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i|INISÉRIO DA FAZENDA
Sêcr€taria da Recslta Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazênda Naclonal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RET.ATMOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA
DA UNÉO

Nome: LAll BRASIL EQUIPATENTOS ITEDICOS EIRELI - tlE
CNPJ : 29.08/í.765/0001 -39

Ressalvado o direito dê a Fazenda Nacional cobrar e inscrevêÍ quaisquêr dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificedo que vierem a sêr apuradas, é certiÍicado que
nâo @nstam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretâria
da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigóes êm Dívida Ativa dâ União (DAU) junto à
Procuradoria-Gerel da Fazenda Necional (PGFN).

Esta cêrtidâo é válida pârâ o estrabelecimênto matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração dirêtâ a ele vinculados. Refêre-se à situagão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍenge inclusive as contribuiçõês sociais previstas
nas âlíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. í'l da Lêi no 8.2í 2, de 24 dê julho de 1991.

Cedidão emitida gretuitamênte com bâsê na Portaria Conjunta RFB/PGFN íro 1.751 , de 211012014.
Emitida às 09:52:38 do dia 06/122017 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 04/06/2018.
Código de controle da certidão: 56DE.E262.9C14.2F10
Qualquer râsura ou emenda invalidará êste documento.

1t1

I

A aceitaÉo deste certidão está condicionada à verificação de sua autenticidedê na lntemêt, nos
endêrêços <http://rfr .gov.bÊ ou <http:/,vww.pgh.gov.bê.



26t0212018 SEF/MG . SIARE tc,'i -lt
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBTTOS TRIBUTÁRIOS

NegatiYa

CERNDÃO EMITIDA EM:
26/O2l2O7A

CERTIDAO VAUDA ATE
zT loslzoLS

NOME/NOME EMPRESARIAL: LAM BRASIL EQUIPAI4ENTOS MEDICOS EIRELI - ME

INSCRICÃO ESTADUAL: 003079606.OO-
70 CNPJ/CPF: 29.084.76510001-39 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA PICADILLY NUMERO: 100

COI4PLEI4ENTO: SALA 203 E 204. BAIRRO I ALPHAVILLE - LAGOA DOS
INGLESES CEP:34018004

DISTRITO/POVOADO: MUNICIPIO: NOVA tIMA IJF: MG

Rêssalyado o direito de a Fazenda Públicâ Estadual cobrar e inscrever ouaisquer díyidas de
rGsponsabilidade do sujeito passivo acima identificado quc vierem a ser ap'uradás, é certificado
quel

1. l{áo censtan! débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual s/ou
Advocacia Geral do Estadoi

2. No caso de utilizacão oara lavratura dê êscritura Dública ou reoistro de formal dê oàÉilhà. dê
cârta de adiudicacão exôedida em autos dê inventáiio ou de arro'lamento, de sententa em atáo
de seDaracão iudiôial, dÍvórcio, ou de DaÉllha de bens na uniáo êstável e ale êscriturioública-de
doacáo dd beôs imóúeis, estã'certidã'o somente têrá validade se acomDanhada da CêÉidão de
Pagámênto / DesoneraÉo do [TCD, prevista no aÉigo 39 do Decreto 43'.981/2OOS.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da emprêsa, alcançando débitos tributá.ios do
3ujeito passivo ém Fase Administrativa ou inscritos em'Dívidâ Ativa.

IDENNFICAÇÀO NU14ERO DO PTA

A autênticidadê dêsta cêÉidão deyerá ser confirmada no
Fazenda de l{inas Gerais em www,Íazellda.mg.gov.br -=>oêmncat oocumentos

sítio da Secretaria de Estado de
certidão de débitos tributários =>

DIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2OfiOOO2S4442OI7

httpsr wlw'2.íazenda.mg.gov.bÍ/soUCITUSOUCDTiDETALHE_746?ACAO=VISUALIZAR&numProtocolo=2o180í6058331&autenticacaoModel.ro... 1/í

DESCRIçÃO



Município de Nova Lima
Estado de Minas Gerais

CNPJ: 22.934.889 I OO01 - 17

SecÍetaria Municipal da Fazenda
Departamento de Rendas Mobiliárias

Certidão Neqativa de Débitos Municipais
Validade da certidão: 90 dias a partir da data de êmissão (15/03/20í8).

Dados da Pessoa Fisica/ Juridica:

lnscriÉo Municipal...
Nome Contribuinte ...
Pessoa......................
cNPJ ..,..,..................
Endereço do Contribuinte

Descricão da Atividade:

ATIVIDADE: Comércio de equipamentos médicos, hospitalares e a Prestação de Serviços de Captaçáo de Claentes e
Fornecedores.

Certidão no: 07703 t2018
Controle de Autenticidade: {5637CBFC-í9944CD8-8C57-46F9F8BFí8E7}

gertificamos que inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão para a lnscrição Municipal acima
mencionada; referente ao tributo: ISSQN - lmposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza e/ou TLL -
Taxa de Licença e Localização e/ou TFF - Taxa de Fiscalização e Funcionamento; ressalvado a
Fazênda Pública Municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço:

^ http://www.novalima.mg.gov.br => Para o Cidadão => PoÍtal TributáÍio => Vorificar autenticidadê da Certidão
Negativa/Positiya/Regularidade => digitar o no do Controle de Autenticidadê.

'Atanção: qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.-

Emitida via lntemet no site da Prefeitura Municipal de Nova Lima:
www.novalima.mg.gov.br, em 15 de Março de 2018.

'r,lJ

.:11202180832
,. :LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI
:Jurídica
: 29.084.765/0001-39
... : AVN PICADILLY, '100 - SALA 203 E 204 - ALPHAVILLE L.DOS INGLESES - NOVA

L|MA-34.018404-MG

Sedo - Praça Bemaídino de Uma. 80 - CentÍo - Nova Lima / MG, 34.00G279 // Telelones: (3í ) 354i.,1340, 3í1.4346.
Regional oro€ste - Rua Keíon, 119. Jardim Canadá. Nova Uma/ MG -U.007.750ll TeleÍoítes:(31)3581.1982,3581.8523.
Reglonal oÍdestê - Rua Concêição Maria Duaie, 710, HonóÍio Bicalho, Nova Lima / MG - 34012.616 // Tel. (31) 3Í)47.íNo
Unldads vlla da sêrra - Avn. Oscar NieÍneye., 1465, Vila da Sena, Nova Lima / MG - 34006.065 // Tel. (31) 3262.1714 / 8875.í 183
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SINTEGRA

Consullã Públlcâ ao Cadastro do Estado dê ilinâs ceràis

Ec Êlnêl9.lr

cnPl:

lntolm.§naa Corllplemcntalta

o.tà dê Iúcio dê ativrdâdê:

oâtà Situà!ão Càdàstrdl:

F€gimê de Rê.olhamento:

unidade àuillâr da CNAE:

D.do6dê E l.ílço:
CEP:

29-084.76510001-39

ÔÔ307S606.00-r0

íG
IAM BR SIL EQUIPAüEfiOS i{EDICOS AREU - i,lE

4773-3il00 - Comércio vàr.jlà .tê aíUsos médiG ê ortoÊíiG
82!tlz99 - Outr6 &n/irâd€§ & sêrviç6 pr€Étadc pdndp.lmênt àe.mpl€sõ nlo.sDeci6.adas anE iormêit

16ltu2ot7

16ltu2ot?
SlltPtrs r^oot{al

34013044

MG

ATPHÀVII.IE - IÁ@A DOS INGLESES

AVENIDA PICAOILLY

100

sALÂ 203 É 2oa

3133114a00

f"---*;l

httpjtu/u,v.sintegra.gov.bí/

sÊF,/t{G se.r.târi. dê €stàdô dê Fa2eÀd. dê llina Geràis - Fale conos.ô fiouê r55

1t1



021041201A https:/ rw!v.sifge.caixa.gov.br/Empíesa/CílCrflFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=49709789&VARPessoa=4970978S&.
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FEtrER ÀL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRI

hscrição: 29oa4765/ooot-39
RazãO Social: LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME

Nome Fantasia:GRUPO LAI'I

Endereço: AV PICADILLY 100 203 E 204 / ALPHAVILLE - LAGOA / NOVA LIMA /
MG / 34018-004

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confêre o Att, 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 Têmpo de Serviço - FGTS.

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

Validadê: 30/O3l2OLB a 281O4/2OLB

CeÉif icação N úmeror 2OL8O33OO L442088547802

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:
wwur.caixô.gov.br

15?

https:/ .úwí.siÍge.caixa.gov.br/Empresa/CríCí/FgeCFSlmpnmirPapel.asp?VARPessoaMatsiz=49709789&VARPessoa=49709789&VARUÊMG&VARInscÍ=290&

Informação obtida em o2/O4l2o]^8, às 11:01:25.



22J0i,2018 CompÍovante de lnscrição e de SituâÉo Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Lfi

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastÍal.

*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE tNScRtÇÂo
29.084.76í0001-39
MATRIZ

coirPRovANTE DE |NSCR|ÇÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ABERTURA

16111t2017

NOME ÊMPRESARIAL

LAiI BRÁSIL EOUIPAIIENTOS IIEDICOS EIRELI - ME

TITULO DO E§TAEIELECIMENTO (NOME DE FANTASIÁ)

GRUPO LAU

coDIGO E DESCRTÇ^O OA ATMDADE ECONOMTCA PRiNCtPÁL

47,73-3-110. Comércio varêjistâ dê artigos médicos e oÍtopódicos

cóDrco EoEScRlÇÁo oAs ATtvIDAD€S ÊcoNôMtcAs sEcuNDÁRtÀs
82.99-7-99 - Outras atividades ds serviço9 prggtados princlpalmqnt€ às gmpresas não qspsciÍicadas antsÍiormgntg

CÔUGO E DESCR'ÇÁO OA NAÍUREZA JUR|DICA

230-5 - Emprosa lndividual do Rssponsabllidade LlmÍtada (de atureza Empresári

LOGRÂDOURO

AV PICADILLY
NUMERO

í00
COMPLEMENÍO

SALA 203 E 2tX

CEP

34.018-00,1
BAIRRO/DISTRITO

ALPHAVILLE - LAGOA DOS
INGLESES

MUNICiPIO

NOVA LIMA MG

ENDEREçO ELETRONICO

aD @GRUPOLAf BRASIL.COÍtt.BR
ÍELEFONE
(3í) 35i17-3/t59

ENTE FEoERÂTrvo REspoNSÁvEL (EFR)

srÍuAçÃo CÀDASÍRAL DAÍA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

16t',t1t2017

MOTTVO OE

SÍUAÇÁo ESPEcIAL DÁTA DA SIÍUACÀO ESPECIAL

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 22/02/20í8 às 15:42:20 (data e hora dê Brasília). Página: 'l /í

11

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, gliq!ç3qui.
Atualize sua nágina

PÉEaÍer Pâoing
pera lmprulrio

https:/ rwwreceita.fazenda.gov.bÍ/pessoajuÍidicâ./cnpj/cnpjreva/Cnpjreva-Comprovante asp

I Consulta QSA / Caoital Social , Voltar

1t1



6 S!MPLES
.lNACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: O6/L2/2OL7

a Identaficação do Contribuintê - C PJ ilatriz

CNPJ : 29.084.765 I OOOL-39
A offio pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : LAll BRASIL EQUIPAIT|ENTOS MEDICOS EIRELI - ME

! situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simplee Í{acional desde 16llt/20Al

§itgação no SIMEI: fÃO optante pelo SIilEI

I Períodos Antêriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

t Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: ilão Existem

3 Eventos Futuros (Simples Í{acional)

Elentos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

I Eventos Futuros (S[MEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



1,;)
Ministério dâ l.dústria, ComéÍcio ExterioÍ ê Serviços
Secretaria Especial da MicÍo e Pequena Empresa
Departamento de Regislío Emprêsaíial e :ntegraÉo
SecÍetaria de Eslado dâ Fezênda de Minas Gerais
Junta Comêrcial do Estedo de Minas Gerais

Certidão Simplificada
Certificamos quê as informaçôês abaixo constam dos documentos arquivados nêsta Junta Comêrcial ê são
vigentes na data de sua expediÉo.
Nome Emprêsarial

Natlreza Jurídica:

LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME

EMPRESÂ INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

Númeío de ldentjficação do
Registro de Empresâs - NIRE

31600498984

CNPJ

29.084.76ím01 -39

Datâ de Arquivamênto do Ato
Constitrüvo

16t11n017

Dab de lnício de Atividadê

08]/1112017

EndeÍ€ço Cornpleto:

AVENIDA PICADILLY lOO SALA 203 E 2(x . AARRO ALPHAVILLE - LAGOA DOS INGLESES CEP 34018404 . NOVA LIMA,/MG

Objero Sodal:

O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIPTACAO DE CLIENTES E
FORNECEDORES.

Prazo de OuraÉo

INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome

080.909.52823 ADRIANA FRANCO DA SILVA

Térm. Mandato FunÉo
x)oocoo{ Titrler / AdÍÍnislrâdor

CapitalSocial: R$150.000,00
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

Capital lntêgralizado: R$'150.m0,00
CENTO E CINQUEMTA ML REAIS

MicÍoemprcsâ ou
Empresa de Pequeno

Portê

MICRO EMPRESA
(Lei ComplementaÍ

Stafus:xlo@o( Situaçáo:ATIVA

Númêro: 6500091

NADA MAIS#

Bêlo Horizontê, 03 de Abril de 2018 í 1 :24

Ceítidão Simptificada Digitat emitida pda JUNTA COMERCTAL DO ESTADO OE MINAS GERAIS ô ceítificada digitalmentê. Se desejar

confiímar a autenticidadé Oesta certidáo, acesse o site da JUCEMG (hthJrtíwwjucemg.mg.gov.br) e dique em validaí cêÍtidão. A

certidão podê ser validadÊ de duas bímâs:
1)Validaçâo por envio de arquivo (upload)
2)Validaçáo visual (digite o n' C180000800991 ê visualizê a cêrtidão)

18t167.UU

Página 1 de 1

ffi

ffi

Último Aquivamento: 07/020í I
Ato 223 - BALANCO
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Página 1 de I

PCDER JUIIC iAF IC
JUSTIÇÂ DC TRÁBÀLI]C

CERTIDÃO NEEATIVA DE DÉBITOS TRABÀI.SISTÀS!

NoME: LAM BRASIL EQUIPÀMENTOS MEDICOS EIRELI
(MÀTRIZ E FILIAIS) CNPJ:

Certidão no : )-4242259L/2017
ExpediÇão: 26/L2/2Ot'l , às 17:45:26
Validade: 23/06/2078 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

-ME
29.084.76sl0001-39

dias, contados da data

Dúvidâs e sugescõês: cndtctst. jus.br

Certifica-se que LÀrí BRÀSrL EeuIpÀuENToS r{EDTCOS EIRELI - riE
(llÀfRlz E E'ILIÀIS), inscrito (a) no CNP,.T sob o n"

29.081.765/0001-39, NÀo coNsrA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-À da ConsolidaÇão das teis do
Trabalho, acrescêntado pela Lei n" f2.440, de 7 de julho de 2017, e
na Resolução Administrativa no L470/2011 do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes dêsta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabafho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /w,,tw. tst. jus.br) .

Certidáo emitida gratuitamente.

rlÍFoR!íÀçÃo uíPoRrÀlrTE
Do Banco Nacional- de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabal-ho ou Comissão de Conciliação Prévia.



I.l)a

ffiJ Tribunal de Justiça do Estado dê Minas Gerais

cERTtDÃo cível oe relÊucn E coNcoRDATA NEGATIvA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição dê ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, âté a
presente data, nas açóes especíÍicas de Concordala Prêventiva / Suspensiva, Falência de EmprêsáÍios,
Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recupereção Extrajudicial,
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

NOME: LAM BRASIL EOUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI - ME
CNPJ: 29.084.765/0001-39

ObseÍvaçõe§:
a) Certidão expedida gratuitamente aÍavés da internet, nos termos do caput do art. 8o da Resolução 12112010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a inÍormaÉo do número do CPF/CNPJ é de responsebilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a litularidade do númeÍo do CPFiCNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(http://www.tjmg.jus.b0, pelo prazo de 3 (três) meses após a sua êxpedação;

d) esta Certidâo tem a mesma validade de emitidâ diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça
Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, incluindo os processos
físiôos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe e o Sistema CNJ (Ex-
Projudi);

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da exislência de outras ações de nalureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 07 de Fevereiro de 2018 às 13:41

NOVA LIMA, 07 de Fevereiro dê 2018 às 13:4í

Código de Autênticâção: 1 802-07134127 -0531 f.21 I
Para validaÍ esta ceriidão, acessê o sítio do TJMG (w\À^^,.tjmg.i§.br) em CeÍtidão JudiciaUAUTENTlClDÁDE DA CERTIDÁO
/AUTENTICAÇÃo 2 informando o código.

ATENÇÂO: Documento composto de I folhas(s). Documento emitido por processamento êlêtrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possÍvel adultereção ou tentativa
de fraude.

'I dê 'l

NOVA LIMA



Á!\bn,.;i .rLAM r, )J

DEcIÁRAcÃo DE IDONEIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃo ELErRôNrco Ne 1312018

A empresa Lam Brasil Equipamentos Médicos Earela - ilE, CNPJ

29.084.76510001-39, com sede na Avenida Picadilly, no 100, Sala 203 e 204,
Alphaville Lagoa dos Ingleses em Nova Lima/MG - CEP: 34.O18-OO4, Declaramos

para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a

modalidade de Pregão Eletrônico N.e 13/2018, instaurado por este município, que não

estamos impedidos de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas

esferas.

Por ser expÍessão da verdade, firmamos o presente.

Nova lima,04 de abril de 2018

ell

Ghristiele Aline da Silva Rocha

CPF:089797986-95 RG: MG1 44404í 2

Procuradora

(31) 3547-3459 . 3547 -3944 - Av. Picadilly, 100, Center lV, Sala 203 e 204 . Alphaville . Nova Lima . l\4G

CEP 34018-OO4 . Lam Brasil Equipamentos Médicos Eireli . CNPJ 29.084.765/0001-39 . l.E. 003079606.00-70



í§L:Kr-,ruLAM
orcuRacÃo or rrrxtstÊrucn oe raros rtupeotrrvos

AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NoVA SANTA BÁRBARA

pRecÃo Elernôlrco Ne 13/2018

A empresa Lam Brasil Equipamentos Médicos Eireli - ME, CNPJ

29.0A4,76510001-39, com sede na Avenida Picadilly, no 100, Sala 203 e 204,
Alphaville Lagoa dos Ingleses em Nova Lima/MG - CEP: 34.O18-OO4, declara, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no

presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova lima, 04 de abril de 2018

Christiele Aline da Silva Rocha

CPF:089797986-95 RG: MG1't4404í 2

Procuradora

(31) 3547-3459 . 3547-3944 . Av. Picadilly, '100, center lV, Sala 203 e 204 . Alphâville Nova Lima . MG

CEP 34018-OO4 . Lam BÍasil Equipamentos Médicos Eireli . CNPJ 29.084.76510001-39 . l.E. 003079606.00-70

.v.
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AO
pREFETTURA MUNtcrpAL DE r{ova saNrn gÁnaaRA

pnreÃo rlrtnônrco Ne 13/2018

A empresa Lam Brasil Equipamentos ilédicos Eireli - tlE, CNPI
29.0A4.765/0001-39, com sede na Avenida Picadilly, no 100, Sala 203 e 204,
Alphaville Lagoa dos Ingleses em Nova Lima/MG - CEP: 34.O1a-OO4 por seu
representante legal abaixo assinado , DECLARA para efeito de perticipação no processo

licitatório pReCÃO elffnÔltlCO Ne 13/2018, da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

que não mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes

em llnha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de

cargo em confiança ou estatutário, de direção e de assessoramento, de membros ou

servidores vinculados ao Departamento de Finanças, Compras e Licitações do Município de

Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nova lima, 04 de abril de 2018

t t,

Christiele Aline da Silva Rocha

CPF:089797986-95 RG: MG1444041 2

Procuradora

l3'll 3547 -3459 . 3547-3944 . Av. Picadilly, 100, CenteÍ lV, Sala 203 e 204 . Alphaville . Nova Lima . MG

CEP 34018-004 . Lam Brasil Equipamentos Médicos Eireli . CNPJ 29.084.76510001-39 . l.E. 003079606.00-70

I
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AO
pREFEtTURA MUNrcrpAt DE NovA SANTA gÁngeRe

PREGÃo ELETRôNrco Ne 13/2018

A empresa Lam Brasit Equipamentos Médicos Eireli - ME, CNPJ

29.oA4,76510001-39, com sede na Avenida Picadilly, no 100, Sala 203 e 204,
Alphaville Lagoa dos Ingleses em Nova Lima/MG - CEP: 34.O1a-OO4, Declaro que

não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei

Federal ne 9854, de 27.10.99, que altera a Lei ns 8666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente

Nova lima,04 de abril de 2018

14
I
hc

Christiele Aline da Silva Rocha

CPF:089797986-95 RG: MGl 44'104í 2

Procuradora

(31) 3547-3459 .3547-39M. Av. Picadilly, 100,centerlv.sala203e204. Alphaville. NovaLima. MG

CEP 34018-004 . Lam Brasil Equipamentos Médicos Eireli . CNPJ 29.084.765/0001-39 . l.E. 003079606.00-70
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MUNDr EQUTPAMENTOS MEDTCOS, ODONTOLOGTCOS E VETERTNARTOS ETREU - ME

€NPJ: 20.371.330/@01-09 - INSC. ESTADUAL: 797.0s6.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 - BAIRRO: IPIRANGA

CEP 14055-560 - RIBEIRÃO PRETO - SP

FoNE: (16| 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepÍêsêntacoes.com,bÍ

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA

PREGÃO ETETR NICO: 13/2018
PROCESSO I t9l20t8
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos de informática, móveis.

DECTARAçÕES

Declaro conhecer os termos do Edital e estou de pleno acordo com as regras nele estabelecidas.

Declaro que todos os itens oÍertados atendem todas as especificações exigidas no Edital.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação de
nossa empresa, estando ciente da obrlgatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos

comprometemos, caso seja o vencedor, a efetivar a substituição, sem ônus, do (s) produto (s) que vier
(em) a ser reieitado (s) pela Admlnistração e Cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação
exigidos nesta licitação;

PROPOSTA COMERCIAL

0$,

TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO (DEZ MtL E TREZENTOS E VTNTE E

S,ETE REA,S E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

8
BOMBA DE VACUO ate 2 HP/CV

potenciâ vácuo 0,5 HP/450 mmHg
1 ALÍ ATÍPUMP

RS

7.799,99
RS

r._799,99

11 cÂDEtRA ODONÍOLÓGICA completa 1 ODONÍOMED ANGRA
RS

7.7ú,N
RS

7.700,00

2 GG EQUIP MD 1OO
RS

229,O0

R5

458,00
25 FOCO REFLETOR ambulatorial

29
NEGAToScÓPlO material aço pintado

tipo parede 01corpo.
2 GG EOUIP MD 3OO

RS

185,00
RS

370,00

rorÂr- oa PRoPosrÂr RS 10.327,99

Página I de 2

ilem D€r€rição do Produto
Valor
VeDda

Unítátio
Maíca Modêlo

Totãl



MUNDI EQUIPAM€NTOS MEDICOS, ODONTOTOGICOS E VETERINARIOS EIREU . ME

CNPJ: 20.371.330/@01-ü, - INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113
RUA: MATO GROSSO, 667 - BAIRRO: IPIRANGA

CEP 14055-560 - RIBEIRÃO PRETO . SP

FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundiÍepresentacoes.com.br

DADOS BANúRIOS:
BANCO DO BRASIT

AG 3235-2
c/c 38591-3

DECIARO que o pÍazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega
de seu respectivo envelope (art.64, § 3e da Lei Federal ne 8.666/93).

LOCAT DE ENTREGA: Conforme edital.

PERIODO DE ENTREGA: Conforme edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indíretos
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,
material, despesas administrativas, seBuro, frete e lucro.

DECIÁRO que a validade dos produtos é superior a 12 (doze) mesês a partir da data de entrega

Ribeirão Preto, 04 de Abril de 2078.

,í\
'\jt

,.-!,§.1"-,-
ALINE GOMES DE ALMEIDA
RG 29.621.564-8
cPF 280,178.008-19
CARGO: SOCIA PROPRI ETÁRIA

SP
J

'{ià1,1?-4"

Página 2 de 2

DEMATS CONDTçÔES

DECLARO, sob as penas da lei, que o fornecimento ocorrerá em conformidade com as especiÍicações
constantes no Termo de Referência, as normas técnicas aplicáveis e a legislação ambiental.

, llLrr'
ioçro'
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coNJUNTO ANGRA
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Câracterísticas

Cadeira

- Movimentos automáticos com posição de trabalho e volta a zero.
- Elevação através de moto redutor sem óleo.
- Extremamente silencioso.
- Pedal de comando móvel com 08 funções.
- Base tubular em aço, equilibrada. Sistema patenteado ultra asséptico.
- Base sem necessidade de fixação ao solo.
- Estofamento anatômico e anti-deformante, sem costura.
- ProtetoÍ transparente de policarbonato na região dos pés do paciente
- Braços de apoio fixos
- Sistema de seleção de voltagem automática (uov.-220v.).
- Encosto de cabeça bi-articulável
- Tensão de 24 volts com fusível de proteção.

Cores Disponíveis

Equipo

- Braços com movimentos horizontais, verticais e giratórios.
- Mesa Standard com tampo em aço pintado em epóxi a 250e Celsius pintura a pó.
- Anéis de ajuste altura cromados.
- Seringa tríplice metálica com, bico giratório, removível e autoclavável. Design anatômico.

Rua Colombia, 1035 - Vila Mariana
Ribeirão Preto - sP cEP: 14075-280

(16) 3626-2300 - (16) 3996-6632

i

=
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GOMES & GONCALVES INDÚsTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME
TRAVESSA MOSSORO, Ne 11O - IPIRANGA - C_EP: 14{155-538

RIBEIRAO PRETO - SP

CNPI: 26.965.679l0o,Ot47 - l.E: 797.26202.0116
www.ggequipamentos.med.br

NEGATOSCÓPIO _ MD3OO

CARACTERíSTICAS E VANTAGENS:

/ Painel Írontal translúcido em acrílico na cor branco leitoso.

/ Modemo sistema de LED's de alto brilho, que proporcionam maior iluminação.

/ Fixação na parede ou mesa.

/ Não existe risco de choque elétrico para o usuário, pois o próprio material já é um isolante.

/ Pintura eletrostática epóxi 2500 de alta resistência.

/ Chave liga/desliga: Duas posições

/ Bivolt automático 1271220V

r' Painel: acrílico leitoso, translúcido, branco

/ Cor do corpo: Branco

/ Dimensóes: 490x390x30 mm

/ itrea iluminada: 44Ox37O mm

/ Area visível: 39Ox36O mm

/ Peso: 2 kg

/ Frequência: 50/60 Hz

/ Lâmpada: LED de alto brilho

/ Garantia: í ano

,

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:



GOMES & GONCALVES INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS I.TDA ME
ÍRAVESSA MOSSORO, Ne 110 - IPIRANGA - CEP: 1405s-s38

RIBEIRÃO PRÉTO - SP

CNP.I: 26.965.679I00OL47 - t.Et 797.2620'2.OLt6

*tj

EAUpÁ ÁENTOS ríÊOtCOS

REFLETOR DE LUZ AUXILIAR - MDlOO

. Refletor de luz auxiliar para exames clÍnicos e ginecológicos.

. Com haste superior flexível e cromada. Pedêstal com haste inferior pintada.

. Aftura variável entre 100 a 150 cm.

o Pintura em epóxi a 250'C de alta resistência.

o Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentaçáo e segurança ao

equipamento.

o Alimentação elétrlca automática de '127 à 220 v.5O16O Hz.

. Lâmpada de Led (luz fria e branca). lntensidade luminosa de 6.000 LUX Peso líquido: 3 kg.

. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

. Opcional: espelho.

o Produto projetado em mnformidade aos requisitos das normas : NBR-IEC 60.60'l-1 E

NBR-|EC 60.601 1-2

. lsento de registro MS.

Características:
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Pâta vedficar ã âtualizaÉo deste norma, como revogações ou alterações, acesse o visalêois.

ij-egislação - Portarias

PoÍtaria n'. 543, d€ 29 dê outubro de í997
(Publicadá no D.O.U. rÉ. 210, de 30 dê orltrb,o de 1gg7)
>> Revogâda pêla Resducão - RDC no 185. d€ 2Z10m0l

A Seêrêtária de Vigilância SaniÉria do inistório de Saúde , no uso de suas akibuigóês legais, ê tendo em vista
o disposto no artigo 25, § 1e., da Lei na. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e o Parágrafo Único do artigo 35 do

^ decreto nQ. 79.094, dê 5 de janeiro de 1977, resolyê:

§ 1s. A êmprêsa, dêvidamênte autorizada pelo Ministério da Saúdê, a funcionar mmo fabricânte ou importadora dos
produtos referidos no caput, após fomecer à Secretaria de Vigilância Sanitária os documentos previstos no item V do

anexo lll, da Portaria Conjunta SVS/SAS ns. 0'1, de 24 de janoiro de '1996, para a confirmação do seu enquadramento
na Relação Anexa a esta Portaria, poderá, desdê logo, comercializar essês bens.

§ 2s. O certificado dê isenção do registro seÉ concedido no prazo máximo de 90 dias; caso não seja comprovada a
conÍormidade do enquadramento realizado pele empresa como produto dispensado dê registro, a empresa seÉ
notificada para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, formalizar o respectivo pedido de regisfo.

^ 
PaÉgraÍo Único. A revalidação do certificado deveÉ ser solicitadâ até seis mesês antes do término de sua validade

Art. 39. Os produtos constantes do Anexo 2 Íicam êxcluídos da relaÉo de aparelhos, instrumêntos ou aces-sórios
su.ieitos a ügilância sanitária por tratar-se de produtos não específicos da área da saúde e, portanto, não mais
considerados como conelatos.

Item Produto

Absorvente granulado de CO2001

002 Absorvente de fluídos não estéril

hüpr íww.anúsa.gov-b/anvisalegis/portadas,/543_97.htm 1t8

FN

Ad. 'ls. Aprovar a Relação @nstante do Anexo 1, que com esta baixa, dos aparelhos, inslrumentos e acessórios
usados êm medicina, odontologia e aüvidades afins, bem como nas de educação fisicá, embêlezamênto ou correÉo
estéticá, dispensados de rêgistro no órgão dê vigilância sanitária do Ministério da Saúde, mas sujeitos às demais
aÉes de controle sanitário como produtos corÍelatos, pelos órgãos competentes de vigilância sanitária.

Art. 2s. O certiÍicado de is€nçáo do registro terá validade por 05 (cinco) anos, Íindo o qual poderá ser revalidado,
mêdiantê solicitaÉo da emprêsa.

AÍt. 4s. Estâ Portâria enFa em vigor na data de sua publicaÉo.

Art. *. Ficam revogadas as disposiÉes êm contrário.

MARTA NÓBREGA MARTINÉZ

ANEXO I

RELAÇÃO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS MÉDICGHOSPITALARES, DE EDUCAçÃO FISICA E ESPORTE E
DE ESTÉflCA ISENTOS DE REGISTRO
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003 Acessórios para ostomia não estéreis

Anüsâ - LegislaÉo - Portarias

Adaptador nasal externo para provas respiratórias

005 Adesivo ciúrgico não estéril

Alfinete entomológico006

007 Algodão não estéril

008 Almofada auto-adesiva não estéril

009 Almofada térmica

Andador ortopédico

Aparelho para tratamento de rugas

Artigo adesivo não cirúrgico012

013 Artigo de plástico ou vidro para uso laboratorial

014 Artigo ou equipamento ortopédico externo para
imobilização

015 Artigo para drenagem não estéril

Artigo para educação Íísica e esporte em geral016

017 Artigo para fisioterapia motora

018 Artigo para radioproteção

019 Atadura de tecido ou não-tecido não estéril

o20 Bandagem elástica ou adesiva

021 Bandeja para medicamento

Banho para Laboratório022

023 Berço hospitalar sem aquecimento

024 Bermuda térmica

025 Bicicleta ergométrica, exceto paÍa aplicação
diagnóstica

026 Bocal descartável

027 Bolsa coletora não estéril

028 Bolsa de pema não estéril

Bolsa para água, silicone, gel, gelo, térmica ou
outras

Bolsa para alimentação enteral não estéril030

031 Bolsa para ostomia não estéril

032 Braçadeira para injeção

033 Cabo de bisturi não estéril

Cadeira de rodas e seus acessórios

Cadeira para doação de sangue e seus acessórios

Cadeira odontológica

httpí/www.anvisa.gov br/anvisalegis/portarias/543,97.htm z8

004

010

0Íí

029

034

035

036



037 Calandra hospitalar

038 Campo operatório não estéril

039 Caninho de emergência

041 Capa e bolsa térmica

042 Caixa coletora de materiais cortantes ou perfurantes

M3 Centrífuga e seus ac€ssórios

044 Cinta lombar elástica

045 Cinta para hémia umbilical

046 Cinto de peritosteril

047 Cinturão para ostomia

048 Clip para fechamento de tubo não estéril

049 Colchão anti-escaras

051 Colchão de ar

053 Colchão hospitalar

Componentes para fabricação de órteses e proteses
estemas

056

058 Compressa absorvente não estéril

059 Conjunto para tricotomia

060 Contador de colônias manual

064 Cubeta ou microcubeta

066 Desodorante para ostomia

Detector de ereção noturna067

068 Dilatador nasal adesivo

069 Dispositivo para incontinência urinária

070 Disruptor de élulas

httpJ vww.anvisá.govbr/anús€legiíportariaí543_97.htm 3/8
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O+O 
ll 
Canlntro hospitalar

oso ilcotcnao o'agua

952 il Corcnao de espuma casca de ovo

0S+ 1l Cotetor não estéril para amostras biológicas, exceto

ll 
hemoderivados

055 
ll 
Comadre hospitialar

052 il Compressa de gaze não estéril

061 ilCopinho para medicamentos

062 ll Corador de lâminas

oos 
,l 
cuoa hospitralar

065 
1 
Dessecante ou desumidificador

071 llDosador oral
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107 Microsópio

Anvisâ - LegislaÉo - Portarias

072 Elevador 45o para membro superior tamanho
pequeno

Elevador para paciente

Emplastro adesivo

Envólucro para translado de corpo

076 Equipamento de musculação

077 Equipamento de proteção individual para laboratório
e hospital

Equipamento para pesagem de pacientes078

079 Escada hospitalar

080 Escala para coleta de sangue

Escova cirúrgica não estéril

Escova para exame cervical não estéril

083 Espálula plástica ou de madeira descartável

Estufa não esterilizante para laboratório

Faixa toráxica

086

Fita adesiva ciúrgica

Fixador craniano

Foco ciúrgico089

090 Frasco ou tubo para cultura de células não estéril

Gaze não estéril

Gesso sintético092

093 Grade para cama hospitalar

Homogeneizador para laboratório094

lnjetor automático para seringa095

096 Lâmina de tricotomia não estéril

097 Lâmpada de fenda

098 Lavadora de instrumentos ciúrgicos

099 Luva para procedimento não estéril

Maca hospitalarí01

102 Máquina desinÍectora de uso laboratorial

Martelo ortopédico103

104 Materiais e acessórios não estéreis para ostomia

105 Meias de coto de silimne ou algodão

106 Meia elástica

http :/fu/ww.anvisa. govbr/anvisalêgisy'portariasy's43_97. htm 418

073

074

075

081

082

084

085

Filme radiográfico

087

088

091
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í08 Micrótomo e criostato e seus acessórios

109 Mocho odontológico

'110 Monitor de bancada para controle biológico

111 Ordenha materna manual

Palmilha ortopédica

í13 Panturrilha ortopédica

114 Papagaio

115 Pasta para pele

1í6 Peso de punho tamanho padrão

117 Pinça para ostomia, não estéril

'118 Pipeta

1í9 Placa protetora da pele

120 Placa elisa

1 1 Porta agulhas

122 Processadora de luvas

123 Processadora de filmes radiológicos

124 Prótese mamária esterna de silicone

125 Protetor de partes do corpo

126 Pulseira de identificação

127 Quadro balcânico

128 Recipiente para acondicionamento de resíduos
infectantes

129 Recipiente paru acondicionamento de roupas
hospitalares

Recipiente para coleta de fluÍdos náo biológicos

'Í 33 Salto ortopédico

Secador de gel e seus acessórios

135 Secadora industrial para lavanderia hospitalar

136 Separador de gesso

137 Serra elétrica para gesso

138 Simulador de caminhada e
diagnóstico

corrida, exceto para

í39 Simulador de escada

140 Simulador de remo

141 Sistema para drenagem intestinal náo estéril

htts:/ rÀ/tí.anvisa. gov-br/anvisalegisJponaias/543_97.htÍn 5/8

112

130

131 Reíetor odonlglógico

132 Refletor parabolico

134



143 Suporte para soro

144 Suspensório escrotial, hemiano e outros

145 Tensiômetro manual

Tubulação elÍema para equipamentos de ventilação
e anestesia

146

147 Vestimenta ciúrgica não estéril

17t10t2017

142 Sugador plástico descartável não estéril

Anvisa - LegislaÉo - Podarias

Anêxo 2

Rêlação dê Produtos Não Considerados Conêlatos

Item Produto

00 I Abrasimetro

002 Acometro

003 Agitador para laboratório

005 Alicate manual não estéril

006 Analisador de água para laboratório

007 Analisador de tamanho de partículas

008 Artigos magnetizados

009 Aparelho de fotodocumentação

010 Aparelho de Karl Fisher

011 Arquivo de imagens

012 Balança de uso hospitalar ou laboratorial

013 Balde hospitalar

014 Barra para "Push Up'

015 Bengala

016 Bomba a vácuo de duplo estágio

017

018 Biombo

019 Câmara de vídeo para aparelhos e endoscopia ou
microscopia

020 Chapa aquecedota pata laboratório

021 Concentrador a vácuo e seus acessórios

022 Contador Geiger Müller para laboratório

023 Cuspideira

024 Destilador de água para laboratório

o25 Equipamento automático de Íotomicrografi a

026 Equipamento para conservação por nitrogênio líquido

http ://www.anvisa. gov br/anvisalegis,/portariasi/543_97.htm 6/8
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e seus acessóíos 475
027 Escada hospitalar

028

Filtro para laboratório e seus componentes029

Fixador para processadora de filmes radiológicos

03í Fluxômetro de ar comprimido

o32 Forno mufla

033 Geladeira ou freezer hospitalar

Gerador de vapor034

035 lmpressora para aparelhos de endoscopia ou
microscopia

036 lncinerador de materiais contaminados

037 Lavadora industrial sem barreira

039 Leitora de código de barras

040 Liofilizador

Micropipeta

Moinho de bola

Moinho de laboratório para sedimentação

Monitor de vídeo para aparelhos de endoscopia ou
microscopia

Móveis hospitalares045

046 Óleo mineral lubrificante

047 Papel especial para vídeo-printer

048 Papel termo-sensível

049 Pincel de limpeza

050 Pipeta

051 Placa de Petri descartável

052 Ponteira para pipeta

053

054 Porta papeleta

055

056

Registrador de uma ou duas penas

058 Revelador e fixador de filmes radiológicos

059 Selador de tubo de PVC

060 Sistema de purificação de água para laboratório

hüpr *u/v/.anúsa.gov.br/anvisalegi Jporlariasy'S43_97.hún 7t8

Evaporador centrífugo a vácuo

030

038 Lavadora para artigos de laboratório

041

042

043

044

Porta algodão

Prensa manual extratora de líquidos

Protetor auricular

057
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061 Termohidrografo

062 Titulador automático

063 Vacuômetro

064 Vídeo cassete para aparêlhos de endoscopia ou
microscopia

065 Viscosimetro

066 Travesseiro hospitalar

http:/ 
^/ww.anüsa. 

govbr/anvisalegiíportarias,/543_97.htm 8/8
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Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela Anvisa
CATEGORIA 2: PROOUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para microtomo

2. Agitador de soluções

3. Agatador para laboratório, exceto sangue e seus deÍivados

4, Água destilada

5. Alça de phtina para microbiologia

6. Analisador de água

7. Analisador de dissoluÉo de comprimidos e cápsulas

8. Analisador de tamanho de partÍculas

9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indacado para diagnóstico clínico (lVD)

10. Aparelho para análise de alimentos

1 1. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras

12. Aparelho pâra elelroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias

14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água paÍa uso

em heínodiálise, de uso porlátil.

15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra

biologica ou recipientes de coleta (lVD)

17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos

18. Balança para laboratório

19. Banho histológico

20. Banho maria, exceto paÍa implantes e bolsas de sangue.

2'1. Caloímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde

22. Càmara anaeÍobic€

23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para

manipulaÉo de órgãos e tecidos para transplante).

23.1 Capela ou cabine para preparaÉo de insumos, medicamenlos ou quimioterápicos

24. CentÍífuga, exceto indicada para uso em laboratório clinico (lVD)

24.1 Centrifuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emeígência

26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

27. Condutivímetro, exceto indicado parc diagnóstaco em saúde



28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

29. Contador de partículas atômicas. exceto indicado para diagnóstico em saúde

30. Corador dê lâminas para micÍoscopia, excêto indicado para uso em laboÍatório clínico

(rvD)

31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para

diagnóstico clínico (lVD).

32. Criostato, exceto indicâdo para diagnóstico clínico (lVD)

33. Cromatógraío, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

34. Cronômetro pl mediçáo de tempo de reaçôes

35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

36. Digestor

37. Diluidor de amostras

38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)

39. Dispensadorlremovedor de parafina para histologia

40. Dispositivo para abertura ou vedaÉo de artigos

41. Equipamênto para gerenciamento de amostÍas

42. Equipamênto de proteçâo individual para uso exclusivo em laboratórios.

43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

45. Estufa, exceto para estêrilizaÉo de produtos m#icos e produtos para embelezamento ou

estética

47. Fementador de culturas

48. Filtro para soluçÕes

49. Forno mufla

50. Fotômetro de chama

44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

46. Evaporador cêntrifugo a vácuo
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5'1. Homogeneizador de soluçÕes, exceto para sangue e seus derivados

52. lmpressora de cassetes e lâminas de vidÍo.

53. lncubadora, exceto indicada paÍa diagnóstico clínico (lVD)

54. Indicador de velocidade de sêdimentaçáo de soluções

55. lndicadoÍ fÍsico, químico ou bioló9ico

56. Lavadora para aÍtigos de laboratório, exceto as lavadores desinfectoras de produtos

málicos.

56.1 Lavadora para aÍtigos de leboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras

para ensaios imunológicos (lVD)

57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (lVD)

58. Lenço para assepsia da pele

59. Lioíilizador

60. Luxímetro

62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

63. Mêdidor do ponto de tusão

64. MicÍosópio, exceto indicêdo para pÍocedimento málico ou odontológico

65. Micótomo para histologia, êxceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

66. Mobiliário para laboratório

67. Moinho de amostras sólidas

68. Monitor de crescimento bacteriano, excêto indicado pata diagnóstico clinico (lVD)

69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas

70. Navalhas para microtomos e criostatos

71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

72. Pipeta automáica
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)

74. Place aquecida/refrigerada para histologia

75. Porta algodão

61. Medidor de 02 dissolvido em amoslras



76. Porta papeletâ

77. ProcessadoÍ de DNA. exceto indicado para laboratóío clínico (lVD)

78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado paÉ uso em laboíatório clínico

(lVD)

79. Produto paÍa teste de soluçôes dê aplicação não diagnostica

80. RadiômetÍo, exceto para uso em apaÍelhos dê fototêrâpia

81. Recipiente para descaÍte dê resíduos orgânicos (lixo)

82. RefratômetÍo, exceto indicado para diegnóstico clínico (lVD)

83. Seladora de embalagem de artigos para laboratóíos
84. Suporte para aÍtigos de laboratório

85. Têmporizador

86. Titulador

87. ViscosÍmeko, exceto indicado para diagnóstico clínico (lVD)

CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA
HOSPITALAR

1. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental

1. 1 Condicionadores de ar

1. 2 Purificador de ar

1. 3 Esterilizador de ar

1. 4 UmidiÍicador de ar

2. Balde

3. Bandeja, exceto para estêrilização

4. Barreira para separaçáo de ambaentes

4.1 Biombo

5. Bomba a vácuo

6. Caldeira

7. Central de ar comprimido

8. Central de gases medicinais

9. Central de vácuo

10. Compressor de ar

1 1. Concêntrador dê 02, exceto dê uso pessoal
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í 2. Cortador de isopor para confêcção de moldes

13. Dispositivo para abertura de produtos médicos

14. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos

14. 1 CaÍo de emergência (transporte de medicâmentos, equipementos e instrumentais
pera procedimenlos málicos), excelo quando possuir painel com conexÕes elétricas,

hidráulicas ou de gases para produtos médicos.

15, Equipamentos para Lavanderia

16. Escada para paciente, exceto indicada para terapia

17. Escova para limpeza de pÍodutos em gêral

18. Escova para limpeza e assepsia cirúrgicâ sem antimicrobiano

'19. Estêrilizador de rêsÍduos hospitalares, êxceto para uso no local de pÍocedimênto êm saúdê

20. Fogão pâra prêparaÉo de alimentos

21. Gel para absorção de resíduos orgânicos

22. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para aÍmazenamenlo de vacinas, bolsas de

sangue, tecidos e óÍgáos)

23. Gerador de vapor

24. lncinerador de rêsíduos hospitalares

25. lndicador Íísico, químico ou biológico

26. Mesâ, cadeira ou outro suporte sem indicaçáo para apoio a procedimento málico ou

odontológico.

26. 1 Mocho Odontológico ou cirurgico.

26. 2 Cadeiras de espera

26. 3 Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros supoÍies).

26. 4 Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)

26. 5 Mesa de cabeceiÍa Mesa para

26. 6 Necrópsia

27. Negatoscópio

28. Papel higiênico

29. Pia hospilalar

Y



30. Protêtor auricular de ruídos

31. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em

hemodiálise, de uso portátil-

32. Recapiente não fixado ao corpo paÍa colêtâ dê resíduos orgânicos

33. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos eín geral

34. Registrador dê temperatura ou umidade ambiental (termohidrógraÍo)

35. Roupa de cama, exceto de uso hospitalar dêscaÍtável

36. Secador de ar medicinal

37. Seladora de embalagens de produtos médicos

38. Sistema de comunicação hospilalar

39. Sistêma de sinalizaÉo hospitalar

Fonte: hüo://Dorta l. a nvisa- qov. br/rea istros-e-autorizacoeyorcdutos-Dara-a-saude/Drodutos-

oue-nao-sao-reoulados-pela-anvisa
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MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOTOGICOS E VETERINARIOS EIRELI . ME
CNPJ: 20.371.330/0001-q, - INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113

RUA: MATO GROSSO, 657 - BAIRRO: IPIRANGA

CEP 14055.560 - RIBEIRÂO PRETO - 5P

FoNE: (16) 332s-2928
E-mail: licitacoes@mundirepÍesentacoes,com.br

DECIjRAçÃO PARA FINS DA tÍt COMPLEMENTAR N. 723 / 2006
"DECIANAçÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE'

À
PreÍeituro Municipol de Novo Santa Borbaro
Pregõo Eletrônico ne 73/2078
Processo ng 79/2078

A EMPTCSO MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS E VEÍERINARIOS EIRELLI .
ME, inscrita no CNPJ n". 20.j71.330/0007-09, por intermédio de seu representonte legol o Sro.

Aline Gomes de Almeido, portodoro do Corteiro de ldentidode ne.29.627.564-8 e do CPF ne.

280.178.008-79, DECLá.RA, poro Íins do disposto no Lei Complementor n. 72j / 2006 e no Editol
do PREGÃa ELErRÔNrco Ne 13/2078 da Preleituro Municipol de Novo sontd Borbaro, sob os

sonções odministrativos cobíveis e sob as penos do lei, ser microempreso nos termos do
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4e do ortigo 3e do
Lei Complementor ns. 123 / 06.

Por ser expressão do verdode.

Ribeirão Preto, 04 de Abril de 2018.

713301q!.
-^r rr 3iNiEN I U:
E\1r. "

01-Oql
. NIÉDICOS'
i- pilil lRIos

bo/
55-560
O.SP

Io:

!40
EÍ J

ALINE GOMES DE ALMEIDA
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MUNDr EQUTPAMENTOS MED|COS, ODONTOLOGICOS E VETERTNARTOS ETREU - ME
CNP.I: 20.371.330/0001-09 - INSC. ESTADUAL: 797.056.768.113

RUA: MATO 6ROSSO, 667 - BAIRRO: IPIRANGA

CEP 14055.560 - RIBEIRÂO PRETO - SP

FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepresentacoes.com.bÍ

'Decloroção de Fato Superveniente de Íoto lmpeditivos à Hobilitoção"
DECTARAçÃO

À

PreÍeituro Municipol de Novo Sonta Barbora
Pregão Eletrônico ne 73/2078
Processo nc 79/2O78

A Empreso MUNDT EQUIPAMENTOS MÉD\COS, ODONTOLOGTCOS E VETERTNAR/,OS ELRELLI -

ME, inscrito no CNPI n". 20.377.330/0007-09, por intermédio de seu representonte legol o Sro
Aline Gomes de Almeida, portodoro do Corteiro de ldentidode ne. 29.627.564-8 e do CPF ne.

280.178.008-79, interessodo em pdrticipor do PREGÃO ELETRôNiCO Ne 73/2078 do Prefeituro
Municipol de Nova Santo Batbdro, vem, pelo presente instrumento, DECLARAR, sob os penos

da lei, que, inexistem quaisquer Íotos Superveniente lmpeditivos à suo controtoção; não foi
declarado suspenso nem inidôneo pora controtar com o Poder Público de quolquer esfera; e, se

compromete o comunicor a ocorrência de qualquer fato que oltere esso situoção, que venho o
ser conhecido opós o encerromento do licitação.

Por ser verdade, ossino o presente

Ribeirão Preto, 04 de Abril de 2018.

ALINE GOMES DE ALMEIDA

RG 29.627.564-8
cPF 280.778.008-79
CARGO: SOCIA P ROPRI ETÁRIA
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MUNDI EQUIPAMENTOS MED|COS, ODONTOTOGTCOS E VETERTNARTOS EtRELt - ME
CNPJ: 20.371.330/m01-09 - INSC. ESTADUAT: 797.056.768.113

RUA: MATO GROSSO,667 - BAIRRO: IPIRANGA

CEP 14055-550 - RIBEIRÃO PRETO . SP

FONE: (16) 3325-2928
E-mail: licitacoes@mundirepÍesentacoes.com.bÍ

DEC,r',çÁO DE QUE A EMPRESA ATENDE Aos CRITÉRIaS DE

SIISTENTABILIDADE SÓCIO.AMBI ENTAL

À
PreÍeitura Municipol de Novo Sonto Borbaro
Pregão Eletrônico ne 7i/2078
Processo ng 79/2078

A Empreso MUNDI EQUTPAMENTOS MÉD\COS, ODONTOLOGTCOS E VETERTNARTOS ELRELL| -
ME, inscrita no CNPI n". 20.i77.330/0007-09, por intermédio de seu representonte legol o Sro.

Aline Gomes de Almeido, infro-assinodo portodora do Corteiro de ldentidode n0.29.621.564-8
e do CPF ne. 280.178.008-19, pora os Íins de habilitoçõo no Pregão Eletrônico do PREGÃO

ELETRôNIaO Ne 73/2078 da Prefeitura Municipol de Nova sonta Borboro vem, pelo presente

i n strum e nto, DECI,,RAR exp resso mente qu e :

Atende oos critérios de quolidode ambientol e sustentobilidode sócio- ombientol, respeitondo
os normas de proteção do meio ombiente, em conformidode com o lN 07/2070-SLT|.

Por ser verdode, ossino o presente.

Ribeirõo Preto, 04 de Abril de 2018.

ALINE GOMES DE ALMEIDA

RG 29.621.5il-8
cPF 280.178.00&19
CARG O : SOCI A P RO P RI ETÁRIA

.t



)

vaYEtadoSd vDos :o9av)
6[-800'8/.[',082 tdJ

g-WS'tZg',6Z 9A
vollwlv 10 slwo9 1Ntlv

\

8[02 ep pqv ap ,0 'opld oplleqla

'DJoq198 oluDs D^oN ep PdtTrunW oJnllalard ap odptunw
op seg5olo!7 a sudtuol 'so5uou11 ap oNawouoda1 oo sopoplu!^ saJopÁJas no sorqueu ep

'oJuetuD.tossassa ap a og5atp ap 'olJglniD$a no o5uo{uot wa o6.tot ap wDfes Dnb 'sarophras
ap nub oJauel o gw 'apoptutlo rcd no ptalolot 'opJ o.lull ua selu Dd no sulequDduto)
'sabnfugt oôalduJa no ouglelJos dpDnb nes ue w?]uow opu anb 'VUVIC3O oweunr$u!
awas d olad 'utaa ongtog Druos o^oN ap pdplunry DnqaIaU op gÍOZ/€t õN O)tNgUtjtZ
ov,ild op üluqp7 o96ard ou op5DlltlqDq ap sur{ so otod '.67-gg6'g1t'082 'au Jd3 op a
g-r9ç'tz9'62'5u apopfiuapl ap upuD) op otopoyod opoutsso-ot{ur 'oplaulv ap sauog euuv
'r"/S D pôal eluDtuasatdat nas ep ory?w)atu )od '60-TOOO/O€€'|L€'02 '"u fdN) ou Dtyisu! 'zW
- nlilB SONVNNITI^ I SO,|qOTOTNOOO 9O)|O)W SOLNJWVdnOI p1v11119 osatdwl v

8Í0Z/6Í õu os§a'ou
SlOZ/€t õu orluoBaq og6au

DJoqfig DyUDS o^oy ap pdarunyg otry1alat4
v

o)sltwavd oYN 10 oySwvDlo
to oxlNv

.lq'uolsaoreluasardaJlpunu@saorelrll :lle(u-l

8Z6Z-SZ€E (9r) :rNOl
ds - orlud olrllSlu - 09s-ssorr dlf,
vgNVUtdt :ouutvS - Í99'ossoug orvw :vnu
ett'891'9SO' L6L tlVnOVrSl'f,SNl - 60-1000/08€'rr€'02 :tdNf,

lht - t'lluE soruvNlullr^ l sof,l90]otNooo 'solloll l SorNlwvdlnDl loNnhl

,.iô'

,(: Çf".1§+,q".ç
,'-.i.*Ô'.1 \-*\

(l

$



coÊlvÊulo
§. R,,{ane

ci'<!. 635,90aoí 1 6091 Í250350n :'18:5,

s.to Dllrd a! É's€l'açáô -l$o ir-*r c Acrassr z-6soo, i':li

C orts iiif*ri +r Váo. T.aaI do Âró Rt,a.23
ú ôrla (b ío. : r lp.:,i§rJod§lba.lrü,iEh.

I'UHDI EQU' PATiENTOS ME DICSS. ODONTOLOGITÕS E

.J

Ia

parsiãl dê bens, nascida êm et ds Àgos:.:: dc 1972, r';alLíal de §.:,.. Fàuiü' - Sr-.

efilprê§áÍiê,t loÍt.rdora rja Carterra de ljsntidade RG nr ÊI.ü3:-5'-i4-3 SSP-§P
*mit,ca ent e:lJü3.'ÊCIo, ingçrila'ra CPF stb t1 11' 2f,t']-1i'§-UlE-l9' tt:\irl'::'t\* ':
dOmicilieda à Hua Joâo Lerne da F+rse.ca rr" 325, Jardim Ârlindu Lirgr-lrr3 t:EP

14"O9AÉ34, nestâ ciúdç ttc Rlbeirau Preto, Estado de São Pattlc,

Titular d.:' Empresa h"dividual 'Je Resp+rsahilicade i imilaCa MUNEI

EQUIPâTIENTO§ UEDICOã E ODONTOLOGICOS EIBEL] _ MÊ iN5CTIIâ flii

üNPJ ssb o n,'2Ô.371.â3Qj0001-0§. eàm §eu rcgi:::ru 116. Jirtiã c'lrrter:ial ;i'
Estado de São Paulo soh L1 n' 115.601 ,3' 7 ââ : ern sesú(, dE 0 lrC :i3i' l í-a + r' -1

p', rner,.a A,'icraÉ,: t=qistraJa s'lb' :t tiUtt'Érc 1 /li'EÜLli'lE-Ê err gç1r"'r':' j:
I ErOS'?01G, ,*sÀlv" na 'nellúí lorln? dÉ diÍêitÚ prümaYeÍ a Segurde Áll*ra1:ã'r ri:

.Ato conslitutivtr. que se regcrÉ pelas clátrsuln= e .*BndíÇóÇs Éequirlte.'}.

AUi.lE GCIiES DE ALMEI$Â. tlrasileita. crsar.la §L,h n reçtfie *e üomtt{-,lc

A- §Â I'IOVA SEDE SO tÂL

li' *

-\

fug 6aliàa&r' l-].15 -rrlio & lltru Yisttt - {:t't' r4t}5'1'}t - *i[r'irr?a Pr':rir - §P

:I(:: JlSi'-:,-: ilrd' lÍrrJ r.rJ 'i:n:'t8Jrr I ut" t'ry
' Ctà 'rr:i,i*tt .Wt-t i;ti:ilri { +"'êê lc"n r; § J lrt 'r--t' :'ir'.r' l:: '-í l-

1



l, j.§ ! -ó1r:,r1r. Y x r r1_Ilrr{(+":tr" ' 
ilr 

"j 
:r i::rl ''rt;- iI;'':

' 
.. 
' *,.i.:*rtt,1*n,,-.*:16rf ;-3ltt9, '.,r, 

-:;X:-l!:): :r,i
eqra,rl!lêl,4í8 *Nt'§í{*l ,t:t:, -'14\t, §Ãt§t àtsr 

'?rJI: - §aí { 'airri$Jy$a' ,,'r

0r3H3flo3 ,ovàÍtuotxa
lclqt o 

"r-t 
IE r-uo1 ese.rdu.ra 5

.l

",lsl' 
lTlHIS *Ol8?§lu3lãÁ e §*31§Ü1§.LNç*ü' elúP'e-çtti e.rr§ '*=;:dLu: Yl§*ÊI§iltl, §q$F$YdlRoS l§§lfl vI", *p tEi]El 1 r'!'

EEiiçtsTA-ill

EãirEõ-t

I §l§l§QlYgosYt
gülltlãBlvdlÍ1üã

nH?st 'liÍ3§YlHÕyl..
§8319s"lorNg{o E$âl§lldotHc :§srtc:ilíl

Yl§rr3g§Á 3 vl.§üY3VrV §t3H3Saã''O?*V.LHúdX3
cp oruu.r gp cgle:qdta e oÂr.ldqo suç" §r+i s.§+rdlua f

ôTãTE§EÃ . ã

'eçardll;*
êlUSlUEFíÂêF ítlllsuü3 olE Êp

l* rEi{sg, ,lc llrale 'êdr!ál .rênbl}'1tb
-0{rsJ tlq§ ÊF tlFl?lsi §l*;d .]Elr

Eu üpcs Ens grci L,sêJCu;r: V

.sluêftr, oçâeF&t elad ,*csslrtro sôsE3 sou a olugunjlsr: Lrlsdt s?ln5,ital:

rd,ád:.â§§ir,i,g§,,â iáSlfut1 O4l *p ãptstll{Eê*{rd§s§ 3t: IEnp.rl1rptl; e etatr:tt:r.: i.t

:llnfi§s E soüJJEI 5o{.r ü5' lêPêl e çJESSP{: +-n 'oílllnlilslloí olV tutl

à8.'fi!aÉFis--.§§.Fo;jEpl§§J§* §/q6§ã1 ,Íqrq§ s'Éêplr..tâ*ü ãêÊâslalF §Ep àÊnulr, t§l

ã.9!.:

ó?§NmõEltãm-u

slvTllYUlNG, SYlnSnY]3 §VO OYÔVOI1OSHOS V0

'*§3lJÕ53N



Autenticação Oigital

cód. 1809í12l)35!-3

A vJo. Íôl cô Àb i! a 23o-úq*r 
- ar ao * c tüDf,rlildlt a,§ràj!.-t

'10§.G00,&0

10t.000.00

icsfl-ir I t§ , i., I!

T EHCO§, ORTOP6ICÔS. üDôilTOLOCICOS E VETEBIHAÊIÔ5"
"MOHTÂGEMI HÀHI,JTÊHÇÀO, RrplRnçÀO E COilSÊRTO DE MOvÉlS E
EGI'TPÀUEItrOS ÉI|E§ICOS, ODÔNTOLOGICOS, ORTOPEDIÇOS.
L§OBATOBIÂ|S E vETEElllÁBlOs" B "PEOTUOÇÃO EM VEHDÁS E
HEGÜEIO5*.

o Çapita: é de E§ 
.100.oôü00 (cem Mil Reais). <|.,;idi+3.t enl 1ÜÜ ÚÚÚ i:.rrr-r r'tii,

qu'ta§, coÍx v;l; nâr,rjnel de RS 1,üü iul Í*êij f,iiJê r.,na ;i:-..1,'..i3

rntÊÉtrêSzãdo, êm fnaçdã côí,'elltB cln Pais, Üêmr sE!]uê:

Àline.§oftê§ de Âlmelda
TOTÂL

100.000 gts
10i!,000 ql§

R$
B$

ParàaraÍo úrúcoi A !"e§rorlsabilidade ':lâ :itr:lar É 
- 
na l:lT1tl-,1-]^^,âl''-': 

i'j '''i tr
d" §* *Ptai, 

" 
resPondc e»clustvàmcnte pela -'teg'aiiraiác liÚ çírFilíl

i,§rtlgs 1;052 dô Üodtgo Cllili.

Vl_ DÂ OUBACAO

A ernptasa tem suâ r'irrraçãc p'Í tÊnlc§ inletc rrnrn ad''r' cadàiâc' e'ltrc l;ií:t':' s'-"

dis{rül,iiCa a qualq,ret áP*ã. umâ ve7-.:$^s^}ad" a legislaçio u:gente'

Iã;i,àãt-d"-se s di"io das ativtdattu-s ern Ú3'06i2014'

VII - DA ADffiiltSTBAÇÀO

A adnrinistração §a enlPíe$'' é axer+ida pela tiluiar ALINE ÊOMES DÉ ÂLHÊIDÂ'

;;;**p*ã * atriti,iç-Aes.Cc gerenciar g ;rtmir:tst.ar os negôlios d.. errtpresrt

I
I

I

lv - pA sÊDE §oqlÁL

Â empresa tem sua seiJe na Rua lulato Gro.ssg.n{ 867, loi '

nêsta çi*cbde Flibeirãs Frçto, Esladc cie §ão Paulo'

Â EIREU podera a qualquer trnrpc. ahrir cu te;har íí1,a1 àJ c]'.r frJ d;p+nüên.:ir,

mcdiaale ãltetâ§ãO dO ãto constr'..uti!,o, dEvidaltêtrts assrrmda pelrr tit-lar da

ÊfrrPresa,

V _ DÜ CÀFITAL
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REPÚBLEA FEDERÂÍIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÔRD AZEVÊDO BASTOS
FUI.IDAIX' ET iltt

pRmEtRo REGtsTRo crvll. DE asctmEilTo E óBITOS E PRTVAÍtvo oE cAsAIEiaTOs, INTERD!çOE]S E TUTELAS OA COIARCA oE
JOÃO PESSOA

Av Epitácio P€€soa, 11,[5 Baitto dos Estados 5E03OO0, Joáo Pessoa Pg
Tel.: (83) 324€lO{ / FâI: (8i}) 32/44n84

httsr .ftYwazev€dobastos.mlbÍ
E{íail: carto.io@azevêdobasb§.not.br

DECLARÂçÃO DE SERVIçO DE AUTENNGAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevtuo de Miranda Cavalcânti, Olicial do PrimeirD RegistÍo Ciül de NasciÍnentos e Óbitos e f,Ín/ãtivo do Casamenlos, lntêdiçõês e
Tutelas com alribuiÉo dê autênticar e Econhecer firmas da Comarca dE Joáo Pessoa Câpital do Esbdo da Paralba, 6m ürfudê dê Lei, etc.--

OÊCLARÂ para os deüdos fins de direito que, o documento em anexo klenüficado irdividualmenb em cada Códt o de Aubrú@o Doitalt N ÍÉ
referida sêquência, foi autenticados de acoído com as Legislaçó€s e norÍnas ügenbd-

DECLARO aindâ que. para garântir t'anspâÉncia e seguránça juídka dê todos G ato6 oriundc dc respêdirÍB s6íviçG de N@s e R€istG do
Estado da Paraíba, I CoÍegedoÍia Gerâl de JustkF editou o P@vimento CGJPB N" m3/20'14, debmimndo a irlseÍ!áo de um códlro em bdo3 os
ahs notoriais e r€gistrais, asaim, cada Selo DEilal de Fiscalizaçáo Extraiudicial conÉm um código únho (por 6x6ínplot SCo Dlglbt: ABClgr'r,
XrX4 e dessa brma, cada auteíicaçáo prccessada p€la n6sâ S€íventia pode ssr confirmada e \reÍificada tanb v6zê3 qusnto br n€c68ário
at'avê do site do Tribunal de Justiça do Estado da ParâÍba, endeGço htE/coÍregedoria.tjpbjus.br/sêlod{ItaI

A autenúcaÉo digital do docurneito faz pmva de que, m data e hoia €m que ela Íoi Íealizâda, a empíesa IUilDl ECUIPAXEiÍÍOS IEDICOS,
ODONTOLOGICOS E VETERIffAROS EIRELU - XE ünhâ possê dê um doqnnerío com as m€§mas carâ.lorísli@ qus bl'âm Í€9Íodrzidas Í|a
cópia aulenticada, seíüo da empresa IUNOI EOUIPAXEXTOS XEDICOS, Oü,i{TOLOGICGI E VETERINARIOS EIREII! - IE a
rBsponsabilidade, únicâ e exclusiva, pela idoneidade do documênto 6pr€6êntado â esb Cartório-

Esta OECLARAÇÃO foi emitida em í110í11016 í2:a6:3í (hof! loc.l) através do sistema de autenticação digital do Cartó.io Azsvâdo Bâsto§, de
acoído com o Aí. ío, 10o e sêus §§ ío e 2 da MP 2200/2001, como também, o doqrmento eleúônico aúerÍicãdo conbndo o CsÍtificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá sêr solicitado diÍetarnenb a empresa Ullol EOITIPAXEiITO§ XEDIOOS, ODOXTOLOGICOS E
VETERINARIOS EIRELLI - ilE ou ao Cartório pelo endêrÊço de e-mail autgntica@azevedobastc.nol.br

Para informações mais detalhadas de§e ato, acess€ o site !!!ps:4guglg jg!êZgyggg.pêslgs jg.oI e intormê o C6dlgo b C@sufta deda
Ooclaraçáo.

Códlgo de Consultâ dêsta Declaraçáo: 882ü)9

Â consulta dêsta Declaração estará disponível em nosso site até 0t 0t/2019 O9:25:,.l, (hor. local).

icódlgo dê Aur.nücaÉo Dlgltal: 635908011E09112$3í11 a 63tt90801'1809112í)350-5
'Logl8lações Vlgsd€.: Lei FedeEl no 8.935/94, Lêi Federal no '10.406/2002, lredira Prcüsóíia no 22fit2fi1, Lei F€de€l no '13.105f2015, Lei
Estadual no 8.721f2008, Lei Estadual n' 10-132013 e PDümênto CGJ N' 003/2014,

O reíendo é verdade, dou Íe.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94rc57f2d69íe6bc05bc735082ca24212197b77A57úN3331â9bí1dsbd3ccde69â7c725669675251db672aé0àl&!017367í46d
iíaí6o2a90ba585b648s6i8d9fcz75cba66b
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRÂSIL
ESTADO DA PÂRA|BA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EÍÚ 1888

PRI EIRO REGISTRO CML DE NASCITET{TO E ÓB|TOS E PRIV-ATIVO OE CASAXENTOS, I TERDIçOES E TUTELÁS DA COi'ARCA DE
JOAO PESSOA

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Miranda Cavalcânti, Ofcial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privatrvo de Casamentos. lnterdiçóes e
Tutelas com afibuição de a{ienticaÍ e Íeconhe@r fiímas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em üÍlude de Lei, etc...

DECIÁFA para os deüdos fns de direío que, o doqrmento em anexo identificado indiüdualmenle em cada CMigo de Aulenticaçáo Digitall ou na
reíerida sequência. Íoi auteúcados de aco.do com as Legislaçóes e noÍmas ügentes!.

DECLÁRO ainda que, pa.a garantiÍ üansparência e seguÍança jurÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos seíviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a CoÍegedoíia GeÍal de Jusliça editou o Proürnênto CGJPB N'0031201,1, determinando a inseÍção de um código em todos os
atos noto.iais e ,egistrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Éxt'ajudicjal mntém um código único (por exeúplo. Selo Digilal: ABC1231U
XíXa e dessa formã, cada autenticaçáo processada pela nossa Servenüa pode ser coníímada e vermcada tantas vezes quanto for necessário
atÍavés do site do Tribunal de Jusüça do Estado da ParaÍba, endeÍeço http://corregedoria.üpb.jus.br/selo-digitall

A adenticaçâo digital do docuÍn€nto Íaz prova de que, na data e hora em que ela foi reâlizada, a emp.esa f,UNDI EQUIPAIEI{TOS frEOlCOS,
ODONTOLOGICOS E VETERII{ARIOS EIRELI,J - E tjnha posse de um documento com as mesmas câracleríslicas que forâm reproduzidas na
cópia auter{icada, sendo da empÍesa Ut{Dl EOUIPA E}ITOS IEDICOS, ODOI{TOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELLI . ttlE a
responsabilidade, únicâ e exdusiva, pela idoneidadê do docuírEnlo apresentado a este Canório.

Esta OECI-ARAÇÃO Íoi êmilida em 2610?120í7 íG:33:il9 (hor. local) atÍavés do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos. de
acordo corn o Att. 1", 1f e seus §§ í'e ? da MP 2200/200'1, como também, o docüm€nlo eletíônico aúenticado contendo o Certaficâdo Digital do
litulaÍ do CaÍt&io Azevédo Baslos, poderá sêÍ solicitado diretamente a empresa IUI{DI EQUIPA EI{TOS XEOICOS, ODOITOLOGICOS E
VETERIIARIOS ElRELLl - IE ou ao Cartó.io pêlo êndereço de e-mail auteí{ica@azevedobasios-not,br

Para inío.ma@s mais detalhadas deste ato, acesse o sile I§pslA4qtgÀêLqzgyg&lg§!9s.4lLE e informe o Código de Consufta desta
Declatqáo.

Código de Conlutlr d6tr Dêclri.Éo: 783787

A consulta desta Dedaraçáo estará disponível em nosso site alê 2í07/2018 11iur12 lhora locáiu-

rcódlgo d. Autsídcaçáo Dlgit l: 63592507í7í402,18013G1
'LegislaçóG Vlgsnl6.: Lei Federal no 8.935/9{. Lei Federal n" 10-406,/2002. Medida Proüsôria no 22OWO01, Lei Federal nô 13.105/2015. Lei
Eslâdual n'8.72112008, LeiEstadualn" 10.1322013 e ProürÍtento CGJ N'003i/20í.1.

O reíerido é verdade, dou fé.

CHAVE OIGITAL

00005b1d73,ítd9.í057f2d69fe6bd5bd88beBc3í ,íeesd06505006c1 I Tddd 1 927060êeb9.lab01 97993e9aô51 09f546651 db672ac302a 1 630 1 7367Í,t6
d486024680aba4c4b45b7878c73f2033552â0f

tcP
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httpsJ/autdigilal.azevedobaslos.not.br/home/comprovante/63592507171402480130 1t1

26t01t2017 https/aúdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/635925071 714024801 30

Av. Épitácio Pessoa, 1'145 BaiÍÍo dos Estados 5803G00, Joáo Pessoa PB
Tê1.: (83) 32,1+540,í / Fax: (83) 32,++5,l8zl

http:/ liww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@aze!,redobastos.not.br
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DATAVISA
Autoriza@s e CadâsEo

Aivisâ DÍ\ijbà SêN!çô. Àeas íre Ât?do Lesêj3ç.c,

DADOS DA EMPRESA

ido §odil
Í,IINDI EQIIIPAI'4EMIG MEDICG, oDO'{TOLOGICO6 E VEÊruNIRIOS EIREU ME

cxEr
20.371.330/m0r-09

R.rponsárd Té.rÍco
OMLTO GONç,q].VES DE AI.IIIEIDA

^üüd.d.6 
/ .t.*

coirEtct tIllr

ALINE GOMES DE ALMEIDA

DÂDOS DO CADASTRO

§tuasão
lÍwÂ

Càd-t o
&PÍodúos para Saúd€ (Corelato6)

- CorÍehtos

I vdtôÍ I I tlova Conerlta ]

sIÂ, Trêcho 5, aÍea Especiôl 57, Sloco B, Téreo Bràs16 -DE - cEP: 71205{50 - Central d€ Atendimento Anüsa - 0800 642 9782

E t í.ço ComCcto

câddo io
8.14.11+3 (78213H11YH46)

O.h do G.làst o
t2l09l2Dt6

25351.313a91/201É92

http://wwwT.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta-Autorizacao/rconsulta_autorizacao_det... l2l09l2Ol6



Ma Rápida EmpÍesa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP . JUI{ÍA COMERCIAT DO ESTADO DE SÃO PAUTO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
lnovação

Prefeitura do Município de Ribeirão Governo do Êstado de São paulo
Preto

É importante saber que:

1, Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as âtividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Qualquer alteração de dados e condições que determinâm a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda
de sua validade e regularidade perânte os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa iurídica a revalidar as informações e renovar
sua solicitâção.

4. Os órgãos envolvidos poderão a quâlquer momento tiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no docümento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter inicio procedimento de apuraÉo de
responsabilidades com eventuâl imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período
de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

^6. 
Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão e para confirmar sua validade consulte o

;ite https://www. jucesp.sp.gov.brTVRE/Home.aspx.

DADOS DA SOUC|TAçÃO, EMTSSÂO E VAUDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOT,O/NÚMERO

1L22079 .2078-52

DATA DA SOUCTÍAçÃO

16/OL/2078 L5tO9:.56

DATA DE EM§SÃO

16101/2018 15:10:00

DATA DE VAUDADE

16/01/202100:00:00

o
J1-I

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAT CNPJ

MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOTOGICOS E VETERINARIOS EIRELI . ME 20.371.33O/OOO1{9

NÂIUREZA JURíDrcA

230-5. Empresa lndividualde Responsabilidade l-imitada (de Natureza Empresária)

EÍTDEREçO DO ESTAEEITC|MEi{ÍO

Rua Mato Grosso, 667 lpiranga, Ribeirão Preto - sP CEP 14055560

ÁREA Do EsrABEtEctMEúÍo 169.87m':

Ánra oo ttr,rówr- 169.87m,

ATMDADES ECONôMICÁS UCEÍ{CIÂDAS

3319-8/OO - MANUTENçÃO E REPARAçÂO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICÁDOS ANTERIORMENTE

3329.5/01 . SERVIçOS DE MONTAGEM DE MÓVE15 DE QUALQUER MATERIAL

4773-3lOO - COMÉRC|O VAREITSTA DE ARTTGOS MÉDTCOS E ORTOPÉOTCOS

7319{/02 - PROMOçÃO DE VENDAS

ATIVIDADES AUXITIARES I-ICENCIADAS

sede

Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PÁG|NA [1] DE I3l



PARECER DA PREFÊITURA DO MUNICíPIO DE RIBEIúO PRETO

vÁuDo PARA A rNscflçÃo MUNtctpAL Do tnnÓvEt DATÂ DE EMEsÃo: 16/0].12018

TIFO DO lMóvEL: lmóvel Urbano:0051259

RESTRTçõES AO EXERCíCIO DÂ ATMDADE tto LOCAL INDICADO:

» Atividade permitidâ, sendo que a construção, reíorma, ampliação, diminuição ou demoliÉo de área deverá possui HABITE-SE

de acoÍdo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar ne 2.158/2007.

» Atividade permitida no local indicado, desde que possua pârecer do Departamento de Gestão Ambiental e Departamento de

Urbanismo da secretaria de Planejamento de Gestão Ambiental, nos termos do aÍri$o 22 da Lei ne 2.L57/2OO7,

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria dê Estado dâ Saúde /vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal

DÂÍA EMISSÂO NÚMERO DE TICENçA VAUDADE

0610L/2077 7s75142O7776 06/0!2022

FORAM PRESTADAS A9 SEGUINIES DECTARAçÕEs:

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB

1. lntervenção em Áreas de PÍeservação Permanente (APP), estabelecidas pela Lei Federal ns 12.651/12;
2. Supressão de vegetação nativa;
3. Corte de árvores nativas isoladas;

4. Movimentação de terra acima de 10O m3 (cem metros cúbicos);

5. A instalação em imóvel rural em situação irregular quanto às exigências da Lei Federal 1265V12 no que se refere à

destinação da Reserva Legal obrigatória ê inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR- Para tanto observer o que dispõe o
Decreto Federal ne 7.830/12, Decreto Federal ns 8.235/14, lnstrução Normativa MMA02/14e Decreto Estadual ne 59.267/73

6. lnstalação em Áreas de Proteção aos Mananciais (APM) ou Áreas de Proteção e Recuperação de Manan€iai§ (APRM) da
Retião Metropolitana da Grande São Paulo".

Relação de municípios total ou parcialmente inseridos em APM/APRM

Total Embu-Guaçu, ltapecerica da Serra, Juquitiba, RibeiÍão Pires, Rio Grande da Serra e São Lourenço dâ Serra

Parcialmente Aruiá, Biritiba Mirim, Caieiras, Cotia, Diadema, Embu, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, GuaÍulhos,
Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa lsabel, Santo André, São BeÍnardo do campo, São Paulo e Suzano.

Secretarie de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATAEM§SÂO NÚMERODETICENçA VAUDADE

76/0t/20t8 cLcB 0000316979 t6/O1/2021

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçÕES:

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições
de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra lncêndio do Estado de São Paulo.

), Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalizaçâo do Corpo de Bombeiros e que, além da cassaÉo da Licença, o registro de
informaçôes inverídicas pode acarretar ao declarante o cÍime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem preiuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de
Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior dê uma edíÍicação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conÍorme
o tipo e o número âcim3 descrito.

PÁGrNA [2] DE [3]



PREFEITURA 3

DATA EMISSÃO

L6lOL(2OLS

V|GIúNCN SANTTÁruA

NÚMERO DE tIcENçA

1722079207852

VALIDADE

1,6/07/2O2L

MUNICíPIO DE RIBEIRÃO PRETO

DATA EMISSÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

L6/O7/2O78 3319-8/OO

FORAM PRESÍADAS AS SEGUIMÍES DECI.ARAçõES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competênciâ do órgao de vigilância sanitária.

DATAEM§SÃO PROTOCOTO ISEI{TO CNAE

16/0rl20t8 3329-sl}7

FORAM PRESTÂDAS AS SEGUII{TES DECIÂRAçÕES:

» Declaro estar ciente dê que a atividade que realizo não é da competência do órgao de vigilância sanitária.

DAÍAEMESÃO PROTOCOLOISENTO CNAE

L6IOL/2OL8 73r9-OlO2

FORAM PRESTÂDAS AS SEGUIIITES DECI.ÂNAçÔES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do óÍgao de vitilância sanitária.

DATA EMESÃO NÚMERO DE UCENçA VAUDADE CNAE

L6/0u2O!8 857728 r610U2019 4773-3/00

FORAM PRESTADÂS AS SEGUINIIS DECTÂRAçÕES:

» Declaro conhecer a letislaÉo sanitária vigente e cumpri-la integralmente, inclusive em suas futuras atualizações, assumindo
civil e criminalmente inteirâ responsabilidade pela veÍâcidade das informações âqui prestadas para o exercício das atividades
relacionadas. Declaro ainda estar ciente da obrigação de prestar esclarecimentos e observar as exigências legais que vierem a

ser determinadas pelo órgão de vigilância sanitária competente, em qualquer tempo, na forma prevista no artigo 95 da lei
estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998.

» Declaro estar ciente de que este estabelecimento está sujeito à inspeção pelo órgão de vigilância sanitária e aplicação de

sanções previstes na legislação vigente, êntre elas o cancelamento desta licença.

Secretaria da AgricuhuÍa / Coordenedoriâ de DeÍesa Agropecuária

DATA EMlsSÃO

16/0L12018

PROTOCOLO ISENÍO CNAE

3319-8/00 3329-sl01
4773-31O0 73t9-0/02

FORAM PNESTADAS AS SEGUII{TES DECI.AITAçÕE§:

» Declaro que as âtividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal

e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

PÁG|NA [3] DE t3l
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GOVERNO DO ESTADO DE PERI{AMBUCO
SECRETARIA DE SAUDE

IV GERÊXCN REGIONAL DE SAÚDE
HOSPITAL JESUS NAZÀRENO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovaÉo de qualificaçâo têcnica, que a Empresa
BUXDI EQUIPAIEXTOS TÉOrcOS E ODONTOLÔGICOS EIRELI _ HE, CNPJ

20.371.330í1001-09, estebêbcida a Rua Mato Grosso, 667 - lpiranga - Rib€iÍão PÍeto I

SP, Íomeceu eo Hoopibl de Ceruaru Jesus l{eze reno, Sensores de Oximelria e

Cahs d€ PNl, cumprindo com os padrÕes de qualidade e quantrdade, nâo havendo em

noôso€ Íegi§fG nada que a desabone sua conduta como pÍe§tadora de s€rYiço.

Caruaru, 19 de seêmbro de 2017.

Francisca Eli Vital dê

Dirêtora Adminisbaüva e Financeira
Hospital Jesus NazatEno

( ?
F Íêitas
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REPÚBLICA FEOERAÍÍVA DO BRÂSIL
ESTAOO OA PARÀBA

CARTÓRIO ÂZEVÊDO BASTOS
FUNDADO E[ 1888

pRtÍ$EtRo REGTSTRO C|VIL DE NASCTmENTO E ÓBITOS E PR|VATTVO OE CASAflENTOS, |XÍERÍXçÓES E TUTELAS OA COIIARCA OE
JOÃO PESSOA

Av Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244 5404 / Fax: (83) 3244-5484

httpr//www.azevêdobastos not.tr
E-mail: cartorio@âzêvedobastos.not-br

DECLARAçÃO DE SERMçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bê1. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascjmentos e Óbitos e Privalivo de Casaínêntos. lnteídktses e
Tutelas coín atribuiçáo de autenlicar ê reconheceí firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em üÍtude dg Lei, etc...

DECLARA pa.a os devidos Íins de direito que. o doclmento em anexo idêntificâdo andiüdualmente em cadâ ffiigp de Auteità,açáo Digilal'oü í\a
referida sequênciâ, toi autenticados dê acordo com as LegislaçÕes e noímas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transpaÍência e segurança juridica de lodos os atos oÍiundos dos Íespectivos sêrviços de Notas e Registros do
Estado da Parâíba, a Coríegedoía Geral de Justiça editou o Proúmento CGJPB N'0032014, determinando a insêÍção de um digo em todos os
atos notorjais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçâo Extrajudicial contém um códEo único (po. exempllo: Selo Diglt l: ABC|2UU
XrX2) e dessa forma. cada autenticaÉo píocêssada pela nossâ Serventia podê sêr confiímada e vedficada tantas vezes quanto for necessário !
através do site do Tribunâl de Jusüça do Estado da Paraíba, endereço htQJ/corÍegedoria-tjpb.jus-ú/sslo{QitáU

A autenticaÉo digita, do documento faz prova de quê, nâ dâta e hora em que ela foi realizâda, a empíêsa lrul{Írl EQUIPA EiIÍOS ÍÍEDICOS,
ODOiITOLOGICOS Ê VÉÍÊRI ARIOS EIRELLI . llE tinha posse de um documênto com as mesmas caracteríslicas que íol'âm reproduzidas na
cópia aulenticada. sendo da empresa UNDI EOUIPAÍ{ENTOS lrEDlCOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS ÊlRÊLLl - É a
responsabilidade. única e exclusiva- pêla idoneidade do documento apresentâdo a este Cartóíio.

Esta DECLARAÇÂO foi êmitida em lo/ítr2ol7 OE:07:,19 (hola local) através do sistema de autenticaÉo digilal do CáÍtóÍio Azevêdo Bastos, de
acoído com o An. 1o. 10o e seus §§ 1ô e 20 da MP 220012001, @íno também, o documenlo eletÍônico aúenticado contendo o Ceíficâdo Digital do
titular do Canório Azevêdo Eastos, poderá seÍ solicitado diíetâmênte â empresa uNDl EqUIPA ENTOS EDICOS, ODOi{TOLOGICOS E
VÊTÊRINARIOS EIRELLI - tlE ou ao Caítório pelo eôderêço de e-mail autêntica@azevedobastos.nol.br

Para iníoríiações mais detalhadas deste alo, acêsse o sile !!tss.:4aq!!!igitsLezgyg!9.!qs!9§ jglE e inÍo.me o @dito de Co,tsulla *sta
DechGçào

Código de Consuita desla Declarâção: 829831

A consultâ destâ DeclaraÉo esta.á disponivel em nosso site até lírí0120íE lia:21i43 (hora local).

rCódigo de Autênlicação Digitãl: 63590510170925370681-1
rlegislaçôes Vigênt6: Lei Federal nô 8.935/94, Lei Fêderal no 10.4cÉ,12002. Medída PÍovisória no 2200/2@1. Lei Federal no 13.105/2()15, Lei
Esladual no 8.72112008, Lei Estadual no í0.132/2013 e Provimento CGJ N'003/20'14

O íeíe.ido é veÍdade. dou Íé
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Atestamos para os d3yidos fins que a empÍ3sa 
'lUHDl 

IQUIPAM{I'ITOs MÍtlCO§,
ODOrÍIOrôCrcOS E VEIE*FúRIQS EtxELl Mt {MUrlDr t€pnE$iJrAçÕE5}, shuada à Ruã Mâta Grosso ns
667, BaiÍro lpiranga, nibúirão Pr€to - 5.P, cEP: 1405}"560, Ct{Pl: 20.371-330/ffi1-09, lns{rição a§taduâl:
797.05§,7õ18-113 é lornecedora do Fando Municipal dê saúde de Edeia - CNPJ 08.033.825/S01-L4, sito â
Àv. washinÊton Luiz, Qd. 01, Lt. 01, setor tênix, eín Edeia {Go}, aüavés de pr3gâo pre§.ncial @512016,
promovido pe,a Prêteiturô MuniciÊal de ldeia {GO}, de acordo com a lei Êederal 8,566193-94.

A €mgresa arima citada é fomecedora de equipamentos ê maaeÍiâis hospitalaíes,
flsioterapia em geral. móveis hospitâlâres, irstrümertâi§ .i.úrgi.os ê equipamestos eletrônicos, e que

cuínpÍiu os praaos de êntr€ga, quantideda e qualidade de sels produtos, tendo prestado total asslstêaclà

técnicâ nos aparêlhôs foínecidos, não tendo nada que a desabonâ até a pÍêse.te data.
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Edêia GOl, 15 de junho de 2017.
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