
April 5th, 2020 
Guillermo Bakula 
Global Director of Anankelabs, LLC 
Miami, Florida 
 
Dear Mr.Bakula,  
 
We hereby authorized Anankelabs, LLC and its group of companies and affiliates to: 

A. Act as our agent and do all tasks necessary on our behalf, including but not limited to, filing all 
documents, declarations, bill of entry, customs, octroi clearances of all import and export shipments, 
consign to or by us from time to time throughout the courier express or formal customs clearance mode 
or any other shipping mode that adheres the local and international laws. 
 

B. File all documents that may be necessary for import or export customs clearance of 
shipments based on all declarations and information or Bill of lading or any other relevant documents 
regarding the goods provided to our entity By Anankelabs, LLC for the purpose of import export 
shipments or in the absence of the same, the information for import shipment provided to our entity by 
the consignors  abroad and consigned for delivery to us in Federative Republic of Brazil, or its states, or 
any of its municipalities from time to time. 
 
This authorization shall remain valid and continue till revoked in writing and acknowledged by our entity 
in writing and shall cover all our requests, shipments, or medical equipment or products that may be 
needed from time to time sent to the federative Republic of Brazil, or its states, or any of its 
municipalities from time to time. This authorization may be Produced and presented before any custom 
station in any jurisdiction as a formal authorization for Anankelabs, LLC in order to realize custom 
clearances for shipments requested by our entity Or  any other of it’s Governmental subsidiaries Or 
agents. 
 
We ask you to please assist and govern yourselves accordingly as Anankelabs is working on our behalf to 
source a diverse menu of medical supplies, equipment, and services. 
 
With our warmest regards and respect we remain. 
 
 
Mr.  
Assistant to the Minister of Health. 
  



5 de abril de 2020 
Guillermo Bakula 
Diretor Global da Anankelabs, LLC 
7875 SW 104th St,. Suite 100 
Miami, FL 33156 
 
 
Caro Sr. Bakula, 
 
Nós autorizamos a Anankelabs, LLC e seu grupo de empresas e afiliadas a: 
A. Atuar como nosso agente e desenvolver todas as tarefas necessárias em nosso nome, incluindo, mas 
não se limitando a, preencher todos os documentos, declarações, notas de entrada, alfândega, 
liberações octroi de todas as remessas de importação e exportação, consignados para ou por nós de 
tempos em tempos através de courier expresso ou outra modo formal de desembaraço aduaneiro ou 
qualquer outro modo de transporte que adere às leis locais e internacionais. 
 
B. Preencher todos os documentos que possam ser necessários para desembaraço aduaneiro de 
importação ou exportação com base em todas as declarações e informações ou Declaração de 
Embarque (“Bill of Landing”) ou quaisquer outros documentos relevantes relativos às mercadorias 
fornecidas à nossa entidade (ex: Governo de Pernambuco....) pela Anankelabs, LLC com a finalidade de 
embarques de importação ou exportação ou na ausência do mesmo, as informações de envio de 
importação fornecidas à nossa entidade (ex: Governo de Pernambuco....) pelos consignatários no 
exterior e enviadas para entrega para nós na República Federativa do Brasil, ou seus estados, ou 
qualquer de seus municípios de tempos em tempos. 
 
Esta autorização permanecerá e continuará válida até ser revogada por escrito e reconhecida por nossa 
entidade (ex: Governo de Pernambuco....) por escrito e cobrirá todos os nossos pedidos, embarques ou 
equipamentos médicos ou produtos que possam ser necessários de tempos em tempos enviados à 
República Federativa de Brasil, ou seus estados, ou qualquer um de seus municípios de tempos em 
tempos. Esta autorização pode ser produzida e apresentada perante qualquer estação aduaneira em 
qualquer jurisdição como uma autorização formal para Anankelabs, LLC, para realizar desembaraços 
aduaneiros para embarques solicitados por nossa entidade (ex: Governo de Pernambuco....) ou qualquer 
outra de suas subsidiárias governamentais ou agentes. 
 
Solicitamos a vocês o favor de auxiliarem e se organizarem em conformidade, pois a Anankelabs está 
trabalhando em nosso nome para obter um menu diversificado de suprimentos médicos, equipamentos 
e serviços. 
 
Com nossas mais calorosas considerações e respeito, permanecemos. 
 
Sr. 
Assistente do Ministro da Saúde. 


