rr 12 lvr,r olaDP4 rloTIr:

h{rRRo vl'lNttu D,,\ \ { \"rós

aNPJ r: l2r 4t.1,ínrr+3

tr|!{pREs4 pH^Rrí\ BRA , co\dRcro DE pRoDUTo!
fÂRMÀCEUT'COS EIRÉLI VC
E:\DEREÇO ,{V JI]SCET'NO KUETNCI{EX 7íJ   QI O LT
IíE
BAIRRO 

'U\DIÀI 
CEP TJIII]]go. ÂNÁPOLIgGO

(NPJ ::rir 3.ro/ínxr l -r r
PROCESSO 2t3ir.§r.8rr1r0l6-71 ALIoRIZ;MS
15,1lWiI]:!íNW (3 lrlrô7)

ÀRMÂZEN_CR CORREIÁTOS
DISTRIBITIR COiRI]t,ÀTtIS

I]!I}ORT{R CORRÉLÀTOS

EMPRFIÂ CÀRT,Á DE OLIVEIRÀ CORREA . A{E
ENDERECú ÀV ÁL\ÀPES ( {BI?rL 0Àl 5r,r o0l
BAIRRO LOI RDIS CTP N'II'NÉ,) , BTI O HONZÔ\TF\IG
aNPr 0&5ll2rsi'! -03
PROCIjS§O 2i3ali7l6i12rrr1-72 ÂI:TORIZiVS
uHL70lnTLXsL (:r r7U r 7)

ARvAZENÀR: CORRELATOS
DISTRIB(íR CORRELATOS
E{PEDIR CORIÊTÂ,IOS

EMPRESA I,IBBS íÁRNíÀCEUTICA IIDA
t.NDrpJ(n kt 4 Àt Bi Rrn roRRrl fLA\cÍoPT. N !à

\íl\1Â! tLP uas''r\. - lvar nÁ(

arToRlnf,ls
0w7lYr\1.1w709 í$ r5313 l)

ÀRMÀzEN,\R: CORRILAIOS
DISI'RIBLIIR CORREL{TOS
EMBALAR 

'ORI{II,(TOS€XPFDIR CORREL{TOI
FÀBRICÂR CORiELÀTOS
IM}T)RT{R COR]'ELÀTOS
RE€MBAI-,{R CORREL]TTOS

t\rppt\a ÀrfD a\vt\f r Dl(rRIBt rnon{ ITI){ Àrl-
ENDEREÇO RLÀ Q QI tÍ, CONAII'ÍO I S\ LOTE 13

IERREO
BAIRRO S{N{A\íBAIA NOIITE CEP 72]]:TOI .

c"\rP, 0§ 6rli 0r.!00r5-jj
PROCE§SO 5.r5 r r,r$,lilrzrl3-13 

^UTORIZ^,S 
I I 71157 2

ÀRÀ'ÁzLIÁR I\íEDICÁ\íE\ JI)
DrsrR,B( R VEDIC^I!ÍE-',§ÍO
FIPEDIR \IEDI( AI!íE:_TO

EMPRESÀ F-{NOEI HOSPIT\LAR EIRELI
rÀI}FREÇO AVE}IDA JOAQIJÍ[l I]I]ARTI MOLEIRI\IIO
l5ít
B,\IRRO 

'ARDINI 
ITÂLIÀ II CF} C7O5i]676. NÍÁRINGAPR

PROCESSO ri:l-ir l7!o!,rirr)t8-li ÁLToRIZTMS I l?lr6t7

ARIIíÂZE)AR MLDI'ÂNIENTO
DISTRIIIU l \íEDICÀÀ'E\TO
F-IPEDIR \IEDICÁMtr\TO

EMPRESA SO R]O-IR\NSPORÍ'§ ÊIRELI - VE
ENDIREÇO RODOVIA \IASHINCTo\I LUIZ 2J6O ' QIJÂDRA

BÀIRRO PARQUE D\]QI. E CEP 2JOI'JOOI . DUQUE DI]

CNPr: lll tíl 617{(rrl -llt

hsc dNunmb podr s.. ranncado no mdctç. e,úin's h!ts /^s$\ ,í.go\ hÍrrr.nd.dâJ! l,rnl.
Fclô üidrso oi:l l:,i l3l01i r.a?

Doúncíb Ànn.d. d1s,Élhút..onlomrc N{P n 2 2rrLl dc l'l;irsrf i'1. qu! inÍÚ a
IniÍe§roruB,lu Ch .. P,ibl,.À BÍâslcim _ !aP_EB'l



0Ê:

# Diário Ofrcial da União - supt.*nr" N'lr8, sequnda-ierÀ lj de outubú de 20lS

PROCESSO li3il r7ll23l20l3-lô TUTORÍZ/MS: I l?3ú15

TR-{\SA]RTÂR MEDICÁ\IENTO

rllPorr'\R ríEDIt.ÀVLNIar
'IRA\SIOAli{R \1I.DlcAMIIl\TO

EiiPRISÂ ( G FÀRNIA DI$AIBUIDONA ÊIRELI
E\DEREÇO: ÂV títNOEL VE\^\C|o Ctr:lHÁ N- {!6 LOTE

BâIRRO NOVO HORIZONTÊ CFP .r963.r0n0 . NOSSA
SENHO&I D,r\ GLORIÁ/SE
CNPJ:a5d53ri4r\bt-0i
PROCESSO 2ir5l18r0lr20lÍri AUTORjZ,MS I lr37: l
{RtrtÀZENAR MIDIC{MENTO
DISTRJBLIR MEDICA1íENTO
trPfDllr \íÊDrÁ\íENTO

E!ÍPRÉ^§Á ÀSTRA F,\RMA COMIRCIO DE À{ÀlERIÁI
MEDICO HOSPTIÂLÂÀTMA À{E
E|;DEREÇO R GERÀLDO DOS {ÊI5 80
BAMNO \LA I CEP Ji5552O: . POUSO ALEGRETVG
CNPJ rr irr c3,l/r){,l1-r,l
PIOCESSO ?t15l 7?l177N1lrr1i-l? AtÍORIZ,ruS I l.l93r2

ÀR\,íÀZENIR MED(:ÁIIIENIO
t ISTRIAúIR lítDtCÀl\{E]lTO
tr\PfrDIR VTDIC\MENTO

ÁRMÁ2ef,'ÁR COSMÉTICOS/PERfLINíESIPROOI|IOS DE

DISTRIB(JIR cosr\tÍTtcosfERrLllEspRoDcms oE
TflGIF5.E
EtrIBAL R COSI\IETI'OS?ERFLVE§JPRODLTOS DE
H'CIEÀ'E
E\PaDIR COSMETICOS:?DRfUMEST?RODUTOS DE HICIENÉ
FABRTCáR CO§MÊ'llCOS:pÊRÍúlírj?RODtTOS DE
HIGIh*E
FRÁCIONÂR 

"]SIíETICOSPERFI:\iT]SDRODIiTOS 
D!]

HIGIÉNI
REEMBÀLAR'IJSÀIÉTICOS;?ERI]TIMES+RODUTOS DE
HICIE\E

E\íPRE§Á FL BRÀSIL IIOLONG LOCISATCÁ l:

E\DEREÇO RUÀ FERREIRA DE OLIVEIRA. N' 5q
BAIRRo ÂtÍO DO PARi CEP 0iollrl{i - SÁO P\LrLO/SP
aNPl l3 rrr rr1000146
PROCESSO ltj 5l :7i)o?J,l'l l3-t1 IIITORIZ]i,S 1l7ila.3l

]RÂ\SPoITAR TNSIjVOS
FÀRlvl.r( EI n«)S/VEDIC ÀIIE\TO

E\iPRUSA IL BnASll HOIDI\C fO(ilSl1Câ L

E\-DERIÇO -{VE\IDA ÂLEXA\DRE COLÁRES. 73ij - PARTE

BÁrPRo PIRQI I {NHl\Gr rR\ Cl P ,rr.*'r - s^O

criPJ ri rrr rr/0.,i0"20
PROCISSO 15ir1 :r7§t í?r:0t r-i6 AUTORTT-i!!S r r 7r{69.1

'[R1:!§P0R1ÀR INSLVO§
FARMÂ'[TTTCOS/Ní[I]ICÀME\TO

E\íPRESA P D TRANSPORTES DÉ CÀRCAS ÂERÉÁS E
RODOVIÀRIAS ÉIRELI Vf
E\DEREÇO RUA \IÀNÂTÀIZEs.2JíÊBLOCO I §,lLÂ 5Ú4 EDIF
VII-I,.\G'O I-.\R,\\]EIf,AS
6ÁIRRO PLÀ{\t.lo C{R\PrNA CFP ).1"7r-5lRRAI!
LN-PJ r7.12: i62rí 0r-:õ
PROCESSO 25151 171írlNr'2013â9 AUTORIZTIíS i l734nr

'ÍRA\SPORTÂR ]IJEDICÁ\íENTO

ÁNE)(O

E|{PRESA Phdfl\ Cô^crcD {o.âdis dc Vcdlo.nros LrDA
E\DEREÇO Rul JoD Jar:ôô À-1m$ n' ó07 lrlpio 0l
B^IRRO imaM EsqD..dô CEII scli:llír0 - J RACUÁ DO
SLILiSC
cNlJ 2393?9{lr$01-7!
PROCESSO lilil 13lq620l3-0r ÀtrTORlZÀÍS: l nnl6r'

A'|\rÀzÉNAR ( OS\íETICOS
DTSTRIBUIR COSMET]COS
EXPEDIR COSIIÍETICOS
I]!ÍPORT{R COSVInCOS

EÀíPRESÂ'HÁR\IÀ}iT D]STRTBUIDORÀ DE COSIIETICOS

INDERI(O: R]-A STMTIÉL MEIÀ\ BRÁSIL ]9.I - SALÀ ]i
B{IRRO TÀQI'ÂRA n CÉP r,l6?6j0 - SERRATES
cNP' 23 rÁ7 i"9r00017r'
PRôaESSO l5ri r J]!r rr0r r-r0 {l:roRlz.,Nts I 1r00J. 1

IR]\'AZF,'IÂI COSMETICO'PERFIItríÉ5,"RODIIIOS DÉ
I]IGIE\E
DISTRIBUIR COSMET]'OS/PERFtJ\IESPRODUMS DE
HIGIE\E
E\PEDIR COSNíEI'COSiPERTLTGS/PRODL]TOS DE HIGIENE

E\IPRESÂ: R..\X LtXi aRÀNSPI)iúllS E LOGISII(A EIRILI
É\DERE(O RUÂ RICÀRI'O DIÁS ÁLVES 1ô5
BÁIRRO TEiM]I\ÀL ,].iIJRÚODÀL DE CÁRGAS CEP
l]06flr]j - CÀ\íPNAST§!
(\PJ 5_19i7 6Sl/r)l r l.0o
PROCFSSO 2i35 I r?3rr-'0/l{rl8-71 ÂITORÍZMS: I I 7rí6 I
\TIVIDADE/CL\SSE
TRA\SPOSTAR NSTIIOS

EÀíPRISA M R Ua-oôd.s BBsã R.d.nçio EPP
f\DÊRÉ((l Ru r d( rbrr riL
BAIRRO a:ntm CfP l:l:í0 (, . RfDfN( {O DÁ §IRR{ §P
CNP, L I lelr,lfi/00n1-i'6
pRotÉsso r5ril09ri22rrrrri-6ri \L:ToRlz\rs L 1160& -'

.\T'VIDTDECL\SSI
1'R ANSPOR']]AFl YEDICÀIVÍENTO

REsoLtrÇi{í}RE \" 2.&s, DE r0 DE orTt;aRo DE:0!3

Â 6r..n!-CirÀl Je l.sp<§âo . Fscallzari. s ÍinÀ 0o
u$ d6 úôurç1ics qu! l]t r.tr cori,ldrs p.la po'@!1l i.l9. dr
,1 d. lunho dr 2013. al'ado m dirpotu no ú i1, I I l" do
Regm:nio lnEmd ]!,ür:/a no: Emo!dô Atrrr, da R.$luiãd dl
Dmbnr CôllsÉd! . RDC n' ó1. J. :r d. r'.\r.Íô dÊ 20lij.

Án 1 (ô"r&r Aurôíarà. d. l-úr'ú.rn. D pd
fin!tosd coishdus nr ánr\. d.$ &$luçâ!

,,\í l' Ela RNIDiã. úh m r,!nr ia dâ6 de sü!

VARIi\GELI roRcrlt.,\ Do,{Àscl]!ÍÃTo

E\IPRF,ST CIRÚRCICA IIÂÀíBF . EIREI-I. \íT]
ÊNDERÊÇu 

^rirdr 
BG'I. 57.)q

BÁIRRO :osà 5 (EP riflilsír - \{ARJNG{,IPR
aNl)j lr, i47 í'ct )r( t-lt
PROCTSSO 2il!l lr8ll,r,:0lxi'2 

^UTORIZ,NS 
a 0000.1I

ARN{ÂZEN{R COS\IETI'OSI?RODLTOS DE HICIE\E
DISTRIBITR cosNtaTrcos,pRoDliros DÉ litcÍF-rir
Ê\PEDIR COSMETICOS,TRODUTOS OÊ IIGIE\E

EIç,IRESÁ Phocni\ Co'Ír.iô Àdcrd'u d. \l.d,smcrlo. lmÀ
ENDUREC() Rur rom rüuano Àrc$ n' .t7 salBào rl
BAIRRO ,rilur E{uddô CEP 3ql5:1m - J{RA(i(JA DO

cNP' )N !r704:r/000r-79
PAOCESSO: rrjir rirl)6/r0r:r-or ÀuToRlz ts r0 4.0

,{Ri,AZTNAR ( OS\IETICOS
DIS1RIBUIR CUSMFTICOS
E:''!FDÍn (:OSME-IICOS
IM}ORTÁR (OS\IIITICOS

EVPRES.{ BÀ ô dc FH6 Cúu! Ío
E\I,F,REÇO Ru{ Tu"!D Àldrd l:r
BÀIRRO Â16 do Ch.. CÉP sn0600.rr! sA\TlRErtrPA
a\PJ .6 0?r 9rrrú01-lir
PRO(ISSO lsrtl l9[i:ji,z0l3-04 ÀtrTORIztuS rnr!8: ?

íPERTUMES,?IODITToS DE
HÍG'E]II
DrsrRtÊ{itR aosMÉncos/pERtftíES,tR\tDL'ros Dt

EMB,{L4F COSMI1ICOS'?ERfUME'PRODITOS DI
HI(iIE\'
LxpEDrR (OS{1LIÍCOSrPrR}LrN{ÉS/fRODl',tOS DE HIGIEI..t
FÀBRIC;\R COSMENi:OS,AFRTEMES,?RODI]IOS DF

,RAalo\ÁR cosMiÍlcosrPÊRftl{EsPRoDtTos Du

Rt[l\{É{L{R (USMETTCOS/PI]RrU:\{ES',pRODLIOS DIi

EI!ÍPRESÁ J COIIIES \EtO, \tE
!-DEREÇO Rxr Bslô tlonzôtrre n' i ,ll2 Sâra
BÀIRRO ,ârd'h Tâho,ô CFP ri7i0$7d ' UMITAR^IíÀl}R
CIPJ l! il1 |j7l11,00l.o4
PROCESSO 2i:l5t 2rlfd,rq3-ld AUTORIz^íS 4Lr0í0i I
ÂRIVí{ZF\ÂR COSMETICOS,PFRTUMES,?RODUTOS DE
IIICIE\I
DISTRJBTIIR COSIíEÍI(:OS]}ÊRFI'\IE§IPRODTTOS DE
HIOII\_E
EMBrIÂR COSMÉTI(OS,1,IRFIjMES:PRODUTOS DE
I'IICIE§I
E\PEDIR COSME"TICOS/PERf I]I\{ES,PRODLITOS DE HICIÉNÉ
FABRICAR COSN{mCOS:?ERFI,MES,?RODUTOS DE
HJGIE'iI
FRÂCIONAR COSMEnaO§,?ÉRF!V€STPROD!1OS DIi
HICIE\'
RÉENIBÂLÁR COSIVÍETICOS,?ERFUNIESí,*ODLiTOS DÉ
IIIOIE'iI

FNíPRÊSA (ÀLINE MI,'\IZ DI QIJEIROZ IVÍE
ENDEREçO: FLAVIO RIBFIRO aOLTINHO rrl SÀLÀ .102 i

BÁIRRO \íÁNAIRA CtrP 
'30]-TLU' 

- )oio PESSOÀ,I'B
(\P, lJ r05 10011.01-!rr
PROCESSO 2i5r rr]l§r,r013-tl AUTORIZTMS .r 0!d5e9
,I1.IVIDADE]CLASSE
ÂRMÂZE\]TR COSMET]COSrPERFI]MÊS+RODI]TOS DE
tno,Frr:
DIS'IRÍAUIR COSIíETICOSI"ERFT IE§]PRODT'ToS DÉ

ÉIPf DIR COSIVIETICOS?'RFUMES,?RODIITOS DE HICIENE

EÀ{PRE§A N CDEALMEIDÀ, \íE
E)TDIREÇO AIÊNID.\ MÂRICIIAI. RONDON N" I 360
BÀrRru lrRDtv Pltr r(í4 .fP _i,nú000 -

c\Pl li 0nl.lrr,0nril-1rr
pRocÊsso l5rjl156t0,2013-ll ÂlrroRlzÀls: 4 0r$4] q

AflVIDADE/CLÁSSE
ÀRMIZE\^R: COSIíEÍICjOS]?ERFLIÀIES/?RODüTOS DÉ

DISTRIBUIR COSÀIEÍICOSIPERFU\IESPRODTJTOS DÊ

EYPEDIR COSMF.TICOS,PÉRFUI{ES]?RODT'OS DE HIGIENE

EMPRESÂ À{ONÂ'O DISÍRIBLIIDORA DÊ VÊDI(]ÁMEN'TOS

l-\DI'RF(u Rl'1 \Pl'OB\rD.'81\DFIR{ l 4 ior{ 0'
RATRRO BO\flÀí (EP :qi{7ô)i - \ÍTORIATS

PROCESSO 2iill rllrlll,l0l$-ll IIJTORZrMS l0oú{-:l
,r]]VIDADECL.{S5E
ÂRJ\{ÂZE\,{R COSMMCO$IERTUMDS,?ROD(]TOS DE

DISTRIBLIIR'OSTíÉTI'OS?ERFT]\íIIPROD|TOS DE

ExprDIR cosMÉTlcos,?ERfuMEtpRoDUTos DE IíGENE

EN{PRESA DISDROG CO\íER'IÂL ÜTD.\
rJ\D[R[:(:lI AVENIDÂ I ITIRIO GRI'CO ] I7
BAIRIO LOT IÉRÀI\ D,IS PÁI\E]RÀS 

'LP 
16"'IÚ0

a\Pr rl r.1:6ii000r-2Á
Pno(L\s" ,r.r I')RI/V\ l.' "i
,\RI!IÁZ'NÁR COS\IETICO§]PRODIiTOS DE HIGIEIiI
DISTR'BL'iR COSI\{FT1'OS,PR''DLÍOS DE HIGIINÊ
E\PEDIR(O§NÍITiI.OSIPRODIII'OS DE Í]]OIENE

EIíPRISÀ TRÁNSLOCNVE UTDA
E\DERT-çO R BÂRAO DO RIO BL{]\CO. {3]
ÊÂIRRO I RDIM B1] -A \l§TA CEP l]2?rilsi, -

í NPJ ol 15\ ,iÍr,'»{rl-í.:
IROCESSO lil5l i7366 ,'201!-3i 

^LTIOPJZ:IIS 
I l7l6n I

ÍRANSPOiT.\R NSUVOS
f,\RMÁCFLTICOS,/MEDICÀMENIO

Íohr-d; ffiirc;; ú

RfsoLtÇÁo-RE Y 2.196. Du r0 DE otrruBRo DE 20t3

\ ir'. -i{,(k.,li lr\p(tr'.. F.ul,ãç,io \ 
'Enr "o.\olh. r"iin .oaf.ndÀ F J Po'h- i rlo d. I d.

n.,r.'. I iId nrr.n(-!
11..r em rJ.' no' ,i 

'n 
D do anN , di R.sGrú J, D .'ún-

Colcu,âd1 . RD( n' 51, dc ll dr flr.eio de 11116. Eent
Àtr l" Álk Allwiaçio EsÊ-cid p& EmpÍcas de

!Í.d'amcnbs . de ,nsumos Frm3duuú!
iaú Pr\,.-r,io d. Ào'd.' . o - J Pôtud x i.rdt ",l(mr.dc
l"'3 - \uÀ úJ,4À. ohs^rdo-- À p'.'r'ç... c 

'.rntoc'
11 2' Esú RlsoluÉo mh Õ! rBnÍ ú dro d. soa

\íÂRIÂNcEr A 'ftrRd{IA Do NÂscrMt'Nlt)

ETII'RESI !I§ HOSJ'ITAI-{R IJI.[)A ' NIT
r\DrP,Ço 1\ '\n r, r/ \ ".r ol'\DP{,. IOÍÍ

DOr lt\IOS CtD -r '!i

(Nl,i 15 r141r{rn úL-n$
pRocÊsso lilrrírrr!7:r'rtrl9 ÀfToRrzÀrs l rrris !

\RNl{ZENAR MIJDJC{VI]NTO
D§TRJBI-IR NÍEDICÀ \1E]! ] O
F)i![DrR \íÉOl({MINTO

EVPRESÀ rts1ox aoS[íE1',I(]OS Lma \ítr
E\DLRllco R ;\\rÁDE{r A^r-,\R^l- r53
AÁIRRO IoÊÁL (fP :lil52li' - ÍP{llNG.l,NlG
(NPJ 16 u,i ji9r' n'r-e!
PROi t.!ro :. .i rr,. -1',r . \UmPr/ \ls I -" I i

EÀIPRESA RO§IT,E\L \:IEIRA I,OPIS \IE
ENDEREÇO Avlrdi J,x. S.rfts dc Ahuio n'zrj, Lojã t)l

ts dlffúnb p.É. \.' \. ntuãd,. no ádc,rvo clchiqL! htF \\\ ú g t hÍ r! brd,J j lihl
í.1J.úidi'til l:rrlilolimí{t

I,..qn,..L. J$n'd, J'r'k r.nti .,,ômt VP n 11....'J. a.E.r'.,1 quiiníiE,a
lnturri,k d! CLi,i PuFL. r B r..fl,à _ IaP_BEi
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RÊsoLrÇio"RF, x'2.?92, DÊ lo DE oIrTlrBRo DE l0t8

À cor{N.G.,rr d. rnsplrid c F§eháçãô seújnÀ no üso
dri ínbuicaxs qu.lhc folm cmf.nds p.li Pôú3n' 71'r. dc.1d.
rhr li '{ rl'aJ.. & J'.p. {ô n . j 11 I I I d,, Rcli.iar.
L. po.,p !,,ldo -o r.nno ôÀn\oIüR!.vuJ,,d-Drnmnd
aoleoirn - RDa i ó1. d. i d!. lcwÍcio ds 201/,.

coied.Í do ô.Dip n.fô dos Í.qúrid drspo*ü nr âr
.Í1. dr Rcsolúràr RDC n' :9 dc lt d.3+ôsio dr 201i. r$l\c

Àn l' Coi.cdú âs cirpRiÀ 6shas n. r3\n a
C.'lúicaç§o dr Aoas p'iúar dc FrbridÊn dL â,odurn pan Srid.
p{r m)o d! sua (noução aurcnda

Àí l'Â prcs r. Én,fi.açã. c.i vâl'&í. d. I (doist ü.r
tr pann d. ru rubhaçioAí r" Esá R.roluÊo sla ed r,!o' oá de dc rul

tlÁRr.iNcEr \ ToRatIIÁ Do Nr\sctMrrÀaro

EMPRESA RANGEL HoSPITILAR F,REII
E\DEREÇO AVE\NDÁ JOAQUIT{ DLARIÉ MOLEIR]N]IO

BÁIRRO JÂRDINI ITÀLIÁ 
'I 

CE} S7iI6Oô76 . II{ÀRNGÂ/PR
(NPr: 299(r7666ô')rrlin,
PROCESSO :Srir r79|37,101Â-2r ÁL-rORrZÀrS 1 l?3ó63

,\RVAZENÀR \IEDI('ÂMÊNTO
DISTRIBUIR MIDICAMENTO
EXPEDIR VÊDrc1NíÉ'NT')

{R\rÀzr:NAR \ttt}ta.\\tE\lo
I)]STR]BUIR \1ÀDN'ÀM[\TO
F1I'EITÍR \IEDÍ:ÀIIIF,NTO

EMIRESÁ ',rH,llsA ROSATiÀ Dri r.[r{A rtíÍ
EII)EREÇO AV JOSE PEREIX,{ LOPES 1607 SAL\ I
BÂIRRO IÂRDIM BO',rÂFOGO r CEp 1i7511n0 -

cNpJ 2r|lI!!2;0rí)lrrL)
PROCESSO 15:51i,_442r,l0llr-.1r 

^IITORIZÀíS 
r r?3i1 r

ÀRVÀZ|L^-AR \IED|CANíE\] O
DISÍRIBITIR NIÉDICÀME\]O
EX'EDIR MEDICÁME}.TO

EÀ{PRESÁ 
' 

C FARMA DISTRIBTJIDORÀ EIRÊLI
EITDEREÇO ÀV NíÂNOFI. !I^-ÂNCIO CLt\HÀ \..rc6. LoTE

B^IRRO f;OVO HORIZONTI aEP 49é11000ír - SOSSA
SE\HOÀÀ DÀ GLOfuÀ;SE
{nrJ 2si6r lárrír0l rir)
PROCESSO 2ilil13.1000,:013-lô AUÍOrUZ'lrlS
3HX t.rr9\tY6:Y l3 r6371 r)

ÀRMáZENAI CO*REI,ÂTOS

EXPEDIR CORRELÀII}S

EA{PRESÀ RANCÉ:I- HOSPITÀI{R EIIEI-I
ENDEREÇO ;\VF§IDA ]OAQUIÀ{ DUÀRTE MOLEIRI\HO
r50l
BÀIRRO: JARDITí ITÀLIÂ ]I CÊP 37!'!06?6 - I\!{RIN-GA+R
c\P, 29!i755'§Í'001r!r
PROCT.SSO l51ilr790i5,l0lLl1 AllTORIZ,lllS
il§ lHLw6.lHsY (3l6n6i l)

DISTRIBIITR CORRELATOS
I,:-]iPED'R (ORRELqTOS

EMPRESÁ SOREN DO BRÁSIL CO\,IÊRCIO DE IIÂTE}IAIS
]IIEDICOS I{OSPIüL{REs Ê OI]ONTOLoCICO§ EIREI.I .

El,lDliR!ÇO avENlDÀ I^COB l\{ÀCrl{N l5t)]
B{lRxO (L{IRO CEP 33i2G5l - Pl\HÀl§,'PR
(\PJ :$ô97047xr 1-75pxocÊsso t5rjt l150r,líJl$-.r3 ÁtrToRlzÀ.{s
9 r'( rl.{ YNN«,4H (x r6[56 0)

DISTPIBI'IR CORRELATOS
E\PEDIR CORRIL\TOS

f,MPRES,\ GT.ÁXO5\íM'}iLRL BRASIL PROD]JTOS PÀN-{
coNSLní{) É S{LIDE lmA

BÀIRRO PAVUNÀ CEP: ZIJ]J491] . RIO DE 
'ÂNIJIROIR-IcNP' 193r4í:5rro0r-71

ITROCE§SO :5151616§ :10lll,22 ÀLTTORIZ4\,S
2.lw r n76-1LHl,! (3 rÁ36qi)

ARA{AZFNÂR: COIIRELÂTOS
L'(P€DIR 

'ORRILÀTOS

END€REÇO Ruâ Beú,.. ,171. panc - G3lgiô
BÂIRRO Chi,:rs {'upd CEP :5.lJlrL

alrP, :l lrqlr:lrrir6 13
PR(,aESSO 2515l37llri,',lrl3-.1i
oHrxlz2vír2? {l ró:rae rr

ARMÁZENAR CORRELATOS
DIS'IRIBUIR CORRÉLAIOS
E]IPÊDIR COiIRELATOS

ÁNLXO

ErrÍJsâ Cr.nrr S^ CNPI §2611 ll5,1r0lr-jl
EndN,.ç. Rur Esâ]do Jesn. 777, SaJro §â'sb&h,Bheôuau - SC

1ubnu çio dd Fmüdú.1ro r l0 66i-.1 E\Êdrírü 
' 

i?3351 l/13,
Crúiti..d. d. 806 P':lic6 

'1! 
fãhn.asãô d. Poiulos pu Sld.

Mxr.tis d. us n,ihco da cls.s III ü IV. ààncaJ6 na pl E
âr'na hdoônâdâ .nquüEdos E lirss de n*o.üfonn. ftaÉ§
d. clérriaçàô d.6n'dE na Rcsluçàd RDC n" llti, dc l: Jc

FiuJstr \t,cm linarm Ind Conr lnip r F\D IJdr C\PJ

FrdúNç. Alani3ü Vênüs. n' 2i3. Br,ô Á'n.n* PrÀ Ehlrcsírl
NR Indã'aÚbâ _ SP CEP l:]]7ri5ir
Áubnàçio d. Furo.|üEnb 3 0r.1112!, ExlEdrcnE 007i16&/l,i-l
(:ftÍictrnô de Bô! P.,incÁ dc Frbnúp dê Pnrtnos prÉ 5aú1.
EquLpm.nios ô uo mid,co dr rlê$ lll, frb,i.âJos M plú,a ã.m,r
nkr..Jlulr i,{,"r'T,^ n^., \'r dr ..o.-rforn. Eb'x dj
. -\ 6,J!," d.,in'd i - R.. r""in Rt, ô'r' d'') d,',irh,,'

REsoLLrÇÁGRf N' ?.7ei, DE l0 DE otrrtrBRo Í)E tolr

A Cúri&{i,ãl dc Insptrão u Fi*aliàÉo Si.úôà, no uso
d1. d..hÚB. qJ. r.. ,^:r ú,Í.nôr. Ê'd lotur n" 7lo, d. I dE

-'h, dj r 3. il'rJ ú d'*ono b rrI I . I dô R'Q h-.r.
I',.j i rn'c\ád. nn. r.rn., do 

^nr\. 
I ú tu{LÊF d. D,Ebnr

" Ân r' CoôEndr Àlionzr{ào ds fúftúeflb pd
!n,p':* !ônssE5 no r.u J.,B Rrtulxsiô

{h r§H tu,otu'io

vÀRrÁNGLLÀ ToRcHlÁ rrrJ NÁsclMENto

ÂI-EXO

E\íPRESA NF-ITÊÂT COMERCIAL HOSPITÂI,ÀR IÍDA EPP
F),IDERE(O Rt,,l P\TlOClNlO PÔ\ÍÉS. 2{l
krlRRo r ÁRLOS pRÁrLS Ltp : ii,. .!0 BFIO
HOzuZONTEÀ,íC
cNP' 26 rlrr 361/00r,r-ri
PRU|LS\O : i'' :rh'l6 .li-,ó túrozu.zi\íS I l73ioú

{RIIIÀZEN,{R TíFDICAVFXTO
DISTRIBINi VEDI'ÀMENTO
EXPÉDII: VEDÍCÂME|;rc

Ê:\IPRESÀ C G TARNíÁ DIS RIBLIDORA EIRET,I
E\DERÉíiO Ât \i\\OFL VENA\(IO (:Ü\HÂ N" 1qó. LOTIi

BÀIRRO NOVO HORlzO\ü CÉP 196s)000 - NOSSA
§.N}IORA D{ GI,ORIAISE
cNPJ 2c j3ar6r/00r!1f'r,
PROfISSO rSrjr rsr9cqr2or,r-0í AtrToRlzÀls l r7371 t

{RI!ÍÂZENÀR NIEDICAMINTO
DIS'IRIBUIL VEDÍ]AMÉNTO
EXPnDIR \lEDlCllt'íENTO

EVPRLS{ RAIi LOG TR;\\SPOR]'LS E L{rcISTICÁ TIRLII
E\DERICO RlrÀ RICÂRDO DIÁS ÁllES 265
BAIRRO ]E}LMI\AL INERVODÀL DE CÁR6{S (ÊP
rnr9rui - cÂ\rPI\ÂsrsP

PROCISsO ]j jl l77r)7j,101fl-ll AIITORIZ'NS I lTxisl

ÍR{NSPORTIR I\SIJVOS
r\RÀ,Aí'FI JIIT OSAíEDI'ÀMÉ\ 1'O

EMPRESÀ pRorF6E s/Â , pRorEçÀo a rRÂ\sporrE DE

ENDERIÇO Rui Àdn.no Jô{ M!.hi.t l? DÊf
BÂIRRO Âgua Bm.a CEI ÍX,r16400 - StO P^ULO/SP
cNP' rl0ri t{610ú.i0-r0
PROCESSO 2!il r?úôr&:(il3-04 4ITTOPJZ,VS :2?2796I{:4rl

TRA}iSPORTÂII CORIIELÁTOS

E|!ÍPRESÂ ÂRM,{ZE\S CERAIS IIIURIIND(I I-|DA
FNOIJRÊ(]O ES RÀI]À RIO DOU]TO ]I)dI' ' PÁIITE
BAIRÀO P,\!UNA CEP ]Ii]iO]iI . R'C} DE JÁNEIRO]'IU
cNPJ r!'3l,11r2510rrri-7ri
PROCESSO ?isl r:9Irrrrltrr5 AITORI,'1iS
rr\lró761\616 {11 rô871'71

,{RMAZENAR CORRtrI-ÂTOS
I]\PLDIR (:ORRILÀTOS

EIÍPRISÀ: d.trd ãnnrdr lldí
ENDERI(O Rüâ l4 d. \,lro n'1;l.Salr 216
BÁfllRO Cliro CEP q55l io, - OSORIORS

PROCFSSO zilir30i6llliol3-119

ÀRNi,\ZTNÁR CORRI]I {TOS
DISTR]BIJIR (:ORRELÂTÔS
E\FEDIR CORRI;I ÂTO§

FMPRESÁ À'R]PEL DIS'IiIBLiIDORA PERNÂÀIBL]CO LTDÂ
[i\DER[Ço RoD BR ]0r NoRTE, Iit\í Í6, cÀLPÀo 0! É

r]rrnn$, PÂuLlsTÀrPa
(NPJ :4155í77 inil
PROaESSO 2il5lts7qil,:01$-ll ÁITORI7"1,iS
Hl.l0\ín)áNí9W (3 r6,{J2 ll
.{RM ZEN.{R: CORREI- {11)S
DISIIIBTIR'ORRIL,{TOS
EXPEDIR 

'ORRELÀTOS
F!íPRa§Á pkcx'oD Cnm.,oal D'ínll'doáJ. Produbs lttcd,e

ENDÉRÊ(:O R& Angülã B.rbcl PJsuo. u6
B,{IRÀO Jail' {l'ünda CEP lu001i0o - CP-À\INHOS/SP
aNPJ l'rJol 1-11,'x)01.{i4
IIROCESSO liil i 73!írr!/10lri-r 2 ÂuToRlzi,ls
{{1{rrHa\l5rH4í (3 16345 r,

ÀRVÂZEIiÂR CORRELATO§
DISITIBUIR CORREL{TOS
É)iPADlR CORREI.ÀTOS

LNÍPRÊ5Â i q ros tM.p-trs ltJa
ENDLRL(O À, rulLo buoí. l:ii
BAIÂÀO 'i i rueLo CfP l]:l')i r,l sao ITDRO SP
(NPJ ltoal,r:i,.r0lil-16
IRO(ÊSSO rM r7.rrei,',r0trl-r3 .{t"rutuir:rís
wL6l:'!0lxl\ld fll rásio §l

TRÁI;SPORTAR'ORRFIATOS

F.N{PRES{ !. 
'n.dL. 

lda Drc
ENDEREÇO ruJ h.ln' d. .ÀúÕ mm 4ll lqâ
BAIRTO laÍd'n p3ul,sk CI_P 79íJaí,0

(\Pi 29 lre 719Íi001-9' r

PRO( ÊSSC) li1;r r?l2rtrr0rri-55
|8Xl9qH9H70q l[ ]'i§ir tl

ARJúAZFNi\R CORNELATOS
DISI'RIBI]IR CORREL-{TOS
EXPIDIR CORR'I AToS

ÉMfRESA It A \íARTINS - DISÍRIBT]IDORÁ
ENI]ERECO RIJ \ OD\ SIIliFIR{ N'i:\

D\ BOA \ ISTI CEP

(-NP' t6 q34 2llr !{ I,c!
PROCESSO 25151r74$92fr)l$ál
ri33rHórL?00j (n l6|l'iÁ)

E§IPRESÁ 'IIIÀNSTI LOGIS'I'C,q E 'üIÀ:!SFOR I']:S ÚDÀ
EÀDEREÇO RtrA SI]RUBI]\{ , N'492i , SÂt-{ I

BÀiRÂO lrgm ( Ét: ?63110z ' - IORTO VELHO/RO
CNPJ lír6(! l0!,0101-od
fROCfSSO.''il _rt,) i,lri-$.J \LTOPIT \íS 'r'\a

TRÂ\SPORTAR MFDICÂI{FNIO

EMPRESÀ FL AILÀSIL HOLDIN.'G L«ilSnCA E

ENDEREÇO RLJÂ fERRÉIRÀ DÉ OLIVEIRÁ..\" i9
BAIRRO: AtTo DO PÀRI CEI! II]í]:Í)JO . SÂO PÀULO]S}
c:,rP, fi l.i.i : ltír00x{6
PROCESSO rljil r?9llli2dn-J ÀUTORZ,',ÀÍS ieor0r|.réH79

TlÁNSPORTÀR CORREL,ÀTOS

DMPRESÀ fu{Ii TOC TL.\NSPORTES E LOGISTICÁ ÉIRELI
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SERGIPE. CRF§E CRFSE

CERTIDAO DE REGULARIDADE
2020 consu[ê vâ êúôí dê oR6dê

CÂDÂSTRO NO CRF SOB O NO

2621
IGO DE AIJTENTICA

RAzÃo/oENoMtNAqÃo soctaL
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

I{OIIE FATÍASIA

C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI
TIPO DE ESTÂBELECIMENTO

DISTRIBUIDORAS DE MEDIC.,INSUMOS E DROGAS
iIÂTUREZA DÊ ATIVIDADE

DISTRIBUIDORA

ETDEREçO

AVENIDA MANOEL VENANCIO CUNHA 496 LOTE 09 E 1O
CNPJ

29.565.364/0001-09

LOCALIDADE

NOVO HORIZONTE
CIDADE. UF

NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE

VÀLIDADE

3110312021

Segunda
12:10 às 12:54

16:10 às 21:30

Terça
12:10 às 12:50

16:10 às 21:30

Quarta
12:10 às 12:50
'16:í0 às 2í:30

Quinta
12:10 às 12:50

16:10 às 21:30

Sexla
12:10 às 12:50
'16:10 às 21:30

CRISTIANE LIMA I\4ENEZES

Segunda Terça Quarta
1210 às 12:50 12:í0 às 12:50 12:10 às 12150

'16:10 às 21:30 16:'10às21:30 16:10às21:30

Ouinla
12:10 às 12:50

16:10 às 21:30

Sêxta
'12:10 às 12:50

í6:10 às 21:30

DIRETOR Ntco CONTRATADO
Sábado

RESPON
TIPO INSCRIÇÃO NOME

VEIS T cNtcos
FUNÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTAOO DE SERGIPE . CRF-SE

ARACAJU, 17 de Feverêiro de 2020

RIOS

PRESIDENTE DO CRF.sÉ

ESÍA CERNDÁO DEVE AER AFIXADA É T'I LUGAR BE USÍVEL AO PÚBUCO

- Certiíc€mos qLre o estabeteêimento â que se EÍêrc êsrâ Certidão dê Regulâádade está rnscnto neste Consêlho Regional dê Fâmácia, atendêndo o que disPóe

o§ árrgos 22 parág.âÍo único e 24, da têi no 3.820/60 e do Tirulo lx da Lei no 6.360,?6. TÍatãndGsê de Farmácia e Drogâna, certificamos qu€ está regulâÍizada

em su; atividade duranrê os horários estabelecidos pêlos Farmecêulicos Responsáveis Técnrcos, de acodo com os adigos 15, parágrafos 1o e 20 ê 23, alíneã

''c da Lêi no 5 991/73 e arqtigos 2o e 30 Caput 5o e 6" lnciso l, todos dâ Lêi 13.021114.

- por ocasiáo de mudanças no quadro de assisténcia farmacêutica, este documento deverá §er rêtirado Pêlo Responsável Técnico intêressando e

encamrnhândo por.êspectivo CRF Para âs devidas alleraçóes.
- A autenticidãde e/ou vatidade turidica dessa CERTIDÁO poderá ser compÍovada aces§ãndo o site institucionâl ê digitando o códlgo de auteniicrdãde ou

mesmo alravés dê leilor de QR-Code. Pás. í

@roo' .@.
E

3F876C752945't 5D620B93DCA07C66A5A

noúnto DE FUNcIoNAMENTo

Domingo Sábado

F 1509

Domingo

struAÇÃo
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Distri ul ora

FUNoo iluxtctpAl oe slúoe DE AREIA BRANGA

A oítpÍêse C G FARI*A O§TR|BUIDORA EIRELI' CNPJ

23.56§.38{000I-09, sstBbôlocida na Avenlda tanoel Venâncio Cunhr,
no490, Novo HoÍlzonh, tact Sfitroü dt GlóIlrígE, vem, por intermédio de

sou Í€pÍ€sônlanto legel o(e) SÍ.(t) Cbbcr Arttrur tenezea de Aavodo
Srnto., portado(a) da Cartcln d3 ldmtidrde nc 3.297.9G3{ SSPTSE 2! VIA

c rlo CPF no (147.06E.r8t4t, DEGLARA, para fins do disposto no inciso V do

efi.27 da Lsi no E.8€8, de 2Í dc junho de 1993, acreecido pola Lei no 9.854, da

27 de outubro d€ 1999, quc não emprêge menor ds dezoito anos em trabalho

notumo, porigoúo ou inselubrs e ntlo emprega menor de dezess€ie anos'

Rcllalva: êmpr€ga menor, a partir de quetorze anos, ne condição de

aprêndiz ( ).

No§ss S€nhora da Glórie/SE, 04 d€ Setombro de2020.

LE ARTHUR MEN
DIRE

CPF rf 047.668.435€4
RG nô 3.297.$3-0 SSP/§E 2' VIA

&

DECLARAçÃO DE EMPREGADOS TENORE§



071
ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Areia Branca /SE, 04 de setembro de 2020.

Ao
Presidente da CPL

Nesta

O Fundo Municipal Saúde de Areia Branca pretende iniciar procedimento

administrativo, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares
para uso em ações de prevenção e combate ao COVID 19, para atender às

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e o valor total estimado é

na ordem de R$ 96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco

reais).
solicito que nos seja indicada a modalidade licitatória adequada para o
procedimento.

Atenciosamente,

furu,r^Àft#,,
çJ cn"r" de Divisão do FMS

RECEBTDo EM, ü{ t ()4 t i-)

Z

Prezado Senhor,
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ESTADO DE SERGIPE
ÍIIUÍ{ICÍPIO DE AREIA BRANCA

DIVISÃO DE LICITAçõES E CONTRÂTOS

c.I. s/No

Areia Branca/SE,04 de setembro de 2020.

Prezada Senhora Maria Lúcia Fernandes,

Em resposta à vossa solicitação protocolada hoje. informo que, para o objeto

aquisição de materiais méd ico- hospita lares para uso em ações de prevenção e combate ao
,covlD 19, para atender às necessidades da secretaria Municipal de saúde. onde o valor

total estimado é na ordem de R$ 96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco

reais), mediante a documentação apresentada, e em virtude de representar ação de

combate ao Covid 19, o procedimento adequado a ser utilizado, nos termos Oo ul.1. 4o, da

lei 13.979/20, é a Dispensa de Licitação'

Atenciosamente,

FRAN IS SILVEIRA CRUZ
te da CPL

A Senhora
MARIA LÚCIA FERNANDES
Chefe de Divisão do FMS

I

I



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Prezado Senhor,

Através da presente, informo a intenção de abertura de procedimento
administrativo, com valor estimado na ordem de R$ 96.535,00 (noventa e seis mil,
quinhentos e trinta e cinco reais), para a aquisição de materiais méd ico-hospita lares
para uso em ações de prevenção e combate ao COVID 19, para atender às

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Solicito reserva de saldo na dotação orçamentária abaixo discrimlnada, com

base legal no Art. 14, caput, da Lei Federal no 8.666/93 e posteriores alterações.

Unidade O mentária:
CODIGO UNID.

ORÇAMENTÁRIA
PRO]ETO

ATIVIDADE
CLASSIF^ICAÇAO

ECONON4ICA
FONTE DE RECURSO

t932 2to7 33903000 t2LLlL2t3/L2L4

Areia Branca/SE, 04 de setembro de 2020

l\lr \ rtit^ , _I_
MÂ{í1frc^íÁ FÊÉíAftD;s

Chefe de Divisão do FlvíS
\l

crENrE: o\ 1o1 pozo.

JOSE A
Sec

'"Y*r"*****

ffi*'.

souctracÃo or pnevtsÃo or slloo oncauenrÁmo
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ESTADO DE SERGIPE
I.,TUNTCÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DISPENSA DE LICITAçAO No 22l2O2O
JUSTIFICATIVA

Assim, este órgão, por intermédio de sua Chefe de Divisão CCE-03, vem
apresentar justificativa da dispensa de licitação, sub examine, o que faz nos seguintes
termos.

A Lei no 73.979/20, em seu artigo 40, com a
Provisória no 926, de 2020, assim dispõe, in verbis:

redação dada pela lt4ed ida

"Art. 40 É dispensável a licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de
engenharia, e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional
decorrente do coronavírus de que trata esta
Lei"

Em seguida, o mesmo diploma legal estabelece as condições formais para a

composição do processo de dispensa de licitação a ser aplicada ao caso em tela; Ei-las:

"Art. 40..
6 10 A dispensa de licitacão a oue se refere o
caDut deste artioo é emnorária e aDlica-se
aDenas enouanto Derdurar a emeroência de
saúde pública de im rtância internacional
decorrente do coronavírus.

"Art. 4o-B /vas dispensas de licitação
decorrentes do disposto nesta Lei,
presumem-se atendidas as condições de:
(... )
II - necessidade de pronto atendimento da

o de eme encta
ÍTT cfâ ncia de ris caattranrz àa

obras res
equipamentos e
particulares; e

outros bens, públicos ou

ntrata ao
ao atendim

emerqência." Destacou-

Assim, da interpretação do supramencionado texto, temos quatro condições
básicas
pública,

ra justificarem a contratação: caracterização da situação emergência de saúde
ecessidade de pronto atendimento da situação emergencial, existência de risco

a seguranÇa de pessoas, obras e prestação de serviços, e, limitação da contrata
quantitativo suficiente ao atendimento da situação de emergência.

Ora, a partir dessas condições, consideremos:

ção a

O Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca pretende contratar, por dispensa de
licitação, a empresa C G Farma Distribuidora Eireli, inscrita no CNPJ no 29.565.36410001-
09, para realizar o fornecimento de materiais méd ico- hospita la res para uso em ações de
prevenção e combate ao COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, em caráter de emergência.



ESTADO DE SERGIPE
]IIUNÍCÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO ]IIUNICIPAL DE SAUDE

Considerando que, conforme disposto na Lei no 13.979/20, a administração
pública tem o dever de adotar as medidas pertinentes e necessárias, afim de minimizar o
risco de contágio;

Considerando, que mediante a crescente taxa de contágio local e o alto risco de
morte, mais especificamente aos indivíduos que compõem os grupos de risco, é notória a
necessidade da contratação aqui pleiteada, com o fito de garantir o regular
funcionamento dos serviços públicos e um melhor atendimento à população deste
Município;

Considerando, ainda, que após análise à documentação apresentada, constatou-
se que a empresa C G Farma Distribuidora Eireli dispõe de equipamentos e capacitação
técnica para fornecer os itens pretendidos, atendendo, portanto, às finalidades precípuas
da Administração;

Considerando, por fim, que fot realizada ampla pesquisa de mercado, em plena
observância ao disposto no art. 40 E, § 10, VI, alíneas e, da Lei no 13,979/20,
constatando-se que a proponente finalista apresentou oferta condizente com o praticado
no mercado, destacando-se, ainda, que os preços obtidos foram comparados à média
praticada no painel de preços do governo federal (para aquisições em quantitativos
similares conforme ode-se aferir mediante análise da lanilha a se uir dis osta:

CG Farma Painel dê PreçosQuadro comparativo

V. Total
(R$)Unit.

(R$)

V. Total
(R$) Unit.

(R$)
Unid. Qtd.Item Descrição

40.740,O031.200,00 13,58Unid 3.000 10,401

Avental desca rtável,
confeccionado em TNT,
1000/o polipropileno,
gramatura 4Og/m2, mangas
compridas. punhos com
elástico, amarração na
cintura, não estéril, atóxico,
hipoalergênico, cor branca,
tamanho único

23,39 5.A47 ,50250 24,72 6.180,00Unid2

Avental hospitala r,
confeccionado em TNT SMS,
100o/o poliProPileno,
gramatura 41g/m2, mangas
compridas, punhos com
elástico, abertura lateral,
amarração na cintura,
impermeável, não estéril,
atóxico, hipoalergênico, cor
branca, tamanho único

1 445200 52,60

t/J

Cx

Luva descartável,
confeccionada em látex,
com aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril,
ambidestra, tamanho G,
caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em atividades
odontológicas, laboratoriais,

M*'

10.288,0010.520,003



07[

hospita lares
exceto ciru

e
ias

médicas

21.040,00 5t,44 20.576,0O4

Luva descartável,
confeccionada em látex,
com aplicação de pô
bioabsorvível, não estéril,
ambidestra, tamanho M,
caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em atividades
odontológicas, la boratoria is,
hospitalares e médicas
(exceto cirurq ias)

400 52,60

50,00 10.000,00200 52,60 10.520,005

Luva descartável,
confeccionada em látex,
com aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril,
ambidestra, tamanho P,

caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em atividades
odontológicas, laboratoriais,
hospitalares e médicas
(exceto cirurqias)

53,85 5.385,00Cx 100 52,60 5.260,00

Luva desca rtável,
confeccionada em nitrilo,
sem aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril,
ambidestra, tamanho P,

caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das
mãos contra agentes
biológicos em atividades
odontológicas, laboratoriais,
hospitalares e médicas

6

10.083,00Pct 100 98,7 O 9.870,00

Máscara cirúrgica tripla,
confeccionada em SMS, com
eficiência de filtragem
bacteriana su pe rior a 95o/o,
com tiras elásticas para
fixação, desca rtável,
atóxica, antialérg ica, pacote
com 50 unidades

500,0010 5 5,00 550,00 50,00Pct8

Máscara de proteção
respiratória tipo N95,
formato anatômico, com clip
nasal, com tiras elásticas
para fixação, descartável,
atóxica, a ntialérg ica, pacote
com 10 unidades

26,67 1.333,50Pct 0h 27 ,90 1.395,009
Touca
confeccionada

sanfonada,
em TNT,

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Cx

Cx

100,837

u
r1
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100o/o polipropileno,
gramatura 3Og/m2,
descartável, não estéril,
atóxica, hipoalergênica, cor
bra nca

Posto isto, pertaz a presente dispensa o valor global de Rg 96.535,00 (noventa e
seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais), para um contrato de um mês, vigente a partir
de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a
necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública,
nos termos do art. 40 H, da Lei no 13.979/20.

As despesas decorrentes do presente procedimento correrão por conta da
se uinte classifica oo mentária:

Ex posistis, entendo ser dispensável a licitação, na forma do art. 40, da Lei no
73.979/20, subsidiada pelas demais disposições aplicáveis da Lei no 8.666/93, ambos em
sua edição atualizada.

Então, em cumprimento ao disposto no caput do art. 26 da Lei no 8.666/93,
submeto a presente justificativa à autoridade competente, para apreciação e posterior
ratificação, após o que deverá ser publicada na imprensa oficial.

Areia Branca/SE,04 de setembro de 2020

l1

""Lkre;"à1frár,f-*Chefe de Divisão do FMS

e do FMS
F

Valores tota is 96.535,00 L04.753 00

CODIGO UNID.
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECONOMICA

FONTE DE RECURSO

7932 2707 33903000 t27t/1213/L2t4

0?[

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRÂNCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ratificol Publique-se!

ênzZ-de 6 7 aezoz-/

SAMPAIO



ESTADO DE SERGIPE
T.{UNICÍPIO DE ARETA BRANCA
FUNDO MUÍ{ICIPAL DE SAUDE

EXTRÂTO DE JUSTIFICATIVA
DISPENSA DE LICITAçÃO No 22l2O2O

OBJETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares para uso em
ações de prevençâo e combate ao COVID 19, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATAD^: C G Farma Distribuidora Eireli, CNPI no
29.56s.364l0001-09.
VÂLOR GLOB^L: R$ 96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e
trinta e cinco reais).
VIGENCIAT um mês, a contar da assinatura do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado por períodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da
situação de emergência de saúde pÚblica, nos termos do art. 40 H, da
Lei no 13.979120.
CLASSIFICÂçÃO ORçÂMENTÁRIAI
. Or9ão Unidade: 1932
. Açãoi 2lO7
. Classificaçâo Econômica : 33903000
. Fonte de Recursos: 127U1213/1274
FUNÂDAMENTAçÃO LEGAL: AIt. 40, dA IEi NO 13.979120,
subsidiada pelas demais disposições aplicáveis da Lei 8.666/93,
ambos em sua edição atualizada.
RATIFICADo Et{t 04 I 09 I 2O2O

Areia Branca/SE, 04 de bro de 2020.

MPAIOF
S

@r,'
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ESTADO DE SERGIPE
Í{UNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CERTTDAO

Certifico para os devidos fins, que será publicado no

diário oficial do município, o extrato dajustificativa de dispensa de licitação no 2212020, para

conhecimento geral.

Areia Branca/SE, 04 de setembro de 2020.

o



sexta-Íeira, 4 de setembro de 2020
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DlÁRro oFrcrAL Do xruNrcíPro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

EXTRATO

ESTAOO DE SERGIPE
BUtitciPro oE ARErÂ aR^NcÀ
FUT{OO íI' UÍ{ ICIPA I. DE SAUDE

EXTÍIAÍO OE'USTIFICATIVA
DrsPExs DE Lrot^çÀo t{o 22l202o

OIJEÍO: a4ursição de mat.riàis m&i@-hospitàlàre5 p.Ê uso €m
ações de prevengão e combatê ao COVID 19, P.ra atender às
necessidód6 da ser€taia Municipal de 5.úde,
co TR T^DÀ: C G Fama Distnburdora Erdr, CNPI no
29.565.164/ooo1-O9.
V LOR GLoBAL: Rl 96.535,00 (noventâ c ses m, qúrnhentos ê

vtGÊnCI : um FÉs, a .ont.r da ass,natura do insúumento
contratual, podendo ser p.orogado por períodos su.es§rvos,
enquanto pêrdúrar a ne.essidade de enf.entômento dos eí€rtos da
sit!êção de emergênc a d€ eÚde pÚblicã, no§ termos do art. 40 H, dê
L.i no 13.979/20.
cr.ÁsstFtc^çio oRç NÊlYr^ru^:
. Or9ão Unidade: 1932
. Ação: 2107
. oassúrcãção Econômrcà: 33903000
. Fô.te dê Rêcursos l2l\ll2l3/1214
FUl{^O^tiElllÁçÃO IEGÂI-: Art. 4o, dê G:t no t3.979/2A,
subs,dlada p€las dema5 dlsposiçôes aPlicáv€is da Ler 8.666/93,
ambos em suô €dEão atual,2ada.
RAÍtFtCAÍrO Êx: 04/09/2020

Areia Brâncâ/SE, 04 de selembÍo de 2020,

tt t{crsco JosE s^xP^ro
Gestor do FMS

Esta ediçáo encontra.se no site: http://www.municipioonline.com. br/se/preÍeitura/areiabranca

Praça Juviniaho Freire de Olivêira CEP149.580-000
TELEFONEi (79)3288-1502
EMÂlL: contato@areiabÍanca.sê.gov.br

DtÁRto oFtctaL Do MuNrcíPto
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ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍpro DE ARErA BRAÍ{cA
orvrsÃo or ucrrlções E coNTRATos

Certifico que recebi nesta data a presente solicitação
para confeccionar minuta de contrato para o

procedimento administrativo de Dispensa de Licitação
no 2212020 FMS. O referido é verdade. Dou fé.

Areia Branca/SE, 0B de setembro de 2020.

FRANCISCO S SILVEIRA CRUZ
te da CPL

CERTIDÃO



terça-reira, 25 de agosto de 2020
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PREFEITURA ÍIIUNICIPAL DE AREIA BRÂNCA

PORTARIA

PORTARTA Ne. 132/2020
DE 24 DE A6OSTO DE 2O2O

Designa
comissdo
Licitoção.

Membros dd
Pemonente de

o piEfElTo Do MUllEí?lo O€ ÂnÍIA ARÀÍICA, ESTAOO OE s[iclPf,, ru] uso d€

súas atítrrlçõet le8ais coní€ridàs pela LeiOrgânlca Muôicipai:

ÂtsotvE

AiT, 1r - Desisnâr ot Sênhoíes FRÂIClSco DE ASSIS slLvElRA CRUa Poítádor do

cPr ne 003.939.945{5, DiÍetoÍ de Depertamênto, símbolo ccE{z, LUIZ HEIIRIQU€ SANÍOS

MÂCHALro, poíâdoÍ do CPF n, 060-250.535"06 Diíêtor de alêP.namento, CCE'02, LU'ZA

MÂRra sares souzÀ PoÉ.dor do cPF í!. 660,935.465{0. tu5iíentê AdminiírâtÚo. LUclaN^

DA SIIVÀ ponadorâ do CPF n'. 019.í5.42'18, À8eÍtê Comoâltáír d . gúde, parà 
'ob 'píêsiclênci. do píimeiío, comporem e Comi§são Permanente de Ücitâção, da keÍeiturâ

MunÉi9âl de Âreiâ grânca.

pÂnl6Â tO UffrcO - la sua eutênciã ou,mpêdimento, o prê§ldênte 5erá

subltituido p€lo membro Lulz HEflRIQUE sÂl{Tos MAcHÀDo, poÍtàdor do cPF n'
060.260.535-Íú, oiíêtor de oepartamento, Símbolo CCE'02.

^tt2t 
- Com e desi8neção dos nôvos ftembÍos na foflna do Âí 1t dettâ Pon'ria,

It€.ô dlspênsãdos oa fit€úblo5 anteiormeírta de!Í8nâdos para compoílm e CoínilÚo

Permanênt€ dê Licitedo.

^rL 
3l _ feae a êri!üadade de pessoal, essa Coínissão exercerá as meimas

âtribüiçôês p.râ o Fuôdo Muniaipâl de 9Údê e o fLrftdo Municipâl dê Assi§tên'iâ Socialdeltê

Municíplo.

Ari. rli - Ésta Ponâíaà entràrá em MgoÍ ná data dê §úà pubiiceção.

AÍt. 5a - RevoSam-se âs dilposiçóes em contrário-

GAlltlEÍÊ oo PiEfEÍO IíJIffAL OC ÂREIA BiAâICA, 2TI OE AGO§TO OC 2üTO.

AIAN ANDRETINO NUNES SAI,ITOS

Esta ediçáo encontra-se no site: http:/fu/ww.municipioonline.com.br/se/prefeitura./areiabranca

DtÁRto oFrctAL oo HUNlciPlo

ESTADO DE SERGIPE
gíêLituÉ Múni.ip.l dc ÂtcL 8Íâíx.

Grbhêrê do Pr!Ílto

t

Ê.trrorht tírn-OtiLn lr_a.6 _rria. rrc * rt'5Lô
aPru:ra.Úo §ar@l{a

Praça Juviniano Frêirê de Oliveira CEP: 49.580-000
TELEFONE: (79)3288-í502
EMAIL: contato@areiabranca.se.gov.br
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ESTADO DE SERGIPE
UUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DrvrsÃo DE LrcrTAçõEs E coNTRAros

Areia Branca/SE,08 de setembro de 2020

À
Assessoria lurídica Municipal
Nesta,

Prezado(s),

Em atendimento ao disposto no art. 38, VI e parágrafo único da Lei no 8.666/1993,
estamos encaminhando para análise e parecer jurídico, justificativa e minuta da ordem de

fornecimento, referente ao processo de dispensa de licitação no 22/2020, cujo objeto é a
aquisição de materiais méd ico-hospitalares para uso em ações de prevenção e combate ao

COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Atenciosamente,

FRANC IS SILVEIRA CRUZ
ente da CPL

RECEBIDOEM-/-/

tl
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MTNUTA DO CONTRATO No XXl2OXX

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO gUE ENÍRE SI
CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA
BRANCA, E, A EMPRESA C G FARMA DTSTRIBUIDORA
EIRELT

o FuNDO MUNTCIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, inscrito no CNPJ sob o no

11.402.091/OOo1-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO
,OSE SAMPAIO, portador do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.313-34; e, C G
FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPI sob o no 29.565.364/0001-09, com
sede na Avenida Manoel Venâncio Cunha, no 496, Novo Horizonte, Nossa Senhora da Glória,
SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato. representada pelo senhor CLEBER
ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS, portador do RG 3.297.963-0 SSP/SE e do CPF

no 047.668.435-84, tendo em vista o que consta no processo de dispensa de licitação no

2212020, com fundamento no artigo 40, da Lei no 13.979/20, subsidiada pelas demais
disposições aplicáveis da Lei no 8,666193, resolvem firmar o presente termo, mediante as

cláusulas e as condições seguintes:

CLAÚSULA PRIÍIIEIRA - DO OBJETO
1.1. A Contratada fica obrigada a fornecer os materiais méd ico- hospita lares para uso em

ações de prevenção e combate ao covlD 19, para atender às necessidades da secretaria
f.4 u n ici lde Saúde conforme a ta bela a u tr:

ITEM DESCRIÇAO UNID. MARCA QTD. UNIT.
(R$)

V. TOTAL
(R$)

Avental descartável, confeccionado em
TNT, 100o/o polipropileno, gramatura
41glm2, mangas compridas, Punhos
com elástico, amarração na cintura, não
estéril, atóxico, hipoalergênico, cor
bra nca tamanho único

U nid Med ix 3.000 10,40 31.200,00

2

Avental hospitalar, confeccionado em
TNT SMS, 100o/o Polipropileno,
gramatura 4Og/m2, mangas compridas,
punhos com elástico, abertura lateral,
amarração na cintura, imPermeável,
não estéril, atóxico, hipoalergênico, cor
bra nca tamanho único

Unid Med ix 24,72 6.180,00

Luva descartável, confeccionada em
látex, com aplicação de Pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho G, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoria is,
hospitalares e médicas (exceto
ctru r ras

Lemg ru ber 200 10.520,00

4

Luva descartável, confeccionada em
látex, com aplicação de Pó
bioabsorvível, não estéril, ambidêstra,
tamanho M, caixa com 100 unidades,
ind icada ara rote o das mãos contra

Cx Lemgruber 400 s2,60 21.040,00

I

1

250

52,60Cx
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uururcÍpro DE ARErA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoria is,
hospitalares e médicas (exceto
ciru ras

1.2. A execução do objeto deverá observar as esp ecificações constantes do projeto básico, e
proposta do contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo

com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, independente mente de suas tra nscrições.

cúusuta secuxol - oo nectur oe execuclo.
ffiexecutadoSdiretamentepelacontratada.deacordocomas
necessidades do Fundo Municipal de saúde, visando a perfeita consecução do objeto do

presente termo.

CLAUSULA TERCEIRÂ - DO PRECO E VALOR DO CONTRATO

@contratantepagaráàcontratadaaimportânciadeR$
96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais)'
3.2. Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos,

contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em

decorrênéia, diieta e indireta, todas aS despesas com carregamento e equipamentos e outras

despesas necessárias para perfeita realização dos fornecimentos'

2

200 52,60 10.520,00Cx Lemg ru ber

ciru rq ias )
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100 5.260,00Med ixCx

Luva descartável, confeccionada em
nitrilo, sem aplicação de Pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho P, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoriais,
hos itala res e méd icas

6

100Med ixPct

Máscara cirúrgica tripla, confeccionada
em SMS, com eficiência de filtragem
bacteriana superior a 95o/o, com tiras
elásticas para fixação, desca rtável,
atóxica, antialérgica, pacote com 50
unidades

550,0010 55,00N utriex

Máscara de proteção respiratória tipo
N95, formato anatômico, com cliP
nasal, com tiras elásticas para fixação,
descartável, atóxica, antialérgica,

cote com 10 unidades

27 ,90 1 .39 5,0050Pct Medix

Touca sanfonada, confeccionada em
TNT, 100o/o polipropileno, gramatura
3}glm2, descartável, não estéril,
atóxica, hipoalergênica, cor branca

9

Luva descartável, confeccionada em
látex, com aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho P, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoriais.
hospitala res e médicas (exceto

52,60

98,70 9.870,007

Pct8
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CúUSULA O ARTA - DA DOTACÀO ORCAM ENTARIA
4.1. As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta da dotação orçamen tá ria,
a saber:

CODIGO UNID.
ORÇAMENTÁRIA

PROJETO
ATIVIDAD E

CLASSIFICAÇAO
ECONOM ICA

FONTE DE RECURSO

1932 2707 33903000 72tt/72131t274

CLAUSULA OUINTA - DA CONDICóES DE PAGAiIENTO
S:. Os paqámentos serão efetuados em até trinta dias após a entrega conclusão dos
materiais, mediante apresentação de nota fiscal/faturas. A referida nota fiscal deverá ser
apresentada no setor financeiro deste Município, acompanhada da seguinte documentação
hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor
competente do Fundo Municipal de Saúde, certidão de Regularidade Fiscal para com as
Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o FGTS e CNDT;
5.2. Na hipótese de haver restrição do contratado, a autoridade competente,
excepciona lmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de

documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou

mais requiiitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de Prova de

regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do

caput do art. 70 da Constituição, nos termos do art. 40 F, da Lei no L3.979120.
5.à. O CNpl da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da

documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.4. Não se;ão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuíveis à contratada e
os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não aceitação dos

materiais fornecidos.
5.5. Não haverá reajuste de preço, durante a vigência contratual. sendo, porém, atualizados
oS preços, se necessáriO, somente quando da existênCia de fatos SUpervenientes

devidamente justificados, mediante a realização de apostilamento'

CLAUSU SEXTA - DA G ENCIA
do presente termo,
a necessidade de

os termos do art. 40

H, da Lei no 13.979/20

CLÁUS LA SÉTIMA - DÂS CONDICõE DE FORNECIM ENTO E RECEB MENTO

6.1. A vigência do contrato será de um mês, a contar da assinatura
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar

enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, n

7.1. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, dez dias após atestada a

solicitação previamente expedida pelo FMS;

7.2. O 
-fornecedor 

deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida
pelo Fundo Municipal de Saúde, quaÁto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos

produtos a serem entregues;
).3. os produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço a

ser designado pelo Fundo Municipal de Saúde, dentro dos horários estabelecidos, o Fundo

também designará servidor para recebê-los;
7.4. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pelo Gestor do FMS,

poderá recusar os pródutos se estes não atenderem às especificações do projeto básico,

devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
7.5. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:

a) Entregar mercadoria cuja não contenha em sua embalagem a data da fabricação, validade

e/ou vida útil dos mesmos;
b) Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas ou

inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;

3
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c) O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao
produto em q uestão;
d) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;
7.6. O recebimento do objeto dar-se-á em conformidade com o artigo 73, inciso II da Lei

8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
8.1. DA CONTRATADA:
a) Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições
determinadas no futuro instrumento contratual, sob pena de sua rescisão e aplicação das
penalidades previstas;
b) Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
c) Responsabiliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução
do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
d) Responsa bilizar-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do contrato;
e) Responsa bilizar-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
f) Responsabiliza r-se pela obtenção de alvarás, licenças ou quaisquer outros termos de
autorização que se façam necessários à execução do contrato;
9) Adotar todas as medidas e fornecer os equipamentos de segurança e de saúde
necessários, exigidos na legislação vigente, para os funcionários que estiverem alocados na

execução do fornecimento contratado;
h) Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante, sem
prévia e expressa anuência;
j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do contratante.
8.2. DA CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do presênte contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93;
c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos fornecimentos,
que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências verificadas;
d) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
fOrnecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretiVaS.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
91. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do

objeto pactuado, conforme o caso, a CoNTRATANTE poderá aplicar à CoNTRATADA as

seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10o/o (dez por
cento) sobre o valor do contrato, em decorrência de atraso injustificado dos fornecimentos;
III - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

AdministraÇão do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

.+

ffioar
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cúUsULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos art. 40, §1o, da Lei no

13.979/20, e, ainda, nos termos do Att. 77 e seguintes da Lei no 8.666/93, observadas as
versões atualizadas de ambos os dispositivos.
10.1.1. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art. 40, §1o, da Lei no

73.979/20, e, no art. 78, I a XII e XVU da Lei no 8.666/93 será feita por ato unilateral da
Administração. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados 1o aft. 77, XIII a XVI,
da Lei no 8.666/93 só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
10,2. A contratada reconhece o direito da Administração em caso de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo art. 40, §1o, da Lei no L3.979/20, e, art. 80 da Lei no

8.666/93.

RIM EITO NTE

11.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente termo, a contratada reconhece, de
logo, o direito da contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80
da Lei no 8.666/93.

cúusuu oÉcrul secunol - ols llrenacões conrmrulrs
i2.1. O presente contrato poderá ser alterado conforme estabelece o art. 40 I, § 10, da Lei

no 13.979/20, e ainda, nos termos do art. 65 da Lei no 8.666/93, com alterações posteriores.
9.2. As alterações que se fizerem necessárias, durante a vigência contratual. poderão ser
efetuadas mediante termo aditivo e/ou termo de re-ratificação.

cúusuu oÉcrul renctrm - oa lecrslacÃo lplrcÁvel À execucÃo oo
CONTRA TO E OS CASOS OMrssos
13.1. O presente contrato fundamenta-se:
I - nos termos da dispensa de licitação no 22/2020 que, simu ltaneamente:

a) Constam do Processo Administrativo que a originou;
b) Não contrariem o interesse público.

II - Nos termos da Lei no 13.979/2Oi
III - nas demais determinações da Lei no 8.666/93;
IV - nos preceitos do Direito Público;
V - Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
13.2. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste
Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLAUS ULA DECIMA OUARTA . DO FoRo
14.1. Fica eleito o foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir questões que porventura

surqirem na execução do presente termo, renunciando as partes, desde já, a quaisquer

outros, por mais privilegiados que sejam ou possam vir a ser.

5
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E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato ambas as partes, em
duas vias de igual teor e forma. para um só fim legal.

Areia Branca/SE, XX de XXXXX de 20XX.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA BRANCA
Contratante

FRANCISCO .,OSE SAMPAIO
Gestor do FMS

C G FARI{A DISTRIBUIDORA EIRELI
Contratada

CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS
Representante Legal

6
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paneceR :uníotco np 45 /2o2o

Ementa: Análise do Jurídico-Formal da

possibilidade de Dispensa de Licitação com base

na Lei Federal na !3.979/2020, com redação

alterada pela Medida Provisória ne 926/2020.

Trata-se de processo administrativo encamtnhado a Assessoria lurídica do

Município de Areia Branca/SE, pela Secretaria da Saúde, para análise quanto à viabilidade

de contratação emergencial, visando à contratação, por dispensa de licitação, como

medida de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde públlca de

importância internacional decorrente do coronavÍrus (COVID-19), para à aquisição de

matérias médico - hospitalares para uso em ações de prevenção e combate ao COVID

19, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no

disposto no art. 44, da Lei Federal n. 13.979 /2O2O, com redação dada pela Medida

Provisórra nP 926 / 2O2O.

Eis a síntese do necessário, passa-se a manifestação

JW*-

1- RELATÓRIO:

A princípio, ressalta-se que esta análise se prende aos aspectos meramente

jurídicos, visto sereste o tema sobre o qual a subscritora detém compêtência para opinar.

2- FUNDAMENTACÃO JURíDICA:

Com efeito, e de conhecimento público a propagação do vírus COVID-19,

sendo urgente e necessária a tomada de todas as medidas necessárias no seu combate.

Ademais, deve-se levar em conta que o número de atendimentos a serem realizados nos
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postos de atendimento da rede pública nos próximos dias deverá sofrer um aumento

considerável de acordo com as estimativas, baseadas no comportamento do vírus COVID-

19 em outras localidades, sendo imprescíndivel a aquisição dos insumos objeto do

presente expediente.

Convém salientar que diante do epicentro da pandemia mundial do COVID-

19 (novo coronavírus), no país e no mundo, o Governo Federal, dentre outras medidas,

editou a Lei ns 13.979/2020, com o objetivo de desburocratizar a Administração Pública

com vistas a eficiência ao enfrentamento do surto epidemiológico, a referida Lei

estabeleceu uma nova hipótese de dispensa de licitação para contratações voltadas ao

enfrentamento da situação emergencial, uma vez que seria dispendioso submeter as

contratações não apenas ao regime das licitações gerais, mas ao próprio regime de

dispensa de licitação previsto na Lei ns 8.666/93,

Art.4e. É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços,

inclusive de engenharia, e insumos destinêdos ao enfrentamento

da emergência de saúde pública de importância tnternacional

decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

A singela leitura do caput, do dispositivo colacionado, revela que a nova

hipótese de dlspensa de licitação poderá ser utilizada para contratação de bens, serviços

e insumos com a finalidade de ofertar soluções ao enfrentamento da crise causada pela

covid-19.

Não buscou, o Legislador, limitar o objeto de contratações, podendo se voltar

a qualquer tipo de solução, não necessariamente àquelas que visem ao combate dlreitoi«<=

Consoante dispõe o art.4s, da Lei Federal n. 1.3.979/2020, com redação dada

pela Medida Provisória ne 92612020, "in lltteris":
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do vírus, como construções de hospitais, insumos médicos, dentre outros, portanto, a

contratação direta, com base no art.4, da Lei np 13.979/2O2O pode possuir como objeto

as mais diversas soluções, de qualquer natureza ou ramo, desde que ob.letivem a

colaboração no combate e enfrentamento da situação de pandemia causada pelo

coronavtruS

Assim, tem-se que nas contratações com fulcro no art.4'da Lei Federal

n'13.979/20, a circunstância emergencial e presumida, tendo em vista a impossibilidade

de se aguardar pelo deslinde de procedimento licitatório, sob pena de perecimento do

bem da vida que se pretende atender, que, nesse caso, é a saúde pública, devendo ser

demonstrada a relação do objeto a ser adquirido sem licitação e o combate à situação de

calamidade pública causada pelo novo coronavírus.

Com efeito, o critério adotado pela Lei, para estabelecer a hipótese de

dispensa de licitação é finalístico, ou seia, atendida a finalidade legalmente posta,

possível será a contratação direta. O Legislador se escusou, portanto, de enumerar o que

poderia ou não ser contrâtado, possivelmente por compreender que, diante da situação

de emergência, imprevisíveis são as medidas que se farão necessárias para o seu

combate, sendo mais eficiente indicar a que se propôe a habilitação legal para dispensar-

se a licitação, do que indicar, exaustivamente, o que poderá ser contratado'

Assim, deverá existir nexo de causalidade entre a aquisição daquele bem ou

serviço pelo Administrador da coisa pública e o combate à situação emergencial, não se

admitindo a contratação com finalidade diversa.

Nota-se, ainda, que o aludido art. 4s utiliza o termo "emergência",

significando que deve existir uma situação incialmente imprevisível e que haia perigo de

k
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dano ou risco ao interesse e segurança pública, caso a contratação não seja realizada de

forma imediata, como explica MarçalJusten Filhol:

No caso específico das contratações diretas, emergência significa

necessidade de atendimento imediato a certos interesses.

Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de

valores tuteiados pelo ordenamento jurÍdico. Como a licitação

pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a

contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do

sacrifício a esses valores. (p. 339).

Por essa razão, que o §1s do artigo 4a preceitua que a contratação possuirá

natureza temporária. Visto que, sua vigência está vinculada ao estâdo de emergência

decorrente do coronavÍrus, perdurando somente enquanto durar a situação de

emergência, cessando-a, finalizado estará a vigência do contrato. Portanto, como na

presente situação, ainda vigora atualmente a mencionada situação de emergência, de

modo que a norma acima transcrita ainda se encontra vigente, motivo pelo qual a

Adminrstração pode seguir seus preceitos e contratar sem licitação,

Em relação ao prazo de vigência dos contratos celebrados, o art.4e-H, da Lei

ns 13.979/20, afirma que deve respeitar o limite máximo de seis meses, permitindo-se

prorrogações sucessivas por igual período, enquanto ainda se fizer necessário o

enfrentamento da situação emergencial de saúde pública.

Ademais, segundo o magistério de Meirelles:

I JUsTEN FILHO, Marçal. comentários à Lei de Licitações e contratos Administrativos. 15. ed. são Paulo

Dialética,2012. p.339 k 4
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"(...) a emergência há de ser reconhecida e declarada em cada

caso, a fim de justificar a dispensa da licitação para obra, serviços,

compras ou alienações relacionadas com a anormalidade que a

Administração visa corrigir, ou com o prejuízo a ser evitado. Nisto

se distingue dos casos de guerra, grave perturbação da ordem ou

calamidade pública em que a anormalidade ou risco é

generalizado, autorizando a dispensa de licitação em toda a área

atingida pelo evento. (MEIRELLES, 1998: 94, grifo do autor)".

lmpende destacar, neste ponto, a distinção entre dois institutos bem

próximos, quais sejam urgência e emergência. Conforme nos ensina o Professor Caldas

tu rtado:

"(...) não se pode confundir urgência com emergência; esta

última combrna urgência com imprevisibilidade. Qualquer

despesa pode se tornar urgênte, desde que as providências

necessárias para a sua satisfação não sejam tomadas no tempo

certo. ( FU RTADO, 2N9:1,47 )" .

Ou se1a, esse conceito de emergência capaz de justificar a dispensa do

procedimento licitatório deve estar respaldado em situação real decorrente de fato

imprevisível ou, embora previsível, que não possa ser evitado.

Ressalte-se que a emergência, no caso especifico das contratações diretas

para o enfrentamento do coronavírus é presumida pela própria lei. O Município de Areia

Branca, conforme disposto no Decreto Municipal ns 1.097, de 17 de março de 2020, que

"dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do novo coronavírus - COVID-L9, e dá outras

providências", o Decreto Municipal na 1..099, de 25 de março de 2020, que "atualiza as

êeít»a,rg:s
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medidas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção

humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências", o Decreto Municipal no

1.103, de 17 de abril de 2020, que "atualiza as medidas para enfretamento da emergência

de saúde pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá

outras providências", o Decreto Municipal ns 1.109, de 28 de abril de 2O2O, que "atualiza

as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção

humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências", o Decreto Municipal ns

1.111, de 03 de junho de 2O2O, que "atualiza as medidas para enfretamento da

emergência de saúde pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19

(coronavírus) e dá outras providências", o Decreto Municipa I ne t.!12, de 10 de j unho de

2O2O, que " atualiza as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública

decorrente da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências",

o Decreto Municipat ns 1.1L3, de 18 de lunho de 2020, que "atualiza e consolida as

medidas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da rnfecção

humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências", e o Decreto Municipal

nq 1.117, de 31 de.iulho de 2020, que "atualiza e consolida as medidas para enfretamento

da emergência de saúde pÚblica decorrente da infecÇão humana pelo COVID-19

(coronavírus) e dá outras providências".

Além do mais a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe reconheceu o

estado de calamidade do Município de Areia Branca, conforme Decreto Legislativo no 1'5

de 08 de abril de 2020.

Para que a contratação direta fundamentada nos casos de emergência se.la

realizada de forma lícita, necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: a urgência

concreta e efetiva de atendimento; a plena demonstração da potencialidade do dano; a

eficácia da contratação para elidir tal risco, bem como a imprevisibilidade do evento.

Nessa barla trazemos o entendimento do TCU a respeito do assuntoe
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"(...) para a regularidade da contratação por emergência é

necessário que o fato não decorra da falta de planejamento, deve

existir urgência concreta e efetiva de atendimento, exista risco

concreto e provável e a contratação seja o meio adequado de

afastar o risco. [TCU. Processo n" OL4.243/93-8. Declsão n"

37 41L994 - Plenáriol. (FERNANDES, 2@5:4L7\.

Nesta orbe, para que o Município de Areia Branca deixe de realizar o

procedimento de licitãção com base na Lei Federal !3.919/20, se faz necessário que, (i)

haja uma necessidade de que a aquisição seja realizada imediatamente sob risco de

prejuízo a segurança pública e interesse coletivo; e (ii) os insumos desejados se.iam

comprovadamente adequados para combater a situação decorrente da Covid-19.

Endossando esse entendimento, opinou o Advocacia Geral da União2, em seu

parecer sobre o tema:

(...) para a configuração dâ contratação direta emergencial por

dispensa de licitação, devem ser preenchidos os seguintes

pressupostos: a) Demonstração concreta e efetiva de que a

aquisição de bens e insumos de saúde serão destinados ao

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do coronavírus; b) Demonstração de

que a contratação é via adequada e efetiva para eliminar o risco.

Além das dessas diretrizes e princÍpios acima elencados, a dispensa de

licitação fundada na solução ao enfrentamento da pandemia ocasionada pelo

Coronavírus (Covid-19) deve atender a algumas formalidades procedimentats.

2 Parecer Referenci al nc oooLfl2O2' I CoNJUR-MS/CGU/AGU
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Muito embora a situação emergencial, de calamidade púbÍica, torne a

licitação dispensável, não está, a Administração Pública, escusada de atender a certas

formalidades mínimas necessárias à garantia dos princípios que vinculam sua atividade e

do interesse público. Assim, ainda que torne desnecessária a observância, em

integralidade, do procedimento complexo das licitações, também a dispensa de licitação

exigirá certa procedimentalidade.

Quânto aos demais requisitos trêzidos pela Lei Federal n' 13.979/20, em seu

artigo 4s- E, da Lei 13.979/20, será admitido a apresentação do Termo de referência

simplificado ou de projeto básico simplificado: contendo todos os elementos necessários

e suficientes para a aquisição, pesquisa de preços, dotação orçamentária, devidamente

expostos nos autos.

No caso posto a apreciação, compulsando os autos, vertfica-se o

cumprimento dos requisitos supra indicados notadamente no que se refere ao termo de

referência simplificado no qual consta o quanto estabelecido.

De outra banda, impende registrar que de acordo com a documentação

apresentada, a contrataÇão será efetuada junto c G FARMA DISTIBUIDORA ElRELI, pelo

valor de RS 96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais).

Observa-se através da documentação que o valor a ser contratado está

condizente com o praticado mercado, haja vista que, conforme se verifica dos autos foi

realizada pesquisa de preços, nos moldes do art. 4", Vl "e" do referido diploma legal.

H

Com efeito, a contrêtação direta, enquanto procedimento voltado a

contratações públicas, deverá ser formalizada pela sucessão de atos que atendam aos

pressupostos materiais e formais legalmente estabelecidos.
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lnsta salientar que merece especial atenção o aft.26, da Lei ns 8.666/93, que

estabelece o procedimento prévio a ser adotado pela Administração ao realtzar

contrataÇões diretas.

Assim, para que possa ser efetuada contratação por dispensa de licitação com

fulcro no art. 4' da Lei Federal n" 13.979/20, destinados ao enfrentamento do

coronavírus, é preciso que sejam observados os requisitos dos incisos ll e lll do parágrafo

único do art. 26 da Lei nq 8.666/93.

Enquanto regulamentação geral da dispensa de licitação, a Lei ns 8.666/93

aplicar-se-ia à dispensa de contração prevista na Lei n" 13.9l9l2O2O. Este último diploma,

entretanto, âpresenta disposições próprias sobre o procedimento de contratação,

sobretudo após as alterações que lhe foram realizadas pela Medida Provisória ns 926, de

20 de março de 2O2O.

Em observância aos deveres de transparência e ampla publicidade das

atividades da Administração Pública, a Lei ns 13.979/2020 determina que as contratações

realizadas por meio da habilitação legal nela prevrsta deverão ser imediatamente

disponibilizadas em site oficial específico.

Nesse sentido, o § 20, do mencionado art.4e, estabelece que essa divulgação

na rede mundial de computadores deverá obedecer, no que couber, as exigências do art.

8s, § 3s, da Lei de Acesso à lnformação (Lei ne 12.521/2011), apresentado, ainda, "o

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo

contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição".

O art. 4s-8, da Lei n0 L3.979/2O2O, acrescentado pela Medida Provisória ne

926/2020, estabelece presunções de que certas condições das contratações diretas se

encontram atendidas. Assim preceitua o dispositivo: @=
9



I f 09i

ESTADO OE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL OE AREIA BRANCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art.4a-8. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto

nesta Lei, presumem-se atendidas as condições de:

l- ocorrêncra de situação de emergência;

ll - necessidade de pronto atendimento da situação de

emergência;

lll - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação

de servrÇos, equipamentos e outros bens, públicos ou

pa rticula res; e

lV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento

da situação de emergência.

Assim, para a incidência da hipótese de contratação direta em estudo, é

preciso que: ã) vigore a emergência de combate ao coronavírus (temporal); b) haia

necessidade de atendimento imediato para o enfrentamento do vírus; c) este.jam em

risco em decorrência do coronavírus pessoas, obras, prestação de serviços,

equipamentos e outros bens públicos ou particulares; e d) limitação da contratação ao

necessário para o atendimento da emergência.

Como regra, deve a Administração demonstrar as razões da contratação

direta que realizar, demonstrando a situação fática que a justifica e sua integração com

a hipótese legal que a permite. Contudo, por força do dispositivo acima exposto, uma vez

realizando a contratação por meio da dispensa prevista no art.4e da Lei em epígrafe, a

situação de emergência, a necessidade de prontamente atendê-la e o risco encontram-

se presumidos.

Aparentemente, o Poder Executivo Federal, ao editar a Medida Provisória ne

926, partiu do pressuposto que tamanha a urgência das contratações para soluções na

prevenção e combate ao coronavírus, que seria contra producente impor ao Gestor a

formalizaçáo, por escrito, das motivações da contratação. k
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Estará presumido, ainda, que a contratação realizada atende à exigida

limitação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergêncta, sem

extravasar para bens, serviços ou insumos que não atendam diretamente à crise de saúde

pública causada pelo covid-19.

Assim, encontra-se derrogada, portanto, a exigência do inciso l, do parágrafo

únrco, do art. 26 da Lei ns 8.666/93, que impõe que esteja caracterizada, no processo de

dispensa de licitação, quando for o caso, a "situação emergencial, calamitosa ou de grave

e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa".

o

IIrE

êk 1

Malgrado o dispositivo legal, consoante dito acima, esse procedimento veio

acompanhado do Decreto Estadual tombado sob o ne 40.560, de 16 de março de 2020,

que "dispõe sobre a decretação de situação de emergência na saúde pública do Estado

de Sergipe, em razão da disseminação do vírus COVID-19 (novo coronavírus) e

regulamenta as medidas para enfrentamento da crise de saúde pública de importância

rnternacronal, nos termos da Lei (Federal) n0 13.979, de 06 de fevereiro de 2020", do

Decreto Estadual de ns 40.567, de 24 de março de 2020, que "atualiza, consolida e

estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo

COVID-L9 (novo Coronavírus) no Estado de Sergipe, e dá outras providências", além dos

demais decretos estaduais até o último do Decreto Estadual de ns 40 615, de 15 dejunho

de 2O2O, que "reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território

estadual, institui o Sistema de Distanciamento social Responsável - SDSR, para fins de

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo coronavírus - COVID 19,

no âmbito do Estado de Sergipe, e dá outras providências", Decreto Municipal ns 1.097,

de L7 de março de 2O2O, que "dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo

coronavírus - COVID-19, e dá outras providências", o Decreto Municipal ns 1.099, de 25

de março de 2O2o, que "atualiza as medidas para enfretamento da emergência de saúde

pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras
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A Lei L3.919/2020, após modificações do Poder Executivo, passou a não

exigir, para contratação de bens e serviços comuns, por meio da dispensa nela prevista,

a elaboração de estudos preliminares pela Administração contratante.

Art. 4q-C. Para as contratações de bens, serviços e insumos

necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta

Lei, não será exigida a elaboração de estudos preliminares

quando se tratar de bens e serviços comuns.

Os estudos prévios são, em regra, a primeira fase do planejamento de uma

contratação pública, que vrsa a análise da necessidade de contratação, viabilidade

(inclusive, tecnica) da contratação, seus impactos ambrentais e fornecer elementos para

ené "

medidas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da infecção

humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências", o Decreto Municipal na

1.109, de 28 de abril de 2020, que "atualiza as medidas para enfretamento da emergência

de saúde pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá

outras providências", o Decreto Municipal nq 1.111, de 03 de junho de 2020, que

"atualiza as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da

infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências", o Decreto

Municipal np 1-.1-1-2, de 10 de junho de 2020, que "atualiza as medidas para enfretamento

da emergência de saúde pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19

(coronavírus) e dá outras providências", o Decreto Municipal ne 1.113, de 18 dejunho de

2O2O, que "atualiza e consolida as medidas para enfretamento da emergêncra de saúde

pública decorrente da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras

providências" e o Decreto Municipal na L1,17, de 31 de julho de 2020, que "atualiza e

consolida as medrdas para enfretamento da emergência de saúde pública decorrente da

rnfecção humana pelo COVID-19 (coronavírus) e dá outras providências".
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o futuro projeto básico ou termo de referência, conforme art. 6q, lX da Lei ne 8.666/93

e lnstrução Normativâ ne O5/2O17 .

Desta feita, buscou-se, a simplificação do procedimento quando a

contratação direta destinada ao enfrentamento da emergência de saúde pública

provenlente do coronarvírus tiver como objeto bens e serviços comuns, ou seja, aqueles

cuios padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente deflnidos por meio

de especificações usuais no mercado (conforme parágrafo único, do art. 1s, da Lei ns

1O.52012002]|.

O art.4e-F, da Lei ns 13.93912020 permite, ainda, que, excepciona lmente, a

autoridade pÚblica competente, dispense, da contratada, documentação de habilitação.

Será, possível, portanto, a dispensa de "apresentação de documentação relativa à

regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de

habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à

Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXX|ll do caput do art.7q da

Constituição".

Assim, nas licitações ou contratações diretas para enfretamento da situação

calamitosa, a Administração poderá, excepcionalmente - o que exige, portanto,

justificativa - relativizar as exigências de habilitação daquele ou daqueles que irá

contratar. A Lei busca, portanto, permitir que, diante do caso concreto, não sejam

restritas as opções da Administração.

Analisando a situação em comento, verifica-se que se trata, efetivamente, de

situação de emergência legalmente prevista na Lei 1.3.97912020, com redação dada pela

Medida Provisória np 926/2020, tendo em vista a necessidade aquisição emergencial de

@J3

3- DAS CONSIDERACÔES FINAIS
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matérias médico -hospitalares, destinados a ações e medidas de controle e prevenção

do novo conoravírus, com a teleologia de possibilitar a adoção das medidas

recomendadas pelos Órgãos da Saúde.

A luz dos argumentos acima expandidos, a assessoria jurídica no Município

de Areia Branca/SE manifesta-se pela viabilidade da contratação direta, por meio de

dispensa de licitação conforme fundamentos alhures referidos, nos termos da Let nq

13.979/2020, com redação dada pela Medida Provisória na 92612020, sendo os

procedimentos específicos enviados a esta assessoria.

Recomenda-se, ainda, que os procedimentos de dispensa de licitação se.jam

precedidos de pedido de orçamento, via Diário Oficial, para no prazo mínimo de 48 horas

empresas interessadas no fornecimento do serviço possam encamtnhar propostas, de

modo a viabilizar a competição, além da transparência e redução de custos a edilidade.

Sãlienta-se, por derradeiro, que a presente manifestação possui natureza

estritamente jurídica, não tendo o condão de chancelar opções técnicas adotadas pela

Administração, nem de emitirluízo de conveniência e oportunidade. Eis o parecer. Salvo

Melhor Juízol

Areia Branca, 08 de setembro de 2020

51-cr";Í'a- Jc;,",D- dt .*-""a
Henícia Lima de Jesus s

oAB/SE s842

14
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CoNTRATO No 35/2O2O

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATTVO çUE ENTRE SI
CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA
BPÀNCA, E, A EMPRESA C G FARMA DISTRTBUIDORA
EIRELI

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, iNSCTitO NO CNP] SOb O NO

11.402.091/0001-08, localizado à Rua Heracliton Diniz, no 90, Centro, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor, o Sr. FRANCISCO
JOSE SAMPAIO, portador do RG no 2.889.856 SSP/PE e do CPF no 222.577.373-34; e, C G
FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI, inscrita no CNPI sob o no 29.565.364/0001-09, com
sede na Avenida Manoel Venâncio Cunha, no 496, Novo Horizonte, Nossa Senhora da Glória,
SE, doravante denominada CONTRATADA, neste ato, representada pelo senhor CLEBER
ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS, portador do RG 3.297.963-0 SSP/SE e do CPF
no 047.668.435-84, tendo em vista o que consta no processo de dispensa de licitação no

22/2o2O, com fundamento no artigo 40, da Lei no 73.979/20, subsidiada pelas demais
disposições aplicáveis da Lei no 8.666/93, resolvem firmar o presente termo, mediante as
cláusulas e as condições seguintes:

CLAUSULA PRIME IRA - DO OBJETO
1.1. A Contratada fica obrigada a fornecer os materiais méd ico- hospitala res para uso em
ações de prevenção e combate ao COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria
M u nici lde Saúde conformeatabelaase u tr:

U NIT.
(R$)

V. TOTAL
(R$)UNID. MARCA QTDITEM DESCRIÇÃO

Medix 3.000 10,40 31.200,00UnidI

Avental descartável, confeccionado em
TNT, 100o/o polipropileno, gramatu ra
4Og/m2, mangas compridas, punhos
com elástico, amarração na cintura, não
estérii, atóxico, hipoalergênico, cor
branca, tamanho único

Medix 250 24,7 2 6.180,002

Avental hospita lar, confeccionado em
TNT SMS, 100o/o polipropileno,
gramatura 41g/m2, mangas compridas,
punhos com elástico, abertura lateral,
amarração na cintura, impermeável,
não estéril, atóxico, hipoalergênico, cor
branca, tamanho único

Unid

Lemgruber 200 52,60 10.5 20,00

Luva descartável, confeccionada em
látex, com aplicação de pó
bioabsorvível, não esteril, ambidestra,
tamanho G, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoria is,
hospitalares e médicas (exceto
ciru rq ias)

Cx

400 52,60 21.040,004

Luva descartável, confeccionada em
látex. com aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho M, caixa com 100 unidades,
indicada para proteÇão das mãos contra

CX Lemgruber

1

01n:

\
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agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoriais,
hospitalares e médicas (exceto
ctru tas

1.2. A execução do objeto deverá observar as especificações constantes do projeto básico, e
proposta do contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, de acordo
com o art. 55, XI da Lei no 8.666/93, independ entemente de suas transcrições.

ctÁusur-l sreurol - oo necrue oe rxrcucÃo.
2.1. Os fornecimentos serão executados diretamente pela contratada, de acordo com as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde, visando a perfeita consecução do objeto do
presente termo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO P ECO E VALOR DO CONTRATO
3.1. Pela perfeita execução do objeto, a contratante pagará à contratada a importância de R$
96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais).
3.2. Neste valor estão inclusas todas as despesas com impostos, descontos, emolumentos,
contribuições previdenciá rias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em
decorrência, direta e indireta, todas as despesas com carregame
despesas necessárias para perfeita realização dos fornecimentos.

nto e equipamentos e outras

2

Lemgruber 200 10.520,005

Luva descartável, confeccionada em
látex, com aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho P, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoria is,
hospitalares e médicas (exceto
ciru rq ia s )

Cx

100 52,60 5.260,00Cx Med ix6

Luva descartável, confeccionada em
nitrilo, sem aplicação de pó
bioabsorvível, não estéril, ambidestra,
tamanho P, caixa com 100 unidades,
indicada para proteção das mãos contra
agentes biológicos em atividades
odontológicas, la boratoriais,
hospita lares e médicas

9.870,00Pct 100 98,7O7

Máscara cirúrgica tripla, confeccionada
em SMS, com eficiência de filtragem
bacteriana superior a 95o/o, com tiras
elásticas para fixação, desca rtável,
atóxica, antialérgicô, pacote com 50
unidades

55,00 550,00Pct Nutriex 108

Máscara de proteção respiratória tipo
N95, formato anatômico, com clip
nasal, com tiras elásticas para fixação,
descartável, atóxica, a ntialérg ica,
pacote com 10 unidades

50 27 ,90 1.395,00Pct 14 ed ix9

Touca sanfonada, confeccionada em
TNT, 1000/o polipropileno, g ra matu ra
3og/Ít2, descartável, não estéril,
atóxica, hipoalergênica, cor branca

\

52,60

14ed ix
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CLAUSULA OUARTA - DA TACÀO ORCAMENTÁRIA
4.1. As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta da dotação orçamentária,
a sa ber:

COD]GO UNID.
ORÇAMENTÁRIA

PRO.]ETO
ATIVIDADE

CLASSIFICAÇAO
ECONOM ICA FONTE DE RECURSO

1932 2t07 33903000 7277/t213/t2L4

CLAUSULA OUINTA - DA CONDICõES DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serão efetuados em até trinta dias após a entrega conclusão dos
materiais, mediante apresentação de nota fiscal/faturas. A referida nota fiscal deverá ser
apresentada no setor financeiro deste Município, acompanhada da seguinte documentação
hábil à quitação: Nota fiscal, com o respectivo termo de recebimento, atestado pelo setor
competente do Fundo Municipal de Saúde, certidão de Regularidade Fiscal para com as
Fazendas Federal, Estadual e municipal, e perante o FGTS e CNDT;
5.2. Na hipótese de haver restrição do contratado, a autoridade competente,
excepciona lmente e mediante justificativa, poderá dispensar a apresentação de
documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou
mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
caput do art. 70 da Constituição, nos termos do art. 40 F, da Lei no 73.979/20.
5.3. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da
documentação apresentada no procedimento de dispensa;
5.4. Não serão computados como atraso no pagamento, os atrasos atribuíveis à contratada e
os decorrentes da não aprovação dos documentos de quitação ou, ainda da não aceitação dos
materiais fornecidos.
5.5. Não haverá reajuste de preço, durante a vigência contratual. Sendo, porém, atualizados
os preços, se necessário, somente quando da existência de fatos supervenientes
devidamente justificados, mediante a realização de apostilamento.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1. A vigência do contrato será de um mês, a contar da assinatura do presente termo,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de
enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, nos termos do art, 40
H, da Lei no L3.979/20.

cLÁUsULA SÉTIMA - DAs coNDlcÕes oe FoRNECIMENTo E RECEBIMENTo
7.1. As entregas dos itens deverão ser efetuadas em, no máximo, dez dias após atestada a
solicitação previamente expedida pelo FMS;
7.2. O fornecedor deverá cumprir rigorosamente a programação de fornecimento emitida
pelo Fundo Municipal de Saúde, quanto à data, horário, local, quantidade e qualidade dos
prod utos a serem entregues;
7.3. Os produtos poderão ser solicitados conforme necessidade e entregues no endereço a
ser designado pelo Fundo Municipal de Saúde, dentro dos horários estabelecidos, o Fundo
também designará servidor para recebê-los;
7.4. No ato da entrega o responsável pelo recebimento designado pelo Gestor do FMS,
poderá recusar os produtos se estes não atenderem às especificações do projeto básico,
devendo o fornecedor substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
7.5. O fornecedor compromete-se a substituir ou repor o produto quando:
a) Entregar mercadoria cuja não contenha em sua embalagem a data da fabricação, validade
e/ou vida útil dos mesmos;
b) Houver no ato da entrega a apresentação de embalagens danificadas, defeituosas ou
inadequadas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração;
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c) O produto não atender as legislações sanitárias em vigor, bem como outros referentes ao
produto em questão;
d) Houver na entrega produtos deteriorados ou impróprios para o uso;
7.6. O recebimento do objeto dar-se-á em conformidade com o artigo 73, inciso II da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
8.1. DA CONTRATADA:
a) Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de regularidade ou condições
determinadas no futuro instrumento contratual, sob pena de sua rescisão e aplicação das
penalidades previstas;
b) Alocar todos os recursos necessários para se obter uma perfeita execução, de forma plena
e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza à Contratante;
c) Responsa biliza r-se por todas as despesas, obrigações e tributos decorrentes da execução
do contrato, inclusive as de natureza trabalhista, devendo, quando solicitado, fornecer ao
contratante comprovante de quitação com os órgãos competentes;
d) Responsa biliza r-se por eventuais multas, municipais, estaduais e federais, decorrentes de
faltas por ela cometidas na execução do contrato;
e) Responsabiliza r-se pelos danos causados diretamente ao Fundo Municipal de Saúde ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela contratante;
f) Responsabilizar-se pela obtenção de alvarás, licenças ou quaisquer outros termos de
autorização que se façam necessários à execução do contrato;
g) Adotar todas as medidas e fornecer os equipamentos de segurança e de saúde
necessários, exigidos na legislação vigente, para os funcionários que estiverem alocados na
execução do fornecimento contratado;
h) Executar fielmente o objeto contratado e o prazo estipulado;
i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com a contratante, sem
prévia e expressa anuência;
j) Não realizar associação com outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como a

fusão, cisão ou incorporação, sem prévia a expressa anuência do contratante.
8.2. DA CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento nas condições e preço pactuados;
b) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato, consoante estabelece a Lei no 8.666/93i
c) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos fornecimentos,
que deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências verificadas;
d) Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos
fornecimentos, diligenciando nos casos que exigem providências preventivas e corretivas.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9.1. Pelo atraso injustificado na execução do Contrato, pela inexecução total ou parcial do
objeto pactuado, conforme o caso, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções, previstas no art. 87 da Lei no 8.666193, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5olo (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10olo (dez por
cento) sobre o valor do contrato, em decorrência de atraso injustificado dos fornecimentos;
iII - multa de 10olo (dez por cento) sobre o valor total deste contrato, no caso de inexecução
total ou parcial do mesmo;
IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração do Contratante, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V - declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

\
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al Àttcllt À rtEaÍMÂ - rlÂ E E'CaÍ'tr^íl aONTrr^Ítt^t
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nos termos art. 40, §1o, da Lei no
13.979/20, e, ainda, nos termos do Att. 77 e seguintes da Lei n" 8.666/93, observadas as
versões atualizadas de ambos os dispositivos.
10.1.1. A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no art. 40, §1o, da Lei no

73.979/20, e, no art. 78, I a XII e XVII da Lei no 8.666/93 será feita por ato unilateral da
Administração, A rescisão contratual ocorrida pelos motivos elencados no aft. 77, XIII a XVI,
da Lei no 8.666/93 só poderá ser feita amigável ou judicialmente.
10.2. A contratada reconhece o direito da Administração em caso de rescisão contratual,
especialmente os estabelecidos pelo art. 40, §10, da Lei no 13.979/20, e, art. 80 da Lei no

8.666/93.

U RA- NTRAT
RESCIS o
11.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente termo, a contratada reconhece, de
logo, o direito da contratante de adotar, no que couberem, as medidas previstas no artigo 80
da Lei no 8.666/93.

cLÁUSULA DÉCI A SEGUNDA - DAS ALTERACOE S CONTRATUAIS
12.1. O presente contrato poderá ser alterado conforme estabelece o art. 40 I, § 10, da Lei

no f3.979/20, e ainda, nos termos do art. 65 da Lei no 8.666/93, com alterações posteriores.
9.2. As alterações que se fizerem necessárias, durante a vigência contratual, poderão ser
efetuadas mediante termo aditivo e/ou termo de re-ratificação.

cLÁusuLA DÉcrMA TERCETRA - pA LEGTsLAcÃo APLrcÁvEL À ExEcucÃo Do
CoNTRATO E OS CASOS OMTSSOS
13.1. O presente contrato fundamenta-se:
I - nos termos da dispensa de licitação no 22/2020 que, simultaneamente:

a) Constam do Processo Administrativo que a originou;
b) Não contrariem o interesse público.

I1 - Nos termos da Lei no 73.979/20;
III - nas demais determinações da Lei no 8.666/93;
IV - nos preceitos do Direito Público;
V - supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito
Privado.
13.2. Os casos omissos e quaisquer ajustes que se fizerem necessários, em decorrência deste
Contrato, serão acordados entre as partes, lavrando-se, na ocasião, Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA OUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro do Distrito de Areia Branca/SE para dirimir questões que porventura
surgirem na execução do presente termo, renunciando as partes, desde já, a quaisquer
outros, por mais privilegiados que sejam ou possam vir a ser.

\
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Areia Branca/SE,08 de setembro de 2020.

FUNDO MUNICIP ESA DE AREIA BRANCA
ntrata

FRANCISCO J SAMPAIO

e0l* t\\- üpw't h*S"t
C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

Contratada
CLEBER ARTHUR MENEZES DE AZEVEDO SANTOS

Representante Legal

6

E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato ambas as partes, em
duas vias de igual teor e forma, para um só fim legal.
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Ao
Responsável pelo setor de empenho
Nesta,

Prezado(a):

Através do presente, encaminho processo de dispensa de licitação no 22/2020 Para
empenho, cujo objeto é a aquisição de materiais méd ico- hospitala res para uso em ações de

prevenção e combate ao COVID 19, para atender às necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde, mediante a classificação a seguir:

- Cópia do contrato no 35l2O2O

Na oportunidade, solicitamos cópia do referido empenho, ordem(s) de pagamento(s)

quando da quitação total ou parcial dos serviços devidamente assinadas e nota(s) fiscal(s)

devidamente atestada(s).

Atenciosamente,

FRANCI OSE SAMPAIO
Ge r do FMS

CODIGO UNID.
ORÇAMENTÁRIA

PRO] ETO
ATIVIDADE

CLASSIF^ICAÇAO
ECONO M ICA

FONTE DE
RECU RSO

1932 2t07 33903000 72tUt2t3/1214

Areia Branca/SE, 08 de setembro de 2020.

RECEBTDo EM ol t "7 t d,^ b .
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ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA
Ruâ Hêm clúon Drnrz 90 - CenÍo
AÍera Brâncã - SE

C.N.P.J.: 1í.402.09í/0001-08

11f
Empen ho

SETEMBRO/2020

FORNECEDOR

Nome: C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 29565364000109

Endereço: AV. IVIANOEL VENANCIO CUNHA, 496

NOVO HORIZONTEBailro:

E-mail:

PIS/PASEP

Cidade

ÍeleÍone
RG

Compl

AgênciaBanco

LOTE 9 E 1O

GLÓRIA

Nossa Senhora da Glóraa

(79)9828-2834

Operação:

NOSSA SENHORA DA

UF: SE

Contâ:

cLASSTFICAÇAO

Unidade Orçamentária:
Funçáo:

SubFunção:
Programa:

llrÍureza Despesa:

SubElsmento:
Fonte:

1932

10

122

1079

2107

33903000

33903036

12149919

Centro Custo

Licitação: No 2212020 - Dispensavel, Art.4, Caput, da Lei N' 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidaçáo: 0

COiITRATO/ANO
35 I 2020

soiaNo
Global

SALOO ANTERIOR VALOR EMPENHO

96.535 00 96.535.00

HISTÓRICO

REFERENTE AO FÔRNECIMENTO DE MATERIAIS i]IEDICO-HOSP
NLCLSSIDADES OA SFCRÉIARIA MUNICIPAI. DE SAÚOF, DESTE

ITALARES PARA USO EM AÇÓES OE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID 19, PARA A TNDER ÀS

MUNICiPIO

lffit lÉl0ociíc.çlo
1 14029 . AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT

2 14l2O.AVENTAL HOSPITALAR, EM TNT,

3 14314. LUVA DESCARTAVEL G

\, 4 14315-LUVADESCARÍAVELM

5 14316. LUVA DESCARTAVEL P

6 14317. LUVA DESCARÍAVEL P CONFECCIONAOAS EM NIÍRILO

7 14318 - MASCARA CIRURGICA TRIPLÂ

I 14319 - MASCARA DE PROTEÇÂO TIPO N95

9 14320 . ÍOUCA SANFONADA

odq
3 000,0000

250,0000

200,0000

400,0000

200,0000

100,0000

100 0000

10,0000

50,0000

Íotrl
31 200,0000

6 1ô0,0000

10.520,0000

21.040,0000

10 520,0000

5.260,0000

9.870,0000

550,0000

1.395,0000

Unad

UND

UND

cx
cx
cx
cx

PCT

PCT

PCÍ

UíatÍio 
I

10,4000

24,7200

52,6000

52,6000

52,6000

52,6000

98,7000

55,0000

27,9000

NOVENÍA E SEIS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS

Oata: 08/09/2020

dessa despesa Essa despesa Íoi empenhada em crédito próprio

96.535,00

Conlebihs - Gêstáo Públicâ / / Chave do FihÍo: oVRT_RLUJ-RL3Y_F1OH_0R67 Página 1 de 2

Nota de Empenho 800

DADOS BANCÁRIOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saúde

Administração Geral

SAUDE E HUMANIZAÇÁO DO ATENOIMENTO AO CIDADÂO

ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA. COVID.l 9

Material de Consumo

Material Hospitalar

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus provenientes do Governo Federal - Bloco de custeio
das Açôes e SeNiços Públicos de Saúde para açóes de combate ao COVID-19

TIPO SALDO DISPONÍVEL
0,00

f
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA
Ruâ Hemichton Drniz. 90 - CenÍo
AÍêie BÍânca - SE
C.N.P.J.: í í.tO2.09í10001{8

&rt,
Nota de Empenho

SETEMBRO/2020

I
v-

rosÉ nLfelarn oe euaeton
secnerÁnroroe rnaNÇas Mar.2860SEcRETÁRIO DE sAÚDE ccE.Ol

Contâbilis - Gestáo Pública / / Chave do Filtro 0VRT'RLUJ-RL3Y_F1OH-0R67 Página 2 de 2

Nota dê Émpenho 800
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ESTÂDO DE SERGIPE

uulrcÍpro DE aRErA BRANca
FUNDo MUNrcrPAl or slúoe

EXTRÂTO
CoNTRÁTO No 35/2020

PR.OCEDIMENTO| Dispensa de licitação no 22/2O2O.
OBTETO: Aquisição de materiais médico-hospitalares para uso em
ações de prevenção e combate ao COVID 19, para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.
COI{TR.ATADA: C G Farma Distribuidora Eireli, CNPJ no

29.565.364/0001 09.
VALOR GLOBAL: R$ 96.535,00 (noventa e seis mil, quinhentos e

trinta e cinco reais),
VICÊXCII: um mês, a contar da assinatuTa do instrumento
contratual, podendo ser prorrogado por periodos sucessivos,
enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da

situação de emergência de saúde pública, nos termos do art. 40 H, da

L:et no 13.979120.
CLASSIFICAçAO ORçÂMENTARIA:
. Orgão Unidade: 1932
. Ação: 2107
. Classificação Econômica: 33903000
. Fonte de Recursos: 1211/1213/1214
FUNADAMENTAçÃo LEGAL: Art. 40, da Lei no 13.979120,
subsidiada pelas demais disposições aplicáveis da Lei 8.666/93,
ambos em sua edição atualizada.
EMPE Ho:800

Areia Branca/SE, 08 de mbro de 2020

SAMPAIO
do FMS
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ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que será publicado no

diário oficial do município, o extrato do contrato n" 3512020, decorrente da dispensa de

licitação n" 2212020, para conhecimento geral.

Areia Branca/SE. 08 de setembro de 2020.

o
FMS



terça-Íeira, 8 de setembro de 2020

2-Anol-No787

EXTRATO

11.
DtÁRto Do MUNtcíPro

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ESTÀDO DE SERGIPE
iru rciPro DE 

^REra 
BRÁNca

FUNDo MUNtctPA oE saúDE

EXTRÁTO
CONTRATO NÔ 35/2020

PIOCEDIME TO: Orspensa de licitação no 2212020,
oBlEÍo: Aqusrçâo de mãtêrlâls médico_ hosp tala res pàrà uso em
âçõês de prêvenção e combate ao covlD 19, pàra ôtender âs
necessidades da secretâria IÍu. cipalde sâúdê,
coNTRÂTÀDAr c G Fõrma Oistribuido.a Eireli, cNPl no
29,565.364/0001-09.
vÁLoR GLOBÁL| R$ 96.535,00 (noventã e seis ml, quinhentos e

vtcÊrcta: um mê§, a coitar da assinaturô do nstrurnento
contràtuã|, podendo ser proÍogãdo por periodos sucessivos,
enquânto perduràr a necessrdade de enfEntameôto dos efetos da
stuação de emerqêicra de sôúde pública, ios termos do art. 40 l-1, dô
Ler no 13.97912_0,
cL sstFrcÀç^o oRçarE T^ira:
. Or9ão Un dader 1932

. Classificação Econômrca: 33903000

. Fonte de Recursos: 121111213/1214
fuL^DÂüEir çÃo LEGÂL: Art. 40, da t âa 73.979/ZO,
subsrdiâdâ pêlas dema,s disposrsôes âplicáves da Lei 8.666/93,
âmbos em sua ed ção atúâlizàdã,
ExPEtiHo:8oo

Arêia Branca/sE, 0A de setembro dê 2020,

FRÀNcIsco losE 5ÂlrlPAIo
Gestor do FMS

Esta edição encontra-se no sile: http://www.muni6ipioonline.com. br/se/preÍeitura lareiabranca

Praça Juviniaho Freirê de Oliveira CEP:49.580"000
TELEFONE: (79)3288-1502
EMÂlL: contato@arêiabranca.se.gov.br

DtÁRto oFtctaL Do MuNtciPto


