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DIARIO OFICIAI DA UNIAO - supremento tssN 1677-7042

PROCESSO: 25351.319431/2019-14 AUTORIZ/MS: 4.01023.0
ATIVIDAD€/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUÍOS DE HIGIENE

EMPRESA: DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA
ENDEREÇO: Av Doutor Angelo Teixeira da Costa, 888
EAIRRO: Frimisa CEP: 33045170 - SANTA tUZtAlMG
CNP.i: 25.681.s2910001-49
PROCESSO: 25357.205842/?0!9-15 AUTORIZ/Ms: 4.00867.0
AÍrvtDADE/CTASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DrSTRlBtJrR: COSMÉTTCOS/PERFUMES/pRODUTOS DE HtGtENE
EXPEDIR: COSMETICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉIICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HTGIENE

EIVIPRESA: VOSHOO PERTUME E COSMÉTICOS EIRETI
ENDEREçO: Rua General Bruce, 735
BAIRRO: São Cristóvão CEP: 20921030 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.956.163/0001-70
PRoCESSO: 25351.340051 /2019-16 AUToRIZ/MS: 4.01075.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOs DE HIGIENE
0rsTRtBUtR: cosMÉTrcos/PERFUMÊS/PRODUTOS DE HtGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS OE HIGIENI

EMPRESA: TRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS I-TDA
ENDEREçO: Avenida Nair Xavier CoíÍeia qd.1 |t.19
BAIRRO: .laídim Alexandíina CEP: 75060130 - ANÁPOLIS/GO
CNP.JT 30.851.930/0001-10
PROCESSO: 25357.37713912019-17 AUTORTZ/MS: 4.01022.6
AÍIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRÊsA: ÍRANSPORÍES DÉ CARGAS SOARES OLIVÊ|RA LTDA
ÊNDEREço: Avenida John Kennedy, 299
BAIRRO: Cêntro CEP: 45190000 - PLANALTO/BA
CNPI: 11.460.795/0001'37
PROCESSO: 25351.320238/2019-18 AUToRIZ/Ms: 4.01031.7
ATIVIDADE/CLASSE
ÍRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERTUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA;68Í COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI
ENDEREçOi R CONS MOREIRA DE BARROS, 1880
BAIRRO: LAUZANE PAULISTA CEP: O243OOOO - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 29.466.564/0001-04
PROCESSO: 25357.320254120\9-19 AUTORIz/MS: 4.01029.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUÍOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOs/PERFUMEs/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTO5 DE HIGIENE

EMPRESA: FORMUTA DISTRIEUIDORA DE COSMETIcoS LTDA
ENDEREçO: Av. QUEIRA DEUS, Ns 915 GALPAO 334
BAIRRO: PORTAO CEP: 42700000 - I-ÂURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 27.596.149/0001-31
PROCESSO: 25351 -3297 75 12079 -19 AUIORIZ/MS: 4.01045.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMETICOS
DISTRIBUIR; COSMÉÍICOS
TXPEDIR: COSMÉÍICOS

EMPRESA: QUALITY COSMÉTICOs E CURSOS EIRELI
ENDEREçO: RUA SILVIO ROMERO 76
BAIRRO: JARDIM 5ÃO LOURENçO CEP: 79041610 - CAMPO GRANDE/MS
CNP.I: 28.018.454/0001-09
PROCESSO: 25351.325846/2019-19 AUTORIz/Ms: 4.01080.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUÍOS DE HIGIENE
DISTRIgUIR: COSMÉNCOs/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

sJT LOCAÇÕES E |-OGTSTTCA ETRELT

BAIRRO: PLANALTO CEP:31730600 -

CNPI: 21.614.388/0001-90
PROCESSO: 25351.327208/2019-32 AL
aTtvrDADE/CTASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: NEW CONCEPT INDÚSTRIA
ENDEREÇO: RUA GUIA LOPES, 3646
BAIRRO: RONDONIA CEP:91415260 -

CNP.I: 23.759.37410001-90
PROCESSO: 25351.330645/2019-33 AL
AÍIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉÍICOs/PERFUMEs
DrsÍRrBUrR: COSMÉTTCOS/pERFUMES/r
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PÍ
EXPEDIR: COSMÉTtCOS/PERtUMtS/pR(
FABRICAR: COSMETICOS/PERtUMES/Pt
REEMBATÂR: COSMÉTTCOS/PERtUMES,

EMPRESA: HD TRANSPORÍES E LOGIS
ENDEREçO: RUA AGRESTINA , 68
BAIRRO: VILÂ .IAGUARA CEP: 051171(
CNPJ: 12.998.52710001-52
PROCESSO: 25351.324038/2019-34 AL
ATIVIDADE/CLAsSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUM

EMPRESA: prioíitta produtos hospitali
ENDEREçO:.ua sai.a militaí 570
BAIRRO: paíque industíiâl v CEP:86;
CNPJ: 29.700.587/0001-23
PROCESSO: 25351.317559/2019-3s AL
ATIVIDADT/CLAs5T
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES
DISIRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/t
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR(

EMPfiESA: MACROPORT DISTRIBUIDOÍ
ENDEREçO: avenida paulista oe 967,
BAIRRO: bela vista cEP:01311100 -
CNPJ: 12.400.169/0001-18
PROCESSO: 25351.339905/2019-36 AL
AÍIVtDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉÍICOS/PERFUMES
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/I
EXPEDIR: COSMÉÍICOS/PERFUMES/PR(
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/T

EMPREsA: S.O.S DISTRIBUIDORA DE (
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA , Ne !
BAIRRO: CENTRO cEP: 49010310 - Al
CNPJ: 12.843.14710001-22
PROCESSO: 25351.322489/2019-37 AL
ATIVIDADE/CLASST
ARMAZENAR: COSMETICOS
DISTRTBUIRi COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉÍICOS

EMPRESA: Cavalli Comércio de Produ
ENDEREÇO:: R. Maria Olimpio laídir
BAIRRO: JD. l2abêl CEP: 87309185 -
cNP I | 32.7 43.242 I OOOL-67
PROCESSOi 25351.309136/2019-41 AL
AÍIVIDADE/CI-A5SE
ARMAZENAR: COSMÉÍICOS/PERTUME5
DISTRIsUIR: COSMÉÍICOS/PERFUMES/I
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PR(

EIúPRESA: Alop lndústri e Comércio
ENDEREÇO: RUA AMAMBAI, 852
BAIRRO: VILA MARIA CEP: 02115001
CNP]: 13.662.131/0001-86
PROCESSO: 25357.12724512079-47 AL
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMETICOS/PRODUTO:
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS
EXPEDIR: COSMÉiICOS/PRODUTOS DE

ÊMPRESA: t & F DISTRISUIDORA DE
ENDEREçO| RODOVIA BR 101 SUL, 1:
BAIRRO: PRAZERES CEP: 54335000 '
CNPJ: 10.854.16sl0001-84

ATIVIDADE/CLASSE
ôaÀrÀ7FNôA. aô<ÀrÉTlaôc/pEeFl lÀrF(

E Iú PRESA:
Á\/ I NllnrFPô Ôa- ô rnnrlnmínin

EMPRESAi EMPRESA BRASIIE|RA Dt OtSTRtgUtçÃo ITDA
ENDEREÇO: RODOVIA MARIO covAs 472, KM 01
EAIRRO: COQUEIRO CEP: 67113330 - ANANINDEUA/PA
CNPJ: 05.402.904/0001-67
PROCESSO: 25351.311383/2019-16 AUTORIZ/Ms: 4.010s3.3
ATIVIDADE/CLÂSSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMEs/PRODUTOS DE HIGIENE
D|STRtEUtR; COSMÉT|COS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGtENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE



06t04t2020

Cadastro No

3.08.698-9
Data do CadastÍo

01t07t2019
Situação

Râzâo Social

píoritta píodulos hospitalares eirêli
CNPJ

29.700.5A7 t0001-23
Enderêço Complêto

TelêÍone

Responsávêl Íécnico

CLEBER ANDRE MOLINARI
Rêsponsávêl Legal

VINICIUS LOPES SALVI

No do Procêsso

25351.317573t2019-39

Cadastrô

3 - Saneantes
Atividades / Classês

Armazenar
. Sanêântê Domis.

Dishibuir
. Saneântê Domis

Expedir

^ 
. Saneante Domis-

CêÉiÍicado de Boas Práticas dê Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa Solicitante Linhâs de Cêrtiíicação Vigentês

Consultas - Agência Nacional de Vigilânciâ Sanitária

Dâdos do Câdastío

Data dê Publicação

Nenhum regislío encontrado

7'.".;Consultas / Funcionamênto de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamênto

Oados da Empresa Nacional

Certilicado dê Boas Práticas dê Dislribuição ê Armazenagêm - CBPDA (Vigêntê)

Empresa Solicilantê Linhas dê CêÍtlÍcaçâo Vigênles Data dê Publicâção

Nenhum íegistm encontÍâdo

Vencimento do Certiíicado

Vencimento do Certificado

Voltar

https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q/253513175732019391?cnc,=29700587000123 111
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?:REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTÂDO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM,I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENToS, INTERDIçÕEs E TUTELAs DA coMARcA DE
JOÃO PESSOA

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimêntos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnte.diçóes e
Tutêlâs com atribuiçáo dê autenticâÍ ê .econheceí firmas da Comârca dê João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, êtc...

lECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identiÍicado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digital'ou na
\íida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislaçóes e noímas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro dê 2013, a aplicâçáo obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos dê notâs e registro, composto de um ódigo único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantias vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Eslado da Paraiba, endereço https://corregedoria.tjpbjus.br/selo-digitaU

A autenticâção digilal do documento Íaz prova dê que, na data e hora em que ela foi rcalizada, a empresa PRIORITTA PRODUIOS
HOSPITALARES - EIRELI tinha possê de um documento com as mesmas característims que foram reproduzidas na ópia autenticada, sendo dâ
emp.esa PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apÍesentado a
êste Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1910612020 16:30:20 (hora local) âtÍavés do sistemâ dê âutênticâÉo digital do Cartório Azêvêdo Bastos, de
acordo com o Aít. 1o, í0ô e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Ceítificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, podêrá ser solicitado diretamente a empresa PRIORrTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRÊL| ou ao
Cartório pelo endêrêço dê ê-mail autenticâ@azevedobastos.not.br

Para informaçóes mais detâlhadas deste ato, acesse o site I§pjrhqç[git]al.azevedobastos.not.br e inÍorme o Côdigo de Consulta desta
DeclaBçáo.

A consulta desta Declaraçáo estrará disponível em nosso site.

icódigo de Autenticação Digital: 11036'1906201006994004-1

'zLegislaçôes Mgentês: Lêi Fêderal no 8.935/94, Lei Federal n' 10.406/2002, Medida PÍovisória io 22OO2O01, Lêi Fêderal no 13.105/2015, Lei

E§dual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10 132/2013 ê Provimênto CGJ N'003/2014-

- ,efeÍido é veídade, dou fé.

CHAVE DIGTIAL

00005b1d734rd94f057Í2d69Íe6bco5b6d917e924374803d48079bab18d678dabee50a610B53abc48b2dfdê32Í2da4684d82aee9e31b516a12Í8ed94.
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Av Epitácio Pessoa, í145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel: (A3l3244- 04 I Fdx]. (a3) 3244-54a4

http://wwwazevedobâstos.not.br
E-mail: cartorio@azêvedobastos.not.bí

DEcLARAÇÃo DE SERVIço DE AUTENTIcAçÃo DIGITAL
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRASIÜ
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

PRIMETRo REGlsrRo clvrL DE NAscrME*ro , o",ro. áHlf^?irotl'C'1"^*.Nros, rNrERDtçôEs E rurELAS DA coMARcA oE
JoÃo pESSoA

Av Epitácio Pêssoa, 1145 Baino dos Estados 5803040, Joâo pessoa pB
Íelj (A3\ 3244-5404 I Fax: (83) 32i14-í84

http://www.azevêdobâstos.not.br
E-mail: cârtorio@azevedobastos.not.bí

O Bel Válber Azevêdo de l/iranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimêntos e óbitos e privativo dê Câsamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiçáo de âutenticar e rêconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capitial do Estado da paíaíba, em virtude de Lei, eic...

9EC]+RA 
pa-ra os gevidos fns de direito que, o documento em anexo identiÍicado jndividualmênte em cada Código de Autenticação Digital, ou na- \nda sequéncia, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentess.

DECLARO ainda que, parâ garantjr transpârência e seguranÇa jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Esiado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei N" 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudiciat
em todos os atos de notas e regisfo, composto de um código único (poí exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autênticação
processada pela nossa Serventia pode ser veriícãda e confirmada tantas vezês quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Eslado da Paraíba, endereço https://corregedoÍia.tjpbjus.br/selo-digitaU

A autenticação digital do documênto faz prova dê quê, .ra data e hora êm que ela foi .êalizada, à empresa PRIORITTA PRODUTOS
HOSPITALARES - EIRELI tinha posse de um documento com as mêsmas câracterísticas que Íoram .eproduzidas na cópia autenticada, sêndo dâ
empresa PRIoRITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI a Íesponsabilidadê, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1910612020 17:06:41 (hora local) através do sistema de âutênticaÉo digital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. 'l', í 0' e seus §§ 1" e 2" da MP 220012001, @mo iambém, o documento eletrônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titulaí do Ca(ório Azevêdo Bastos, podêrá seí solicitado diretamente a empresa PRIORITTA PROOUTOS HOSPITALARES - EIRELI ou ao
Cartório pêlo êndereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Paía informações mais detalhadas deste ato, acessê o site !!pgê!S!SiELêZgy9d9Dê&sJ9!E e inÍormê o Codigo de Consulta desta
DeclaÊçáo.

A consulta desta DeclaÍaçáo estará disponívelem nosso site.

rcódigo dê Autenticação Digital: 1í03619062004702647'11-1

'.Legislações Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fedêral no 10-4062002, Medida Provisória n" 2OO2OO1, Lei Fedêral no í3.105/2015, Lei
Estadual no 8.72'112008. Lei Estadual nô 10.132013 e Provimento CGJ N'003/2014.

! ..rÍerido é verdade, dou fé.

CHAVE OIGTTAL

00005b1d734fd94m57Í2d69fe6bco5b6d917e924374803d48079bab18d678dâb3e0502943c738b384960729Íe13421725Í3Í0778Í5b5aa63244c6c871
1 8b867bbf37bc2gcaa6531 7 0cl5a57BÍ1 e7 464
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PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES . EIRELI
CNPI: 29.7OO.S87lOOO1-23

NIRE: 41600667565
1a Altera o Contratual.

VINICIUS LOPES SALVI, brasileiro, nascido em 24t1\t1ggL, sotteiro,
maior, empresário do comércio, residente e domiciliado na cidade de
Arapongas - Paraná, à Rua Saíra-ouro, no. 201 - Jardim Universidade -
CEP 86.702-820, Portador da Cédula de ldentidade Civil RG no.
10.865.451-1-SSP/PR, e lnscrito no Cadastro de pessoas Fisicas do
Ministério da Fazendã CPF no. 0TB.2O4.Z7g-14.

DAS ALTERAÇOES

^-\

c

DO OBJETO SOCIAL

ClÁusula 1', O objeto social da empresa que era 'COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS MEDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS. COI\,,IÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHO, COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO
VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE
HIGIENE PESSOAL E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITARIOS'' PASSA A SER 'COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAçÃO DOMICILIAR, COMÉRCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS

Reservado Junta Comercial

caRTtatco o REGI§fRo stÍ 03/Oa/2O].A 14:48 soa N' 20183122333.
pRorocoLo: 183422333 DÉ 27/07/2OLa. CóDÍGO Da VBRTFTCÀçÁO,
1140314{53{. tflRar {1600667565.
pRroRrrrÁ pRoDtrlos gosprrÀr,ÀREs - Efialr

JUNlA COúERCIÂL

À vatidaatê desre doc@eDro, €ê ilplesso, fica sujeito à coEprovação dê sua au!ênticidâdê Àos resPeêtivos po!!ai,
Ialo!úando seus rêsPectiwo8 cóatigos de werilicação

PáE:ll6

A parte acima qualiíicada é a titular da sociedade empresária que gira sob
nome empresarial de: "PRIOR|TTA PRODUTOS HOSPTTALARES -
ElRELl.", CNPJ 29.700.58710O01-ZJ, ôom sede e foro na cidade de
Arapongas - Paraná, à Rua Saíra-militar, no S70, parque lndustrial V, CEp
86702-700, com seu ato conslitutivo arquivado na Junta Comercial do
Estado do Paraná, sob o NIRE n.o 4í600667565 em 16lO2t2O1B, por este
instÍumento decidiu na melhor forma de direito alterar seu Contrato Social,
em obediência ao Código Civil trazido pela Lei n.o 10.406D0A\ em vigor
desde 11 de janeiro de 2003, mediante as cláusulas e condições a seguir
articuladas:

Libertad Bogua
SECRETÀRIÀ- CARÀ,,

cuRruBÀ,03/08/2018
vw. eopr€Eaf aciI.pr. Eow.b!
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1a Altera o Contratual.

ü

E ACESSORIOS PÂRA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANçA DO
TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRIiORIó
E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS
DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO
VE.STUARIO E ACESSORIOS, COMÉRCIO ATACA,DISTA DE
MÁQUINAS, APARELHoS E EQUIPAMENToS PARA USo oDoNTo.
MEDICO.HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA
DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COÍI,IÉRCIO
ATACADTSTA DE CALçADOS, COMÉRC|O ATAGADTSTA DE

119?Yr--O-S P_E ILGIENE, LtMpEzA E coNSERVAçÃo DoMtctLtAR,
COMERCIO ATACADISTA OE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VÁ,REJISTA DE
MOVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E
DOMISSANITÁRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉNCOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COMÉRCIO
VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS."

L

é

Cláusula 2',

DAS DTSPOSTçÓES GERATS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato primitivo e
alteraçôes e o titular VINICIUS LOPES SALVI resolve alterar e consolidar
seu contrato social e alteraçôes.

CONSOLIDA, O DO CONTRATO SOCIAL

PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.700.587/000't -23

NIRE: 41600667565

VINICIUS LOPES SALVI, brasileiro, nascido em 2411011992, solteiro,
maior, empresário do comércio, residente e domiciliado na cidade de
Arapongas - Paraná, à Rua Saíra-ouro, no. 201 - Jardim Universidade -
CEP 86.702-820, Portador da Cédula de ldentidade Civil RG no.

Reservado Junta Comercial

CERTIFICO O REGISTRO gl, 03/OA/2OLA 1{:{8 SOB N" 20183{22333.
pRorocor.o: L83422111 DB 27/07/2Or8. CóDrGO DE LERrFrCÀÇÃO,
11803144534. NIRE:,11600667565.
pRroRrrrÁ pRoDE[os ÁosprfÀr.ÀRBs - BrREÍ,r

JUNIA COM€RCI L
DO P^RANÀ Libertad Boguâ

SECREtÀ,RIÀ - GERÀI,
crrRrTrBÀ,03/08/2018

vw. eDplesafacil. pÍ. gov.br

À validade dê6rê docrEnênto. sê iEpreâso. fica sujeiro à coúplovação do sua âuLeüticldaatê nos re6pectivos PorEais
IDtorÀando sêus !eÊpecliwo8 código6 dê vêriticação

PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.700.S82l00O1-23

NIRE: 41600 66t565

(

x
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PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPI: 29.700.587/o001-23

NIRE: 41600667565

ão Contratual.1a Altera

I

I

/í
ta

Cláucula I'. A sociedade gira sob o nome empresarial de ,,pRlORlTTÁ pROOUTOS
HOSPITALARES - ElRELl.', tendo sua sede e Íoro na cidade de
Arapongas - Paraná, à Rua Saíra-mílitar, no 570, Pargue lndustrial V,
cEP 86702-700.

DO INíCIO DAS ATIVIDADES

cráusuta 2.. A sociedade iniciou suas atividades em 16lO2lZO18t e seu prazo de
duraçáo é indeterminado.

DO RAMO DE ATIVIDADE

Clâusula 3'. A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: "COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CoNSERVAçÃO DOMtCtL|AR, COMÉRC|O ATACADTSTA OE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE CAM,A, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA
DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS

Y

Reservado Junta Comercial

caRrlFtco o REGISIRo st 01|OA/2OIA llt:{8 soB N' 20183{22333.
pRorocoLo: 183{22333 DE 27/07/2OtS. CóDrGO DE vERrFrCÀçÃO'
11803144534. NIRE: {1600667565-
pRroRrtaÁ pRoDIJ:ros tlosprrÀ!ÀiEs - ErRaLr

luNlÂ co!{tRcl^t Lj.bertad Bô9u6
SECRATÀRIÀ. GERÀI,

CIIBITIBÀ.03/08/201A
ffi. dprê6a!âci.L, pr,gow. b!

À walialadê de6re docuíêÍrto, !ê iúprêsáo, fica sujêiro à coeprovação de sua autetrticidade nos respectlwo8 portai8-
rDfoEaDalo seus lespectiwoa códigoÊ dê werilicação

,.. .;

10.865.451-1-SSP/PR, e lnscrito no Cadastro de pessoas FÍsicas do
Mínistério da Fazenda CPF no. OZB.ZO4.Z7g-14.

A parte acima qualificada é a única titular da sociedade emoresária ouegira sob nomê empresariat de: "pRlORlTTÁ 'pnOOUfôs
HOSPÍTALARES - EtRELt.,,, CNPJ 29.700.587/000í-23, com sede e Íoro
na. cidade de_ Arapongas - paraná, à Rua Saira-militar, no 570, parque
lndustrial V, CEP 86702-700, com seu ato constitutivo arquivado na Junta
Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE n.o 41600667565 em
1610212018, resolve por este instrumento, atualizar e consolidar o ContÍato
Social, tornando sem efeito as cláusulas e condiçÕes contidas no Contrato
Social primitivo, a partir desta data, já que adequado às disposições da Lei
n.o 10.40612002 aplicáveis a este tipo societário, passando a vigorar com a
seguinte redação:

DA EMPRESA
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PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ; 29.7OO.SAZ / OOOL-Z1

NIRE: 41600667S65
1a Altera ão Contratual,

ü

E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO
TRABALHo, coMÉRcIo ATACADISTA DE ARTIGoS oe escnriónró
E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATAGADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS
OE COLCHOARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO
VE-STUARIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE
MÁQUINAS, APARELHoS E EQUIPAMENToS PARA USo oDoNTo-
MEDICO.HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA
DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO
ATACADTSTA DE CALÇADOS, COMÉRC|O ATACADTSTA DE

119-D.ylg_s p_E- !lclE!!E, LrMpEzA E coNSERVAçÃo DoMtctLrAR,
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO
PESSOAL E DOMESTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉflCOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE
MOVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES E
DOMISSANlTÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL E COMÉRCIO
VARÊJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ".

c

Y

CLiusula 4'.

ClÂusula 5'.

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista é na
importância de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divididos em í00.000 (Cem
mil) quotas de R$ 1,00 (Um real) cada uma, subscritas e integralizadas
neste ato, em moeda corrente do Pais, ao titular da seguinte forma:

DA ADMINISTRAÇAO

A Administracão da sociedade caberá ao Titular VINICIUS LOPES SALVI,
com os poderes e atribuiçóes de representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Titular Quotas Capital R$
VINICIUS LOPES SALVI 100.000 R$ 100.000,00 100
TOTAL í 00.000 R$ 100.000,00

idh
LLiNTÀ coÀ{EtctÀLI Dô PÁiÀNA

CERTIFICO O RlGrsTRo st4 O3/OA/2OLA l4r{8 SoB N' 20L43422333
pRorocor,o: La3422333 DB 21/07/2OLA. CóDrGO DA vERrrrCÀçÂO.
11803144534. NIRI: {1600567565.
pRroRrrtÁ pRoDtrtos gosprrÀLÀR3s - ETBELT

Liberlad Boglg
§ECREÍÀiIÀ- GERÀI,

cuRrrrBÀ,03/08,/2018
{w. dpre8âtacil.p!. gov.br

À wal.iataatê deste docueento, sê ilp.esso. fj.ca sujêito â c(Eprovação de 6ua aulelricidade 4os respêcriwo8 PoÍtai3
Iator![ândo sêus resPectiwôÊ código6 de welificação

--r

í00

Reservado Junta Comercial
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Pâg'.516

1a Altera ão Contratual.

DAS FILIAIS

ClÁusulÂ 6..

DAS DtSPOS|çÕES cERAtS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir, manter e fechar filiais,
depósitos, representaçÕes ou qualquer outro tipo de estabelecimento, em
qualquer parte do tenitório nacional, mediante alteração contratual com
assinatura de todos os sócios.

cláusula 8', Declara o Titular VINICIUS LOPES SALVI, não estar impedido de exercer
a administração da sociedade, nos termos da lei, e nem condenado ou
encontra-se sob efeitos de condenaçáo, a pena que vede ainda que
temporariamente o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de
prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relaçóes de consumo, a fé pública ou a
propriedade.

Cláusulq 9'. Declara o Titular VINICIUS LOPES SALVI, sob as penas da lei, que nâo
figura como titular de nenhuma outra empresa individual de
responsabilidade limitada.

DO FORO

clÁEsula 1o.. Fica eleito o foro da cidade de Arapongas - Paraná, para qualquer açáo
fundada neste contrato.

E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente
instrumento particular, elaborado em 01 (uma) via, para que valha na
melhor forma do direito, sendo esta vias destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente
rubricada pelo Tifular e testemunhas, obÍigando-se fielmente pôr si e seus
herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ao término de cada exerclcio social, em 31 de Dezembro de câda ano,
proceder-se-á a elaboraçáo de inventário, do balanço patrimonial e do
balanço de resultado econômico.

/

I
Reservado Junta Comercial

cERrrFrco o RBGI9TRO St4 O3/Oa/2OLA 1!i:{8 SOE N' 201'43422333.
pRorocor,o: 183{2233t DE 27 /07 /2OL8. CóDrCO DB vASrFrCÀçÃO,
118031r153!1. l.lla: 11500667565-
pRroRr""Á pioDmos ÍosptaÀr.ÀRas - SrRar,r

JUNI^ CO.rf tCl^I
OO PAIANA Lib€ltâd aogus

aBctlTÁRrÀ- cBrÀ!
crrBrrtaÀ, 03/08,/2018

ffi. aq)Íê..tâcil. pr. gov. b!

PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.7OO.5A7 / OAOL-Z3

NIRE: 416OO667565

Cláusula 7'.
(

N

À walialade alesre atocuúêÍrlo, Éê iÀprê6so, fica 6ujêrlo à cdprowação dê su! autêDtlêld.dê sos rêBpectiwos Portâi3.
hloraârdo sêus rssPeclivos códigos de weÍtlic.ção
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PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.700.s87loOO1-23

NIRE: 4160O667S65

Pá9:6/6

1a Altera o Contratual.

Arapongas/PR, 25 de Julho de 2018.

vtNtclus ES SALVI
Titular

NTES LEONARDO ER LIN DANTAS
RG: 9.990.07 SP/PR

Testemun

FABIO
RG: 4.6 17 SP R

Reservado Juntâ Comercial

À v.Lialâatê dêlrê docuEênto, .. i!pr.!!o, fic. lujêtto à co|lprowação d6 iuâ âulêaEicidada noê rê6pêcEiwoâ Po!Eai8.
trfôrEânalo âêu6 rêspêctivo. código! dê vêÍiltcàção

/_/
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

MERO DE INSC o COMPROVANTE DE INSCRIÇÁO E DE SITUAÇÃO
CADA L

OAIA DE ABERÍURA
16t02t2018

NOME EMPRESARIAL

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES. EIRELI

ENTE.EoERAÍIvo RESPoN§ÀVEL (EFR)

ATIVA

T TULO OO ESÍABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA)

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITÂLARES I,lE

D|GO E DÊSCR|Ç DÀ ÀIIVID;DE
46.45-í-0í - Comércio atacadista de inslrumêntos e materiais para uso médico, ciíúrgico, hospitalar ê de laboratórios

cootco E DEscRrÇÁo DASÀTivtoÁDES EcoNÔMlcAs sEcuNDÁRtÁs
46.4í-9-02 - Comércio atacadista dê anigos de cama, mesâ ê banho
46.4í-9-03 - Comércio atacadista de aÍtigos dê armaÍinho
46.42-7-0'l . Comércio atacadista de artigos do vestuário ê acessórios, êxceto proíissionais e dê sêgurança
46.42-7-02 - Cornércio atacadista de roupas ê acêssórios para uso profisslonal e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista dê calçados
46.45-l-02 - Comércio atacadista de prótesês e artigos de ortopedia
46.45-í-03 - Comércio atâcadisla de p.odutos odontológicos
46.46-0-01 - Comércio atacadista dê cosmélicos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos dê higiênê pêssoal
46,47-8-0í - Comércio atacadista dê artigos dê escritório e de papelaria
46.49.4-0í - Comércio atacadista de equipameotos elétricos dê uso pêssoal ê doméslico
46.494-04 - Comércio atacadista dê móvêis e artigos de colchoaria
46.494-08 - ComéÍcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaçáo domiciliar
46.49-4-99. Comércio atacadista dê oulros êquipamentos e artigos dê uso pessoale doméstico não especiÍicados
ântêrioÍmênte
46.64-8.00 - Comércio atacadistâ de máquinas, aparêlhos e equipamêntos para uso odonto-médico.hospitalar; paÍtes e
pêças
46.69-9-99 . Comércio atacadista dê oulras máquinas ê equipamêntos nào especlÍicados anteÍionnente; partes e pêças
47.54-7-0í - ComéÍcio vaÍêjista de móvêis
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejistâ dê artigos êspoÍtivos
47.72-5-00 - Comércio varejista dê cosméticos, produtos dê perfuma a ê dê higienê pêssoal

cóDlco E DEscRtÇÃo DA NATUREZa JURiDrca
230-5 - EmpÍêsa lndividual dê Rêsponsabilidade Limitada (dê NatuÍeza Emprêsári

LOGRADOURO

R SAtRÂ 
'I]lILITAR

NÚMERo

570

CEP

86.702-700
&AIRRODISÍRITO

PARQUE INOUSTRIÂL V
MUNrcÍPro

ARAPONGÂS PR

ENDEREÇO ELE-TRÔNICO

PRIORITTA.SAUDE@GMAIL.COM

COMPLEMENÍO

ÍELEFONE
(43) 9154-í161

oara DÁ stÍuAÇÃo CÀoASÍRAL

16t0212018

SITUAÇÃO ESPECIAL oaÍa DA stÍuAÇÃo ESPEctaL

Aprovado pêla lnstruçáô Normativa RFB n" 'l -863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 1310412021 às '14:11:53 (dâtâ e hora de Brasilia). Página.112

112

29.700.587/000í-23
MATRIZ
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO OE TNSCR|ÇÀO

29.700.587/0001-23
MATRIZ

OÀIA OE ÂAERTURA

16t0212018

ü

PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

E DESCRI DAS ATIVIOAD€S ÉCO MICÁS SECUNDAÂIAS

47.73-3-00 - Comércio varêjisla de aÍtigos médicos ê ortopédicos
47.89-0-05 - Comérclo varêjista de produlos saneantes domissanitários
47.89-0-99 . Comércio vareiista de outros piodulos não espêciticados anterlormente

c E DESC OÀ NÀÍUREZÁ JURIOICÁ

230-5 - Empresa lndividual de Rêsponsabilidade Llmitada (de Natureza Emprêsá

R SAIRA Í{ILITAR
NÚMERO

570
COMPLEMENTO

ÍE!EFONE
(43) 9154-1161

CEP

E6.702-700
BAIRRO/OISTRIÍO

PAROUE IIIOUSTRIAL V ARAPONGAS PR

ENOEREÇO ELEÍRÓNICO
PRTORTTTA.SAUDE@GMAtL.COM

ENÍE FEDERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

srTUAçÃO CAOcSÍRÀL
ATIVA

DAÍA DA SI-TUAÇÁO CAOASIRAL
16t02n014

MOTIVO DE SIÍUAÇÂO CÁOASTRÂL

SITUÀÇÁO ESPECIAI OAÍÀ OA SÍUAÇÀO ESPECIAL

^Aprovado 
pela lnstÍuçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro dê 2018

Emitido no dia 1310412021 às 14:1 1:53 (data e hora de Brasília).

2t2

13104t2021

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

Pàgina: Zl2



BJ,
7Prefeitura Municipa! de Arapongas

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDAO NEGATIVA NO 6335/2021

Cód. Contribuinte.....: 2543630
Nome/Razão Social.: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EtRELt
CNPJ/CPF...............: 29.700.587 t0001 -23
Endereço.................: RUA SAIRA-MlL|TAR, S70
Complemento..........:

Bairro. RES UNIVERSIDADE

^CEP / Cidade..........: 86.702-700 / Arapongas
Requerimento no......:

Fina1idade................:

Va1idade...................:
buinte
ta de emissão

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existem
débitos municipais referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser
apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados
e já ocorridos.

Arapongas - PR, '19 de março de 2021

iri\7

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAPONGAS

SecretaÍia Munlcipal de Flnanças

Dêpanamênto de Tributo e Fiscali2ação

CeÍtidão n" 6335 i 2021

Emltida Elgtronlcamentg via intsmet em:
19t03t2021

Parâ veriricaÍ a Autentlcldade d6ta Ceíldão ac6se:
www.araponga§.pr.gov.br

na opçào "Cldadão"

ção Con
0 dias após d
c



(.u
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.0237906í0-95

Certidáo fornecida para o CNPJ/MF: 29.700.587/0001-23
Nome: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - E,REL|

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidáo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza hibutária e não Íibutária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida a cimento'Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda.pr.oov.br

úÍ,'tido via t.temet Ptdi@ (19/O3t2021 11:25:36)

17t07t202',t -
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nirtHtsrÉnto DA FAZENDA
Secrêtaria da Recêita Federal do BÍasil
Procurâdoria€eral da Fazenda Nacional

CERTTDÃo NEGAT|VA oe oÉgrros RELATrvos Aos rRtBUTos F ERATSEAoívtoealve
DA uNrÀo

Nome: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI
CNPJ: 29.700.587/0001-23

Ressalvado o dirêilo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
rêsponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a crédilos tributários administrados pela Sêcrelaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Oívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cêrtidão é válida para o estabelecimento matriz e suas flliais ê, no caso dê entê fêderâtivo, paÍa
todos os órgâos e fundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo únicodo art. 11 daLei n" 8.212, dé 24 de lulho de 1991.

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

Certidáo em uitamente com base na Portaria conJunta RFB/PGFN n" 1.751, de211012014
Emitida dia 2210312021 <hora ê data de Brasílaa>
Válida at
Código d ceÍtidão: 4F60.352í.4C1 0.9D54
Qualquer menda invalidará este documento

3:'l'1
18109t2021
controle d

la

22t03t2021

111
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Página 1de 1

Certidão n": 97 47 7/ 202L

- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Expedi ção
Vafidade
de sua e

Certifica-se que pRroRrrTÀ pRoDUTos EosprrÀr,ÀREs - ErRBÍ.r (!íjarRrz E

FrLrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n' 29.700.587/OOOL-23, NÂo coNsTÀ
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certídão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabafho, acrescentado peLa Lei n" L2.440, de ? de julho de 20Ll , e
na Resol"uÇão Administrativa n" L470/2olf do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
os dados consEantes desta Certidão são de re sponsab i l- idade dos
Tribunais do Trabal-ho 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 e stabelec imentos , agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Ínternet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNFOR!ÍÀÇÃO TMPORTÀrlrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
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 honorári-os, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mínistério Público do
Trabalho ou Comissão de Concil-iação Prévia.

/03/20
t4/09/202r
edição.

Dúr.idas e sugestões: cndtrlst. jus.br

7

PoDER JUDI CIÁRIo
JUSTIÇA DO TRÀBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBTTos TRÀBÀIJHISTÀS

Nome: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
cNPJ: 29 .700.587 / OO01,-23



04t05t2021 Consulta Regularidade do Empregador tu

Volta. lmprimir

C/|.IXA
CAIxA EcoNôMIcA FEBERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.700.587/ooot-23
RAZãO SOCiAIf,RIORITIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI

EndeTeço: R SAIRÁ MÍLIAR 570 / PARQUE INDUSTRIAL V / ARAPONGAS / PR /
86702-700

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, nêsta data, a
empresa acima identiflcada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

V alidadet13/04/2O2t

Certificação Número: 2 o4t 326007 7 4083

Informação obtida em o4/o5/2o2L L4i25:54

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

1t1

ro/081202t

httpsr//consulta-.rf.caixê.gov.br/consultacrí/pages/consultaEmpÍegadoíjsÍ
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7:i"
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÂSIL

ESTAOO OA PÁRAiBA
CARTÓRlo AZEVÊDO BASTOS

FUNDAOO EM í8E8
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVo DE cAsAMENTos, II{TERDIçÔES E TUTELAS DA coMARcA DE JoÂo

PESSOA

OECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

A autenticação djgital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empresa PRIORITTA PRODUTOS HOSPIÍALARES -
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caraclerislicâs quê foíam repÍoduzidas na cópia autenticâda, sendo da empresa PRIORITTA
PRODUÍOS HOSPITALARES - EIRELI a responsabilidadê, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro qúe â PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI assumiu, nos termos do aÍtigo 8", §1', do Decreto n' 10.27ü2020, que
.egulamentoll o artigo 3", inciso X, da Lei Fede.al n" 13.87412019 e o artigo 21A da Lei Fede.al 12.6A212012, a responsabilidade pelo processo de
digitalizaçáo dos documentos fisicos, garanlindo perante este Cartório e tercêkos, â sua aútoíia e integridade.

De acoído com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n" 12.68212012, o documento em anêxo, identiÍicádo individualmente êm cada Código de
Autenticaçáo Digitâr oú na refeÍida sequência, poderá sêr reproduzido êm papêl ou em quaiqúeÍ outro meio fÍsico.

Esla DECLARAÇÃO foi emilida em 2OtOSl2O2l 16i32r20 (hora local) akavés do sistema de autenticaÉo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de aco.do
com o Art. 1o, '10" e seus §§ 1ô e 2'da MP 2200/2001, como também, o documeôto eletÍônico autenticado contendo o Certiícado Digital do titulaí do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado direlamente a empresa PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de
e-mail autentica@azevedobastos.nol.bí Para inÍormaçóes mais detalhadas deste ato, acessê o site htlps://autdigjtal.azevedobastos.not.br e jnforme o
Codigo de AutênlicaÉo Digital

Esta DeclaraÉo é validâ por tempo indeterminado e está disponivel para consulta em nosso site.

rCódigo de Autentlcação Digital:'Í,l036'1905212689340837-í
'Lêgislaçôês Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida PÍovisóíia no 2200/200'1, Lei FedeÍal n' 13.105/2015, Lêi Estadual no

8.72112008, Lei Estadual no 10.132:/20'13, Provimento CGJ N'003/2014 e Provimento CNJ N" 1O0n02O.

C :íido é verdade, dou Íé.

O Bel. Válber Azevêdo de lvliranda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçôes e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer fiÍmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em viíude de Lei. etc...

DECLARO ainda que, para gâranliÍ kanspa.ência e seguíança juridica dê todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, foi
in r{Vido pela dâ Lêi No 10.'132, de 06 de novembro de 20í3, a aplicação obrigatória de um Selo Digitalde Fisc€lizâÉo EÍÍajudicial em todos os atos dên e rêgislío, composlo de um códEo único (por exemplor Selo Digital: ABC1234'X1X2) e dessa Íoíma, cada autenticação processada pêla nossa
Serventia pode seí veriÍicada e conÍi.mada tantas vezes quanlo foÍ necessário alravés do site do Tribúnal de Justiça do Estado da Paraíba. endereço
hllps J/co! Íegedoria.ljpb.lus.bí/selo-digitaU.

rcP
Brasil

I

À,€ddr Prd'rih x. 1.200.r, l
d. ÍdeiLq6rod.2ool : 7

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estâdos 58030-00, João Pêssoa pB
Íel.: 1é3\ 324+5404 I Fâx: (83) 3244-5484

http://w!wv_azêvedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

CHAVE DIGIÍAL
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7REPÚBLICA FEDERÂTIVA OO BRASIL
ÉSTADO DA PARAIBÂ

CÂRTÓRIO AZEVÊDO BÂSTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NÂSCIMEI'ITO E ÓBITOS É PRIVATIVo DE cAsAMÉNTos, INTERDIÇÕES E TUTELÂS oA coMARcA oE JoÃo
PESSOA

Av. Epjtácio Pessoa, 1145 Bair.o dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 324,1-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/,!ww.azevedobaslos.nol.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.bÍ

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oíicial do Primeiro Regist.o Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamêntos, lnte.diçÕes e Tutelas
com atribuiÇão de autenticar e .econhecer Íirmas da Comarcâ de Joáo Pessoa Capilal do Estado da Paraiba, em virtude de Lei. etc...

DECLARO ainda que. para garanlir kansparência e segurançâ jurídicâ de todos os atos oÍiundos da atividade Notarial ê Registíal no Estado da PaÍaíba, foi
intr{iido pe,a da Lei No 10.'132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obÍigatóíia de um Sêlo Digital dê Fiscalizâção Extrajudicial em lodos os âtos de
n e regisko, composlo de um código úoico (por exemplo: Selo Digilâl: A8C12345-X1X2) ê dessa forma, câda autenlicaçáo procêssada pela nossa
Serventia pode ser veíficada e confrmada tantas vezes quanlo for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Êslado da Paíaiba, endereço
https://corregedoíia-ljpb.jus.br/selo-digitaU.

A aulênÍicação digital do documento íaz prova de que, na dala e hora em que ela Íoi realizada. a empÍesa PRIORITÍA PRODUTOS HOSPITALARES -
EIRELI tinha posse de um documenlo com as mesmas caíactêíslicas que Íoram íêproduzidas na cópia autentjcada, sendo da empíesa PRIORITÍA
PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apÍesêntado a este CaÍlório.

Nesse sentido, declaro que a PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8', §'1', do DecÍeto n" 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n" 13.87412019 e o artigo 21A da Lei Federal 12.6822012, a responsabilidade pêlo pÍocesso de
digilalização dos documenlos fisicos, gaÍantindo peÍante este Carlório e teÍceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposlo no artigo 2o-A, §7', da Lêi Fedetal n' 12.68212012, o documento em anexo, identiíicado individualmente em cada Código de
Aulenticação Digital' ou na ÍeÍerida sequência, podeÍá ser reproduzido em papel ou em qualquêí oulro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 31lOSl2O21 10i49i37 (hora local) através do sistema de autenticação digital do CartóÍio Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 10, 10" e seús §§ 1'e 2'da MP 2200/2001, como também, o documenlo eletrônico autenticado contêndo o Certifcado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empíesa PRIORIÍTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI ou ao Cartório pelo ende.eço de
e-mail autenticâ@azevêdobastos.not.br Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acessê o sitê https://autdigital.azevêdobastos.not.br e inlorme o
Código de Autenlicação Digital

Esla DeclaraÉo é valida por têmpo lndêtârmlnado e está disponívêl para consulta em nosso site.

rCódigo de Autenticação Oigiral: 110362605210112607257 -1
,Legislaçóês Vigentês: Lei Federal n'8.935/94, Lei Federal n'10.406/2002, Medida Provisória n'2200/2001, Lei Federal n'13.105/2015, Lêi Estadual no

8.72112008, Lei Estadual n'10.1322013, PÍoúmento CGJ N" 003,/2014 e PÍovimento CNJ N" '100,/2020.

C )íido é veídadê. dou íé.

CHAVE DIGITAL
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bbí37bc2gcaa653'1 70cf 5a57 8Í1 e7 464
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7
REPÚBLICA FEOERATIVÂ DO BRÂSIL

ESTADO DA PARÂíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM I888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIT,TENTO E ÓBiTOS E PRIVATIVo DE cAsAMENTos, INTERDIçÕEs E TUTELAS DA coMARcA DE JoÃo

PESSOA

De acordo com o disposto no artigo 2o-A, §7', da Lei Federal n' 12.68212012, o documenlo em anexo, identiícado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido êm papêl ou em qualquer oulro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emilida em 14Í0112021 15i54',01(hora local) através do sistema de aulenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Arl. 10, 10" e seus §§ 1'e 2'da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certifcado Digital do titular do
Cartôrio Azevêdo Baslos, poderá seí solicilado diretamente a emp.esa PRIORIÍÍA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI ou ao Cartó.io pelo endeíeço de
e-mail autentica@azevedobastos,nol.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e inÍoímê o
Código de AutenticaÇão Digital

Esta DeclaraÉo é valida por tempo indeteÍminado e está disponivel paÍa consulta em nosso site.

'Código de Autênticação Oigital: 110361401211670048300-1 a 110361401211670048300-2
,Legislaçóes Vlgentes: Lei Federal no 8.935/94, Lêi Federal n" 10.40ô2002. Medida Proüsôia n' 220012001, Lei Federal n" '13.105/2015, Lêi Estadual no

8.72112008, Lei Estadual nô 10.1322013, Proümento CGJ N'003/2014 e Provimênto CNJ N" '10012020.

C^nido é veídade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

Brasil

Nesse senlido, declaro que a PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARÉS - EIRELI assumiu, nos te.mos do aÍtigo 8', §1', do Decreto n' 10.27812020, que
regulamentou o artigo 3', in.iso X, da Lei Fede.al 

^' 
13.87412019 e o adgo 2'-A da Lei Federal 12.6A2n012, a rêsponsabilidade pelo pÍocesso de

digitâlizâção dos documentos ÍÍsicos, garantindo peranle este Carlório e têÍceiros, a sua autoria e integridade.

DEcLARAÇÃo oE sERVtÇo DE AUTENTtcAÇÃo DtctrAL

O Bel. Válbeí Azevêdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Píimeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbilos e Privativo de Casamentos, lnlerdiçóes e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capjtal do Estado da Paraíba, êm viÍtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, paÍa garanlir transparência e seguranÇa juridica de todos os atos oriundos da alividade Notarial e Registral no Estado da Paraiba, Íoi
inr,liluído pela da Lei No'10.'132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obÍigatória de um Selo Digital de FiscalizaÉo Exlrajudicialem lodos os atos de
n e regisko, composto de um código único (poÍ exemplo: Selo Digital: ABC1234$X1X2) e dessâ forma, cada aulenticaçáo pÍocêssada pêla nossa
Se,ventia pode se. veíiíicada e coníjrmada lantas vezês qúanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
hltps://coÍregedoria.tjpb jus.br/selo{igitaU.

A aulênticação digital do documenlo íâz píova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a empresa PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES -
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas característicâs quê foram rêproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PRIORITTA
PRODUTOS HOSPIÍALARES - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva. pela idoneidade do documenlo aprêsentado a este Cartório.

00005b1d734fd94Í057f2d69Íe6bc05b776a609babbd47862M97e6dea00ebabb645a37cb958bd430e&7'168f2441a0929eb571172e3jea4622fb0a6daa573d
5bbR7bc29caa653'1 70cÍ 5a57 8Í 1 e7 4U
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Av. Epilácio Pessoa, 1145 BairÍo dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 i Fax: (83) 3244-5484

httpr/www.azevedobastos.not.bí
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

ARAPONGAS
VIGIúNCH SANITÁRIA MUNICIPAL

EmpresollFácil

LICENÇA SANITARIA
Número 16081

Atividade CNAE 4645-1/01Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios4646-0/02oomércio atacadista de produtos de higiene pessoa14754-
7/0lComercio varejista de móveis4641-g/o2comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho4772-
s/oocomercio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoa147636/02Comércio
varejista de artigos esportivos4TS9-0/99Comércio varejista de outros produtos náo especiÍicados
anteriormente46&-8/00comércio atacádista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-
médico-hospitalar; partes e peças46494/04comércio atacadista de móVeis e artigos de colchoâri44642-
7/01Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto proÍissionais e de segurança464í-
g/o3comércio atacadista de artigos de armarinho4646-0/01Comércio atacadista de cosméticos e produtos
de perfumaria47636/01Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos4ô4g-4/o8comércio
atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaçáo domiciliar4669-9i99comércio atacadista de
outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pêçaú647-8/0'Í Comércio
atacadista de aÍtigos de escritório e de papelaria4773-3/00comércio varejista de aÍtigos médicos e
ortopedicos4645-1io3comeÍcio atacadjsta de produtos odontológicos4643-5/0'l Comércio atacadista de
calçados4789-0/05Comércio varejista de produtos saneantes domissânitários4649-4/0'1 Comércio
atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoale doméstico4642-7l}2oomércio atacadista de roupas
ê acessórios para uso profissionale de segurança do trabalho4645-1/02comércio atacadista de próteses e
artigos de ortopedia4649-4/99comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoale
doméstico náo especiÍlcados anteÍiormente

Responsável Técnico:

Município: Arapongas Endêreço: RUA Saíra-militar, 570, Parque lndustrialV

CEP:86702700

Local e neiro de 2021

ERNESTO SIMOES DE MELO
Vigilância Sanrtária Municipal

Observação

RÊSPONSABILIDADE TECNICA :

CLEBER ANDRE IIOLINARI. CRF 26446,

Código de Autenticidade: 2íGSXoQP1E

EMtTlDo pELo FUNctoNÁRro FELtpE RocHA ALVES DA stLVA

Esse documento deverá permanecer exposto em locâl visive, no estabelêcimenlo empresariâl

Validade: sexta, O7 de janeto de 2022

Nome Fantasia: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES

RAZãO SOCiAI: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES . EIRELI

CNPJ: 29.700.587/000'l-23

lnscrição Municipal:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA_PR
RUA WALFREDO BITTENCOURT DE MORAES N" 222 - CENTRO - PR
DIVISÃO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E MATERJAIS

EDITAL DE PREGÃO N' 2Ol202I. SRP _ PROCESSO ADMINISTRÂTIVO N" 33/202I
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES : ATE AS 8:59 HRS DO DIA 3l DE MAIO DE 2021
INICIO DA SESSÃO r ÀS O9:OO HRS DO DIA 3I DE MAIO DE 2O2I .

Prezados (a) seúores (a):

Apresentamos nossa proposta para fomecimento do objeto deste pregão, acatando todas as

estipulações consignadas no edital, conforme abaixo:

7::

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO NU MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓCTCOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.

PROPOSTA COMERCIAL

35 R$ 1.750,00
(-Um Mil,

Setecentos e

Cinquentâ
Reais-)

RS 3.500,00
(-Tres Mil ,

Quiúentos
Reais-)

UND 02ICO Kit com '1 Turbina dê Alta Rotação + 1

Contra-Ângulo + 1 Micromotor + 1 Peça Reta.

Peça Rela: Micro motor encaixe Borden 2 furos. Spray
refrigeração por condução inlerna. Sistema de
universal lntÍa. Esterilizável em autoclave até 135'
Acoplamento Borden. Mínimo de 5.000 rpm - Máximo
20.000 rpm.

Micromotor Baixa Rotação: Acoplamento Borden INTRA
Spray lnterno. Rotação de 5.000 a 20.000 rpm. Enca
INTRA Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 3600
Esterilizável êm autoclave ate 135'C.

Contra Ângulo: possui giro livre de 3600. Acopla
INTRA. Spray externo. Encaixê INTRA Universal. lríínimo
5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.

Turbina: Spray triplo.Rolamento de cerâmica. Acop
borden. Sistema de tÍoca broca: press-button (PB
nível de ruído ê vibração. Rotação máxima: 380.000 rpm
Torque: 0,13

"Produto Fabricado ConÍorme Portaria lnmetro n.o 54
01102J20'l.6, lnstruçóes normativas da ANVISA, n. 04
24109120'15 e n.22 de 20.10.2017, ISO 14457:2017
"Dentistry - Handpieces and Motors", ISO 3964:2016
"Dental handpieces - Coupling Dimensions",
9'168:2005 - "Dental handpieces - Hose connectors"
Resolução RDC 39/20't3 (ANVISA) - Regulamento Técn

KIT ACAD

).

de Produtos Médicosde Boas Práticas de Fa

CNPJ: 38.2s9.748/0001{6 - INSC. EST.: 003824290.00-86

Rua Cipriano de Carvalho. n' l05. Cinouentenário. CEP 30.570-020. Belo Horizonte/IVIG - Telefone í31) -1374-

6768-Email@

IOTE Descritivo, Modelo, lllarca, Fabric., Proced. e RMS Unid, Qte Valor Unit, Valor Total
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Banco

7::

Sistêma de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2016".
MODELO: KIT ACADEMICO PRIME LUXO CONTENDO:
01(UMA) CANETA DE ALTA ROTAçÃO PRIME LED CX2O7
cx207-w-2
01(uM) MrcRo MoToR pRrME CX235 (REFRtcERAçÃO
INTERNA)
01(uM) coNTRA ÂNGULO PRIME CX235
(REFRIGERAçÃO DUPLO INTERNO E PUSH BUTTON)
Oí(UMA) PEÇA RETA PRIME CX235 (REFRIGERAçÃO
DUPLO INTERNO)
01(uM) óleo LUBtRtFtcANTE
O1(UM) BOLSA PARA TRANSPORTE
MARCA DENTEMED
FABRICANTE DENTEMED
PROCEDENCIA NACIONAL
REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007,
80349609006, 80349609005

Validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias - CONFORME EDITAL

Condições de pagamento CONFORME EDITAL

Prazo de entrega: l0 (Dez) Dias - ou CONFORME EDITAL

Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues, S/N, Nova Santa

Bárbara- PR - CONFORME EDITAL
Local de entrega:

[2 (Doze) meses - CONFORME EDITALGarantia

INCLUSOSFrete / impostos:

Assistência técnica
Eú rooo rrnnrróRro BRASTLEIRo - coNFoRME EDITAL.
https://dentemed.com.br/assi stencia-tecnica/*lmapa

BAI{CO DO BRASIL

.\g 1229-7Agencia

Cc 69802-.1Conta Corrente

Empresa MiamiMed Produtos Odontológicos Ltdâ

Insc. Estadual: 00382,1290.00-86CNPJ: 38.259.748/000r -86

Endereço
R CIPRIANO DE CARVALHO, n'195, Bairro Cinquentenário, CEP 30.570-020, Belo
Horizonte

Telefones (31) 33744768t (3r) 9r0s-s43s

Email: miamimed.licitacao@hotmail.com

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 0038242q0.00-86

Ruâ Cipriâno de Carvâlho. n' 195. Cinquentenário. CEP 30.570-020. Belo Horizonte/Mc - Telefone í31) 3374-
6768 - Email: miamimcdJcitacÀo@IolloailconÊ

VÀLOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 3.500,00
-Tres Mil e tos Reais -

DADOS BANCÁRIOS:

RESPONSÁ\'EL PELA ASSINATURA :
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Nome do Signatário CRISTIaTT^O HENRIQUE RODRIGUES C URY

PROCURADOR OUTORGADO

Estado civil CASADO Nacionalidade BRASILEIlL{

Identidade NIG 6.066.360 - SSP/NIG CPF 993.547.726-68

Residência:
RUA INSPETOR JOSE AP.ARECIDO, N" 76, SÁO BENTO, CEP 30.350-730, BELO
HORIZONTE/MG.

A empresa , sob as penas da Lei:

* O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de pregão presencial e seus respectivos
anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da Iicitaçâo.

* Que os produtos sào de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância
sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitá,ria quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria

\testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo'nosso engenheiro técnico pra averiguação

* e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG
de n" 597ó.
n Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa

proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa

proponente, que devera vir no mesmo eovelope das propostas.

* Sob as penas da Lei, que o material ofertado atende todas as especificaçôes exigidas no edilal e seus anexos.

* O cornprometo-me a manter, durante a execução do contralo, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todâs as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da oroposta será

li tad no arl ital e uea sera rLl tz doze tos de fabri omeses

depois de eferuada sua entrega.
* Nesta opornrnidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto

desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a

todas as clausulas e condições previstas neste edital.

À Os preços propostos conlemplam todas as despesas necessárias para execução do confrato conforme edital de

. .taçâo, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, tâxas, fretes, segutos,

deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento licitado.
* Caso sejamos vencedores segue os dados completos da pessoa responsável por assinar o instrumento de contrato

que eventualmente seja Íirmado pelas paÍtes: CRISTIANO HENRIQUE RODRIGUES CflRY, brasileiro, casado,

poÍador do CPF n'993.547.72ó{8 e da cédula de identidade MG 6.066-3ó0 - SSP/MG, procurador outorgado,

telefonc 3l) 1374-67681 (31) 9105-5435, e-mail miamimed.licitacao@hotmail.com, residente e domiciliado na Rua

Inspetor José Aparecido, no 76, São Bento, município de Belo HorizonteÀíG.
.! Declaramos que examinamos, conhecemos e nos subnetemos a todas as condições contidâs neste Pregão, bem

como verificamos todas as especificaçóes nele contidas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou

documentos que dele fazem parte.
.t Declaramos, também, que os produtos cotados atendem plenamente todas as especificações constântes do anexo I

e os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas, Íais como custos diretos e indiretos, tributos

incidentes, taxa de administração, lucro e outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e

seus anexos.
* Declaramos parâ todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados,

estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos

incondicional e integralmente.
* Declaramos também que até a presente data inexislem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente

certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

CNP.I: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 0038242o0.00-86

Rua Cipriano de Carvalho. n' 195. Cinouentenário. CEP 30.570-020. Belo Horizonte/MG - Telefone í31) -1374-

6768 - Email: miamitrlcdJicitÀcao@IoIl03j!,rom

Função

I
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'l' Quaisquer tributos, custos e despesas, diretos ou indirelos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados,serão
considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquertítrúo.
t Plena aceitação das condições estâbelecidas neste editâl e seus ânexos.

BELO HORIZONTE/MG,3I DE MAIO DE 202T.
ATENCIOSAMENTE,

7

el Desid o

r-tg esg 74B l ooo1's61
l.E.:0ül'024290'00{i

l$ra§o merÍo§ os{q&aa rÍ,r
Rut ODí€no dr CaÍvalho' t95

B. Cftu.ífln&b ' C€P 1'570{20

L BELO HoRllor{rE'Mô J
I

'ir
É6: 17.452.3€3§pP-sP

Assinado de forma digital por

MlAMllvlED pRoDUTOS MIAMIMED PRoDUros

o Do Nro LoG I cos 3r?t^Yr"r!?ij:ff., r.
LTDA:382597 480001 86 Dados: 2o2t .0s.31 1o:52:4e

-03'00'

CNPJ: 38.259.748/0001-86 - INSC. EST.: 003824290.00-86
Rua Cinriano de Carvalho. n' 195. Cinquentenário. CEP 30.570-020. Belo Horizonte/MG - Telefone í31) -1374-

ó7ó@a!!: nriâmimed.licitâcàofahotmail.com

It
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DECLARACÃO DE ENQUADRAM ENTO - MSEPP

A empresa Miamimed Produtos Odontolóoicos LTDA. inscrita no CNPJ
38.259.74810001-86, com INSC. EST.: 003.824.290-0086, sÍtuada na Rua Cipriano de
Carvalho, no 195, CEP 30.570-020, Belo Horizontê/MG, telefone (3í ) 3374-6768 - e-mait:
n1iâfl imed.licitacao{Ahotmail. corl't, por intermédio de seu procurador outorgado Sr
Cristiano Henrique Rodrigues Cury, portador da RG no MG 6.066.360 - SSP/MG, inscrito no
CPF no 993.547.726€8 e seu contador Sr. Alexander Amaral Andrade, sob o registro no
CRC-MG n'092218/09, declara, sob as penas da Lei, que é emprêsa de pequeno portê, que
cumpre os requisitos legais para efeilo de qualificaçáo como ME-EPP e que não sê ênquâdra
em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4o do art. 30 da Lei Complementar no 123, estando
apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo
Íato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Para tanto anexo a Certidão Simplificada com o enquadramento, registrado
e âutenticado na Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2021.
f OíEi. C' N.t.i ó. gtrê É'átr't'

ft ",sriliG!:Ji§:"*iÍ*x#l t i,*:'::ff I
Atenciosâmentê,

-éstso
eé.

Ale nder ral Andradê

{ I

;*+--
d

:' ft,ê d. iL!a. i. a.lÊ Hd:oil.
R.e.n..6. ror ..ÊJnáçl .(.) Ú.ir.rm(t) d. crlít,E H.sq,?

ioirr!!.! crry m l.á.4!ú. d. Y.rilrJ. Srlo H.de'n.

Cristiáno Hênfi ue dri ues Cu
Procurador outorqado
RG no MG 6.066.360 - SSP/MG

EAF2§2
côd S.r ' âa!§ M7.1129.92Ô1

.a..:..... í.. .......1.:. :J.:,

CPF n'993.547.726{8

CNPJ: 38.259.?48/0001-86 - INSC. EST.: 38.259.748/000r-86
Rua Ci»riano de Carvalho. a' 195. Cinqucntenário. CEP 30.57&020. Belo Horizonre./IYIG - Telefone (31)

3374-6768 - Email: miamimed.licitrcao@hotsrail.com

contiE os dadc do aio m: hrtssJ/s€lodigitâl.tjpb.jus.ú d cr)@lte o o@mentô êm https:/raevêdobaslos-nol.b./dd!6e^to11422912052142a42,3672

Ar.ls) pÊrrcó.l.] por Mr-ZÂ OÁS GRÂ9ÀS tlÂRÍli,ls Es.Ív.d.
Áu0naad,

EErr:154.3?. ÍFJ'R§ 13r -Vr,íFra: Rt 7 s3 _r3s 49427

dl
Í!
l-

rí.7. +irí I
iidrjtiâã .5

ÉJffi 
3

Autênticaçáo Digital Códigot 1 4229421521 4254283622-1
Dala: 12105nO21 15..44:.50

Valor Total do Ato: R§ 4,66
Sêlo OigitâlTÍpo Normal C: aLM0í675-VJIN;

*",&..3ffi.i
I§çFrr' 

=

Cartório Azevêdo Bâstos

^v. 
PfrH.nr. EFidcro Pé{ - 1ta5

(33) !r4r-5rr.. al1dr.ê.-v.d.!6:rô..db.
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REPÚBLICÁ FEDERATIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM ,Í 888

7

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIiTENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTos, INTERDIÇoEs E TUTELAs DA coMARCA DE JoÃo
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baiffo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel. (83) 32,{4-54(X / Fax l83l3244-54U,

htlpJ,vww.azevedobaslos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válbeí Azevédo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Ciül de Nascimentos e Óbitos e Privalivo de Casamenlos, lnterdições e Tutelas
com atribuição de autênticar e reconheceí firmas da ComaÍca de Joáo Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em viÍtude de Lêi, etc...

DECLARO ainda que, para ga.antir transparência e seguíança juíldica de todos os atos oÍiundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
inslituído pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013. a aplicação obrigatória de um Selo Digital de FiscalizaÉo Exlrajudicial em lodos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: 48C12345-X1X2) e dessa forma, cada aulenticâção processada pela nossa
Sâ{enlia pode ser veÍificada e conÍirmada tanlas vezes quanto for necessário através do sitê do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
l.,J/corÍegedoÍia.ljpb.j'rs.br/seloiigitaU.

A autenticaÉo digital do documento íaz prova dê que, na data e hora em que êla foi realizada, a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA linha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que Ío.am íepíoduzidas na cópia autenticada. sendo da empÍesa MIAMIMED
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresenlado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do aíligo 8', §1", do Decreto n" 10.27812020, que
regulamentou o aÍtigo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.874/2019 e o artigo 21A dâ Lei Federal '12.6A212012, a responsabilidade pelo processo de
digitalizaçáo dos documentos íísicos, garantindo perante esle Cartório e terceiÍos, a sua autoria e integÍidâde-

De acordo com o disposto no aíigo 2ô-A, §7', da Lei Federal ô" 12.68212012. o documento em.anexo, identiÍicado indiüdualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na ÍeÍerida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro mêio Íísico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 12t0512021 16i01r28 (hora local) através do sistema de autenlicaÉo digital do Caíódo Azevêdo Baslos, de acoído
com o Art. 10, 10o e seus §§ 1'e 2'da MP 220012001, como também, o documento elelrônico aulenticado contendo o Ce.tifcado Digital do titular do
Carlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direlamenle a empresa MIAMtMED PRODUTOS ODONÍOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo endeÍeço de
e-mail autentica@azevedobaslos.nol.br Para infoÍmações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital-azevedobastos.nol.br e informe o
Código de Autenticação Digilal

Esta Declaração ê valida poÍ tempo indetêrminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código dê Autênticação Oigital: 1 4229120521 4254283622-1
,LegiCbçóes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fêdêral n' '10.4062002, Medida Provisória n'2200/2001, Lei Federal n' '13.105/2015, Lei Estadual no

8.72112008, Lei Estadualn'10.í322013, Proümento CGJ N'003/2014 e PÍovimento CNJ N' 1002020.

O ÍeÍerido é verdade, dou fé

CHAVE OIGITAL
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7'lPRTFIITURA MUNICIPAL

OE BELO HORIZONIE DOCUMENTO MUNICIPAL DE LTCENÇA - DML

Nô do Alvará: 2020019374

No do Procêsso de Concessão:

SITUAÇÃo: Ativo

Data Concessão: 2810812020 Data de Validade: 28lOBl2O25

Emitido pela internet

Responsável Gerência de Licênciamento de Atividades Econômicas

A autenticidade deste documento pode ser veriÍicada pelo QRcode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

CNPJ: 38.259.748/0001-86 lnscr. Municipal: 1.245.595/001-X

Razão Social: MlAMll\,4ED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

NomêFantasia; MlAl\rlMED

O local é residência de um dos sócios da empresa: Nâo

Data de Registro: 2810812020

]índice Cadastral do IPTU: 478013 006 0016

Endêreço: RUA CIPRIANO DE CARVALHO

Número: 195

Bairro: CINQUENTENARIO

Município; BeloHorizonte

Tipo dê imóvêl constante no IPTU: GALPAO

ÁÍêautilizada(m'): 304,00

Rêgional: OESTE - 04

CEP: 30570-020

Permissividade da via: Vias de Caráter Misto - VM

GlassiÍlcação da via: LOCAL

Zoneamento: OP-1 - Ocupacao PreÍerencial - 1

Área de Diretrizes Especiais (ADE): ADE Vale do Anudas

Demais informações urbanísticas do imóvel:
âCentralidade 

local;ADE Vale do Arrudas

Largurâ da via: '10M <= < 15M

Página 1 de 3
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2020019374

'diw
ÉErÊ*i:s

Documenlo válido â1é a data de validedê indicada, íessalvadas âs modificâçoes legais
Sua auteniicidade pode ser vêÍiÍicádâ alÍavés do ORCodo âo lâdo, nos sites
redêsim.m9.gov.br ou âlisàtu.pbh.gov.bí

ÂLvÂRÁ DE LOCALIZAçÃO E FUNCIONÀMENT0 - Pesssa Juíidica

DÂDO§ DO LICENCIADC

OADOS DO ESTABELECIMENTO

URBANíSTICÀ§ OO IilÓVEL

ÂTIVIDADE§

Código Descrigão

Subcaregoria: COMÉRC|O Tipologiâ: Comé.co atacadisla dc a.trgos de uso técílico píofissional, máquinas, equipamentos ê

4664a0000 coMERCro ATACADTsTA oE MAourNÀs, ApARÉtmr§f€ourpAMENTos pARÂ uso oDoNÍo-MEDtco-HosPlrALAR,
PARTES E PECAS (Grupo ll) - Não êxêrcida no 106âl

464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS (GÍupo ll)

464510100 COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO. HOSPITALAR E

LABORATORIOS (Grupo ll) - Nâo exercida no locâl
Subcategoria: SERVIÇO Tipologiâ: Serviços de íeparação e conseívaç5o

33198oooo MANUTENCAO E RÊPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMÉNTE (GTUPO III) - NãO

exercida no local
Subcat6goíiar SERVIÇO Tipologia: Serviços tecnaco- píoÍssionais

332'!00000 INSTALACAO DE MAOUINAS E EOUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (Gíupo lll) - Não exercida no local

SubcatêgoÍia: COMÉRCIO Íipologiâ: Comércjo atacâdi§ia de aítigos de uso p€ssoal e domástico

464940400 COMERCTO ATACADISTA DE MOVETS E ARTIGoS DE CoLCHOARIA (Grupo ll) - Não exercida no local

464949902 coMÉRcto ATAcADtsTA DE ourRos EeurpAMENTos E ARTrcos DE uso pESsoAL E DoMÉsrlco NÂo
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (Grupo ll)- Não exercida no locâl

464940800 coMERCIo ATACADISÍA DE PRODUTOS DE HIGIÉNE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR (GÍupo II). NãO EXEÍCidA NO

local
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Código Descrição

ATIVIDADES ÀUXILIARES
CÔDIGo oESCRTÇÁo

Ílpologia: ATIVIOAOESAUXILIARES

EscÍitório / sede administrativa de empresa (GÍupo ll)

Ponto de Exposição (Grupo l)

Atividade: COMERCIOATACADISTADEPRODUTOSOOONTOLOGICOS

- Atividade classiÍicada como alto risco sanitário, sendo necessária a obtenção de alvará de autorização sanitária, por
meio de requerimento no portal REDESIM, sendo necessária a apresentaçáo em meio Íísico do plano de
gerenciamento de resíduos de servigos de saúde - PGRSS e dispensada a apresentaçâo de projeto das instalações
físicas (Decreto 17.012118 e Portaria SMAS/SUS-BH 042312018, artigo 20. § Ío e Anexo l).

- Todos os documentos indicados nas exigências para funcionamento da atividade deverão estar disponíveis no
estabelecimento, à disposiçâo para consulta da Íiscalização e dos órgãos competentes

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança,
acêssibilidade e posturas, além das orientações constantes nesle documenlo.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com fÍente para logradouros de peÍmissividade de usos diÍerentes, o
acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é peÍmitido é condicionada a parecer favoÍável da Subsecretaria
de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 10 da Portaria SMPU 028/2020 (Lei
11.181/19, artigo 176, §5o). lnformações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em
servicos. pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.bÍ/servicos/i/sf15gffa9d569í7 c4d4e29eo

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia
manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de
Localização e Funcionamento.

- O exercicio da atividadê não residencial deverá ocorrer em conÍormidade com os termos do alvará de localização e
,(uncionamento, especialmente aqueles reÍerentes às atividades licenciadas, à área utilizada e às restrições ou

.iondições específicas de funcionamento. Caso haja alteração de atividade(s), área utilizada, endereço do
eslabelecimento, ou demais condições que estejam em desacordo com as inÍormações constantes neste documento,
deverá ser providenciado novo alvará de localização e funcionamento (Lei 11.181/19, artigo 339, §'3).

- Caso sejam utilizados teÍrenos adjacentes ou com frentes para outra(s) via(s), deverá ser realizada consulta de
viabilidade para os demais índices cadastrais e endeÍeços. Havendo resullados negativos, é necessário veriÍicar a
possibitidade de EXTENSÃO DE USO conforme §§ 4", 5", 60 e 70 do artigo 176 da Lei 11.181/2019. Caso haia
exlensão de uso, a possibilidade de acesso ao empreendimento pela via para a qual a atividade não seja admitida
deverá ser avaliada mediante requeímento de consulta prévia manual.
- Em caso de ediÍicação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no cÓdigo civil é de
total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de
termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá Íicar aÍixado em local visível e de fácil acesso à Íiscalização.
(Decreto '14-060/2010, artigo 6o, parágrafo único)
- A emissão de ruídos, sons e vibÍaçÕes, em ambientes confinados ou não, deverão obedecer às delerminações da
Lei municipal 9.505/2008.
- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área inÍormada, nâo sendo permitida a utilizaçâo de espaço
público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos dê obtenÉo de licenças especíÍicas para tal (mesas e
cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de PreseÍvação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d'água em leito
natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d'água, solicitar avaliação da SMMA.

E
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ORIENTAÇÕES

CONDIÇÔES GERAIS PARÂ FUNCIONAMENTO
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- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar
sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270120'11, artigo '1.).

- Os endereÇos dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação,
podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constanle
nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.o
9.691/2009, artigo 4'l ).
- Para a instalaçáo de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença especíÍica junto à Prefeitura,
conÍorme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). PaÍa obter informações sobre licença de engenho de
publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefejtura, conforme
Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter inÍormações sobÍe licença de toldo, acesse o link:
https://servicos.pbh. gov. brlservicos/i/5e6fb6aceagb0e547cd70 1 6c

- E responsabilidade do empreendedoÍ a garanlia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das
medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuidas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de
licenciamento urbanistico ou ambiental, bem como com o atendimento às condiçÕes de segurança previstas na
legislação pertinentê. (Lei í1.'181/19, artigo 339, §4o).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei í 1 .181/ 19, artigo

^ts46 § 30).
. O consumo humano de água potávet somente pode ser Íealizado por meio do sistêma público de abastecimento de
água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço
tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.44512007 e Lei Municipal 7.031/1996)
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REPÚBLICA FEDERAIVA OO BRASTL
ESTADO DÂ PARÂiBÂ

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM í888

7

PRIM€lRo REGISTRo clvlL DE NAScInENTo E óBtros E pRtvATtvo DE casAitENÍos, |NTERotçôEs E TUTÊLAS oa coMARcA oE JoÃo
PESSOA

J -t-

Av- Epilácio Pessoa, 1'145 Bâirro dos Estados 58030-00, João Pêssoa PB
rel. (8313244-5404 t Fax: (Aq 3244-548/'

htlp://ww!v.azevedobastos.not.bÍ
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. VálbeÍ Azevêdo de Miíanda Cavalcanli. Oficial do Píimeiro Registro Civil de Nascimenlos e Ôbitos e Privalivo de CasaÍnentos, lnlerdições e Íutelas
com alribuiÉo de aúenlicar e reconheceí firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Eslado da Paralba, em vinude de Lei, elc...

OECLARA para os devidos lins de direito que, o documento em anexo identificâdo individualÍnenle em cada Código de Autenlicaçáo Digilal'ou na íeíeída
sequência. foi autenticado dê acordo com as Legislaçôês e normas úgenles!.

ClteRO ainda que, para gaíantiÍ tíansparência e segurança jurídicá de todos os atos o.iundos da atiüdade Notarial e Regislral no Estado da Paralba, Íoi
ir. ...úído pela da Lei No 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicaÉo obrigatória de um Selo Oigitalde FiscalizaÉo Exlíajudicialem todos os atos de
nolas e registro, composto de um código único (poÍ exemplo: Selo Digilal: ABC1234'X1X2) e dessa íorma, cada autenticaçáo processada pela nossa
Seíventia pode ser veÍifcada e conllrmadâ tanlas vezês quanto Íú necessáíio atíavés do sile do ÍÍibunal de Jusliçâ do Estado da ParaÍba. endereço
https://corrêgedoria.ljpb jus.br/selo{igital/

A autenticaÉo digital do documento Íaz píova de que, na data e hora em que ela foi realizada. a empíesa MIAMIMED PRODUTOS OOONTOLOGICOS
LTDA tinha posse de um documenlo com as mesmas câÍacleríslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MIAMIMED
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA a Íesponsabilidade. única e exclusiva. pela idoneidade do docurnento apresentado a este Canório.

Esla DECLARAÇÃO Íoi emiüda em 3O/lO/2020 13:55:52 (hora local) atíavés do sistema de aulenticâÉo digital do CartóÍio Azevêdo Bastos, de acordo
com o AÍt. 1o, 1tr e seus §§ 1'e 2'da MP 2200/200'1, como também. o documenlo eletÍônico autenlicado conlendo o Certificado Digital do titulaÍ do
Caítóío Azevédo Bastos, poderá ser solicitado direlamenle a êmpresa MIAMIMEO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao CanôÍio pelo endeÍeç!
de e-mail aulêntica@azevedobastos.not.br

Para infoÍmaçôes mais detalhadas desle ato, acesse o site ltlp§/êgdjgilal.azevedobastos.not.br e intorme o Códi@ de Autenticaçáo DOLaL.

Esla Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autsnticaçáo Olgital: 1 42293010202211A207511
,Lêgislaçóes VlgÊntÊ§: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fedêral n' 10.4062002, Medida Provisória n" 2200/2001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei Estadual no

8.72'12008, Lei Estadual nô 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O reÍeÍido é veÍdade. dou fé
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§'s:mst*:xl'+ alvanÁ DE AUToRIzAçÃo srntrÁnn
N.2020-Í015í6; PROCESSO: 130956 - VALIDADÊI 261101202'l

I ) Esls Alvará dsv€rá s€í íenovado ânua[n€nüs;

2) Sànpíe quê holivq â[êrâÉo dâs iÍÍôímâ@ês coíüchs nêstê Alvârá. essa devê.á s€r comnicâdâ à Vigiláncia Sanilátraa

3) Esta ÂlvaÉ devoé s€r âfixado €rn loca! vhivel so Flblico. sob pena de mulla-

4) O Âlvãrá dê AúoíizaÉo SanitáÍE é o do.rrmento qu€ fo.malrza a licêÍrç€ pâÉ qêrclcio dâs âüvidad€§ ecoo&nicâs êíetva{neols ercísdas no locâI, no âínbato da

VEilánciâ SaniÉnâ.

A Gerência de Vigilância Sânitáía da Prefeitura Municipalde Belo Hoíizonte, nos termos da Lei Municipal no 7031, de 12 de janeiro de 1996, concede
o AlvaÍá Saniláío pâra o estàbelecimento:
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -CNPJ/CPF:38259748000186
Estabelecido: RUA CIPRIANO DE CARVALHO, No 'Í95 - Bairro: CTNQUENTENARTO - CEp: 30570020
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que €xêÍce{m) a(s) aiividade(§) de:

- co ÉRcto aÍÀcaotsTA DE pRoDUTos oootÍÍolóocos - craE/cBo: a6a5i03

. co ÉRcto ÂtacÁDtsT^ D€ pRoDUTos oE Htctcl,lE, Lllrpe^ E coxsERvÂçÂo DofltctuaR - cti^E cBo: a6ag4ol

- cotlÉRclo aÍ caolsra oE ÁoutNAs, 
^pÀÂEltos 

E EaulP rEltros pÂR^ uso oDol{ÍGflÉDtco+ospÍra! B p RÍE6 E pEÇ^s - craE/cao: a6a/t!00

-coMÊRoo aTAcÂDtsTA oE tNsTRUxErlÍos E ÍÂtERtats PARA uso rÊotco,ctRúRctco, HosptrÀuR E oEla3oR Íó-cit E cBo: a6t51oí

com â{s) sesuinc(s)esp€daridade{s):

- DlsrÊrBurooR DE PRODUÍO§ ODO||ÍOLÓG|COS

- DtsrRtBUtooR DE xÁoutilÂs, ÁpÀRELSGS E Eeutp rENTos p^FA uso oDo To{ÉDtco+ospÍÍÂ!ÂRi p^RÍÉs E pEças

. otslRlButooR oE l{slRuf,Eraros E IAtEFt ts paia uso sÉDtco, ctRúRoco. BosprÍaL R E DE LABm ÍóRto
- DtsrRlBUtooR DE Pioouios DE H|GIENE, uxpEz E coNsERvÀçÂo Do tctltaR

Estâbelecime o tunciona sob a .esooísâbilidâdâ técnica de:

GETULIO ANTONIO HÂAla CURY - PROFISS|OIÀL |NSCR|TO l{O COI{SEfBO REGtOitÂ! 0É ÉllGENttÂRtA É 
^RQU|TETÜRÀ, 

SOA X. c-5976/I)

19/Í99 . CO ERCIO ATÀCAD|S,^ DÉ ARTIGOS DE OTICÀ

a649r04 - COtaERCtO AI CADtSt DE OVETS E AFíGOS DE COLCHOARIÀ

3'II'OO . iTÀl.iI'ÍÊNCAO E REPARACAO DE EQUIPAXEIITOS E PRODUTOS XAO ESPECIFICAOOS ATiÍEOORIEI|IE

3321OOO - INSTALACAO OE ÍAOUNÂ§ E EOUIPAI|ENÍOS II{OÚSTRIAIS

comprcmete(m) a: Obssrvar a§ boas pÉrÉ3s do Íabicação e./ou seryiço e â Dão lÍânsgrêdÍ as noímas rogais ê rcgulãneílaÍes destinadas à pímoção, íeârpeÍaçao B

deíesâ dâ eúde, reÍêrêntês ás alividâdês êxeícijâs. O não õrmpíimênto das mesmas implicará na imposição de pênalidades da legislâÉo sâniÉía muíiopal. Podêndo

rcsuhaÍ indusivs no cancelam€nto dssls alvará €/oú inGrdiçáo do êstâbeleimênto.

Alividade(s) dispensda(§) de licenciamênlo sânitário municipal:

coMÉRcto arÂcaDlsrÂ DE ouÍRos ÉourpairENTos E ÁRTtGos DE uso pEssoal E oo ÉsÍco NÃo EspEctFtc^Dos aNTERIoRMENTE

Belo Horizoíre 26110/2020

SISVISA - Sislêma de Vigrlância SaniÉria

o Aúenticaçáo Oldlál Códlgor 1 1;129301 0202:21 | 4207 I 3-1
Dâlâ: 30/r 0i2020 13:55:06
Válor Total do Ato: R§ 4,56 t

gl
À
F

i! selo Digital Tipo Normal C: AKQ0í493-1FEF;

Cartório Azêvêdo Bastos

^v. 
Pr!ad.,tr. EpÚcb ?:.5 - 1í45

{!3} 3ir!-í!. . ..n r6@cr.doôator.mtbÍ
àn rrú.itob..ro..nr-br

Alvará de AubnzaÉo Sanilária emnido por m6io êletrônico conÍomê preústo no Anigo 19 da Lsi Ml]nicipal 7031 de 1996 e Íegulamentadic pêlo De..eio MuniciPal no

17012 dê 08 dê novêmbÍode2018ê peh Poílâíia SMSÀSUSBH n'0423/2018



08t01t2021 l,rConsultas - Agência Nacionalde Vigilànciâ Sânilária

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacionâl / Resultado / Delalhamenlo

Dados da Emp.esa Nacional

Ra2ãô Sôciâl

MIAMIMED PRODUTOS ODONÍOLOGICOS LTDA
C},IPJ

38.259.748/0001-86
Endêrêço Complêto

Telefonê

Responsávêl Íécnlco

GETULIO ANTONIO HABIB CURY
Responsável Lêgal

LAURA CATALDO CURY

Dados do Cadâslro

Cadastro N'

8.21.47'1-4 (LL220WX0XW1 5)
Data do CadastÍo

Situação

No do Processo

2535't.365551/2020-19
Cadaslro

8 - Produlos paía Saúdê (Correlatos)

Atividades / Classês

Armazenar
. Corrêlalos

DisÍibuir
. Conêlatos

Expedir

. CoÍrelalos

CêrtiÍicado dê Boas PÉticas de Fabricaçáo - CBPr (Vigênle)

Empresa Solicitántê Linhas de certilicação Vigêntes Datâ dê Publicaçáo

Nenhum Íegistío enconkado

Cêrtiricado de Boas Práticas dê Oist ibuição e Armaze.agem . CBPDA (vigêntê)

Empresa Solicilantc Linhas de certiÍicação vigêntB oata dê Pubiicação

Nenhum registro encontrado

vencimênto do certificado

Vencimênto do certilicado

https://consutlas.anvisa.gov.br/iíempresas/empresas/q/25351365551202019/?cnpj=3825S748000186

Voltar

1t1
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ANEXO
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DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

7i;
DIÁRIO oFICIAL DA UNIÃo

publicêdo emr OBIO1,/2O21 | EdiÇão 5 | Seçào: 1 | páginê: 71

órgáoi Minislériodâ Saúde./Agência NacionaLdê Vigllâncla Sônltárla,/4i Oiiêtoría,/Coordenâçâo de AutoÍização dê
Funcionamênto dê Êmprêsas

RESOLUÇÃO RE N' 54, DE 7 DE JANEIRO DE 2021

O Coordenador de Autorizaçâo de Funciônamento de Empresas, Substituto, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 1.73-8, atiado ao aÍt. 54. l. §1o do Regimento lnterno aprovado peta

Resotuçào de Diretôria Cotegiada - RDC n.255, dê 10 de dezembro de 2018. resotvel

Art. 10 concêdêr Autorização dê Funcionamento para Emprêsas constantes no anêxo desta
Resotução.

Art. 2" Esta Resolução entra em vigor nâ data dê sua pubticaçáo a
LIG CARGAS . LOGISTICAS DÉ TRANSPORTES EIRELI / 3t.76c.012/0oo1-07

25357.7064n/2020-O3 ./ 3100002 737 - AFE - CONCESSÀO - SANEANTES DOMTSSANTTÁR|OS -

G.O. LOG

DtSTRtBUtDORA DE MEDTCAMENTOS LÍOA / 24.924.986./0002-35 25351,.504562/2020-08 / 8214737 856
- AFE - CONCESSÀO. PRODUTOS PARA SAÚDE. OISTRIBUIOORA / 7N9?73?O4

------- BRAStLOG TRANSPORTES RODOVIARTOS LTDA / 13.351876 /OOO1-?4 25351.688077/2020-09 /
31OOO2O 737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE

MATNZ) / 4479225200 EDUARDO ABILIO EUAS RIFAN NUNES ME ,/

10.326.587,/0001-87 25357.839773/2020-09 ,/ 3099995 70383 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES

DOMISSANITÁRIOS - INDÚSTRIA - INCORPORAÇÀO, CISÀO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ)

/ 2797726209 B F lndústria de Produtos dê Limpêza LTDA ./

33.716.536/0001-67 25351.687A5c/?020-70 / 3700078 712 - AFE - CONCESSAO - SANEANTES -

INDUSTRIA (SOMENTE MATRIZI / 447A953207 SULINA COMERCIAL E

/ 45I635L200 BIOAGE GOIAS E DF COMERCIO LTDA /
23.172.346/0007-72 25357.687931/2020-10 / 40?8672 723 - AFE - CONCESSAO - COSMETICOS

PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE. DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIA / 4479052208

EDUARDO ABILIO ELIAS RIFAN NUNES ME / 7O326,5A7/OOOL-A7

25351.839166./2020-77 / 402A647 70369 - AFE - CONCESSAO - COSMETICOS. PERFUMES É PRODUTOS

DE HIGIENE - INDÚSTRIA . INCORPORAÇÀO. CISÃO OU FUSÀO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRIZ) /
27917A3202 K-FORT-LINE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E

L|MPEZA LTDA / 37.279.670/ccc1-86 25351.70636c/?0?c-71 / 4028655 723 - AFÉ - CONCESSAO -

COSMETICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE. DISTRIBUIDORA (SOMENTE MAÍRIZ\ / 451647320A

DF HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EOUIPAMENTOS

MEDTCOS HOSPTTALARES E|RELT / 20.921957/OOO'L-88 253577c6233/2020-72 / 8274641 855 - AFE -

CONCESSÃO . PRODUTOS PARA SAÚDE . ARMAZENADORA / 4516304201

---- CUNHA COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI ./ ô9.420.O40IOOO1-99 25357.68790A/2020-t7 /
7248T71 7O2 - AFE . CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA

(SoMENTE MATRta / 44790?5?Ot ENDOCARDIO COMERCIO PROD

i'4EDICOS EIRELI / 28.741.962/0CC2-C0 25351.688068/2020-78 / A274685 856 - AFE - CONCESSAO -

PRODUTOS PARA SAUDE. DISTRIBUIDORA / 4479272205 FARMA

DtsrRtBUtDoRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ,/ 31.492.053/OOO1-09 253s7.687843/20?0-78 /
1.24A]:,8 7O2. AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA

(SoMENTE MAÍRIZ') / 4478944202 MIAMIMED PRODUTOS

oDoNTOLOG|COS LTDA ,/ 38.259.748,/0001-86 25357.365551/2020-79 / A?r47M 7c56 - AFÉ/AÊ -

TRANSPORTADORA {SOMENTE MATRIZI / 4516596202

SERVIÇOS ESÍET|COS LTOA./ 36.407.568/00OL-79 2535L7O6272/?O2O-1O / 4028669 722 - AFE -

CONCESSÃO - COSMETICOS. PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ)

hrp6Jrww in.gorbr/êdreb/dodrcaotu6m+5,riÉ7nÊi.Ír.i cdê2021-29a1 1 20l.
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Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4 447412209

7248078 7O2 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAIíENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS - DISTRIBUIDORA
(SOMENTE MATRIa / 4516?46201. CGS Comercio de Cosméticos Eirêti

/ 36773.96c/0co1-31 25351.687751/?c.20-2|o- / 4028690 723 - AFE - CONCESSÀO - COSMETTCOS.

PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE. DISTRIBUIDORA (SOMENTE M ,;ÍRIZI / 4478789207
RS TRANSPORTES E LOGtSTtCA LTDA / O5.654.201/00cI-26 25357.688077/2c2c-23

/ 31OOO33 70382 . AFE - CONCESSÃO . SANEANTES DOMISSANITÁRIOS .TRANSPORTADORA .
lNcoRPoRAÇÀO, C|SÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS (SOMENTE MATRta / 4479277207

cUNHA COMERCTO E DTSTRTBUTDORA EtRELI ,/ 69.420.04010001-99 25351.685032/2c.2o-
26 / A2747O7 A56 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 447976A206 --.----

724AO47 7O7 - AFE . CONCESSÃO. MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA
(SoMENTE MAT9dZ',) / 4516493209 AMAZON LOGIS'TICA DO BRASIL

LTDA / 28387.734/0001-94 2535].6A7906/20?0-?8 / 3700064 737 - AFE - CONCESSAO - SANEANTES

-_-_- KINNER SILICONE RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ,/ 52313.165,/0001-30
25351.706506/2020-29 / 4028671 72'r - AFE - CONCESSÃO - COSMETTCOS. PERFUMES E PRODUTOS

PARA HIGIENE . INDÜSTRIA §OMENTE MATRIA ,/ 45!66422c,4 .____.--_..- JFC

COMERCIO DE MATERIAIS E EOUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. EPP. / 05.248,977 /OOO1-34

2535t.79ro72/2020-37 / 82t467r 856 - AFE - CONCESSÀO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DTSTRIBUIDORA./

AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LÍDA /
28.387.734/0002-75 25351.687894/2020-37 / 8214759 862 - AFE - CONCESSAO - PRODUTOS PARA

SAUDE . TRANSPORTADORA / 4479OO52OO L I V CARGO LTDA.ME /
73.O72.725/OOO7-37 25357.706799/?O20-3t / 8214668 862 - AFE - CONCESSAO - PRODUTOS PARA

SAUDE - TRANSPORTADORA ,/ 4516185202 JSL INDUSTRIA DE TESTES

PARA DTAGNOSTTCO LTDA / 35503.O53/OOO1-OO 253517065?9/2020-33 / A2L4606 861 - AFE -

CONCESSÀO. PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 451666420A

couTtNHo LocAcoEs E coMERcto DE vESTUARtO EtRELt / 17.835.907/OOO1-73 25351.706324/2020-36
/ 1248c,64 7O1 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -

TRANSPORTADORA (SOMENTE MA.rRIZ' ,/ 4516423201 --_---.--. -.* P L F OUEIROZ

DTSTRTBUTDORA PRODUTOS ODONTOLOGTCO HOSPTTALAR / 35.959.751IOOO1-14 25357.687A16/2020-37

/ A214776 A56 . AF E . CONCESSAO - PRODUTOS PARA SAUDE - DISTRIBUIDORA / 4474974206

LIVECME IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA /
36.59ô.04910001- 04 25351.70623A/2020-45 / 8214623 861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA

sAúDE - FABRTCANTE / 4516308207 -----------------------------:---- soLUÇÔEs EM FíslcA MÉDlcA

LTDA ME / 22.Ot5.7r2/OOOt-r7 2535L687874/2c.20-4A / A214780 862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS

PARA SAÚDE . TRANSPORTADORA / 4478977207 VACCIN EXPRESS

D|STR|BU|DORA DE VACINAS E MEDICAMENTOS LTDA ./ 39.712546,/0001-01 25357.7064t2/2020-50 /
r?4AOg3 7O2 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS - DISTRIBUIDORA

(SOMENTE MAÍRIN / 4516577205 BRASILOG TRANSPOR'TES

RODOVTÁR|OS LTDA / 13.351.876 /OOOL-a4 25351.687978/2020-52 / t24AlO7 701 - AFE - CONCESSAO -

MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATNZ) / 4479c392o1

PRO LABORATORIO COMERCIO E EOUIPAMENTOS PARA

-- Ltc CARGAS - LOGTSTTCAS DE TRANSPORTES EtRELt / 3]-160.012/c007-07 25351.706548/2c20-60 /
7248c76 7OT - AFE - CONCESSÃO. MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA

(SoMENTE MATRTZ) ,/ 4516686201 PROOUISUL INDUSTRIA DE

PRODUTOS DE LTMPEZA EIRELI / 28.720.006/0001-52 25351.68782A/2020-61 / 3LOOO47 772 - AFE -

...--- PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI ,/ 3ô.899,56VOOO1-11

25357.687747 /2c,20-61 / 3099981 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOi4ISSANITÁRIOS -

DISTRIBUIDORA (SOMENTE MAÍRIZ:) / 447878O2OO ZM MEDICAL

ATACADO DA SAUDE LTDA / 39.239,472/OOOI-37 2535L.706234/.2020-67 / 8274637 856 - AFE -

7-:

hllpsJnnú ir goebr/en^,rêb/.,oúJÉ3olu@o.i!+5&+7iêPÍr.rcdê.202r.2981 r201. 213

c c A Dos sANTos E ctA LTDA / O4.A55.A24/OOO1-O2 253577c62!7/2020-20 /

êliana de sousa mêto - me / 02816.136/0001-13 25357.706383/2020-?6 /

DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATNZI / 4479A232OA

?652424?03

LABORATORIOS EIRELI / 19.036.846/0001-00 25351.706405 /2o.2c-59 ./ 82l46LO 856 - AFE -
CONCESSÀO - PRODUTOS PARA SAÚDE . DISTRIBUIDORA / 4516572?03

CONCESSÃO . SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MAÍRIZ' / 4478929207
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CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE . DISTRIBUIDORA / 45i63O52O8

-- DJC COMERCTO EtRELt / 25.709.20C/OOO1-Oa 25357.267493/2c2c-69 / A?14594 859 - AFE -
CONCESSÃO . PRODUTOS PARA SAÚDE . IMPORTADORA / 3637356201
-- AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA / 28387734/0co1.-94 25351..687907/2020-72 / A214745 a62 -
AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4 479C.242C'4

MEDINOVA LIFE SCIENCES II'4PORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES LÍDA / 22.256726/0007-22 25351.6A79'14/2020-74 / 3100051 735 - AFE - CONCESSAO -
SANEANTES DOtüISSANITARIOS - II.4PORTADORA (SON4ENTE MATRIZ) / 4479031201

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA / 95.59L.723IOO94-18

CONCESSÃO . PRODUÍOS PARA SAÚDE . DISTRIBUIDORA / 2697247206

Este conteudo náo subsütLri o pubLicado nâ vê.são ceítificâ.jâ-

7'.I

25357.687752/2020-74 / 8214793 862 - AFE - CONCESSAO - PRODUTOS PARA SAUDE -
TRANSPORTADOR A / 447A791201 -- AG COI"IERCIO DE PRODUTOS PARA

Llsonerónto EtRELt Epp / zo.64l.Bgs/ooo1-6o 253s1,Bo66sg/.zozo-75 / Bz145at 856 - AFE -

/ 4479112201, AMAZON LOGISTICA DO BRASIL LTDA /
28387.734/OO07-94 2535'l6875O5/2C2C-a3 / 4028686 728 - AFE - CONCESSAO - COS|\4ET|COS,

PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4479022201

---- A.M. FERNANDES / 23.065.260,/0OO1-40 25351.688056/2020-85 / 8214699 856

- AFE - coNcEssÃo - pRoDUTos pARA sAúDE - DrsrRtBUtDoRA / 44791992o9

FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 31.492.O53IOOO1-O9

zsgsl-.6a7837/zo2o-gs / a274762 723 - AFÉ - coNcESSÃo - cosMÉTtcos. PERFUMES E pRoDUTos DE

H|G|ENE - D|STR|BU|DORA (SOMENTE MAÍRIZ' / 4478937205 ------------------ LANCA

TRANSpoRTES EtRELt / o9.595.493looo1-99 25351.706223/2o2o-87 / 3700016 737 - AFE - coNcESSÃo
. SANEANTES DOMISSANITARIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZI / 4516254204

SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI - ME / 15.488.297/0030-98

EOUIMED EOUIPAI.,IENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 38.4O8.899/OOO1-59

25357.687985/2020-77 / 8274728 85ô - AFE - CONCESSÁO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

25357.706274/20?0-96 / 8214654 862 - AFE - CONCESSAO - PRODUTOS PARA SAUDE -

TRANSPORTADOR A / 45]624T200

a

3/3h psr/*w.in.govbÍ/ên^^eb/dol,JÉsd@o+G54iFTnêraÉio-dt2021 _29811 2014
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O C0Ípo de Bombeiros Militar de Minas GeÍais declara que o empreendimento abaixo descrito está
isento de licenciamento junto a este órgáo. nos termos da legislaçáo estadual vígente e
considerando as declaraçÕes firmadas pelo empreendedor.

llUMER0: MGL2oo1s44e5e

EltdeÍeço: RUA clPRIANo DE CARVALHo

Complemento:

l2iy;s; CINaUENTENARIO

Município: BELO HoRlzoNTE

Razão social: l\,llAl\4lMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CTIPJ/CPF: 38.25e.748/000'1 -86

Proprietário: LAURA CATALDo cuRY

Emitido em: 28loBl2o2o 17 .29

llo' tgs

trf;§i;]8
r..aiíEtii
+i,} é:,1
Egiis'-:

0bseÍvações:

1 - Esta Declaração será válida enquanto perdurarem as características declaÍadas pelo
empreendedor e pôssibilitaÍá o exercício das íespectivas atividades de maneira ÍegulaÍ junto ao
Corpo de Bombeiros Nl]ilitar de Minas Gerais.
2 - A veracidade das declaÍaçÕes pÍestadas sobre o empreendimento e de inleiÍa responsabilidade
do empreendedor sob pena iie incoÍÍer no cometimento de crime e de anulaçáo deste documento,
sem prejuízo das demais sançÕes advindas.
3 - O eúpreendimento podeiá ser vistoriado para Íins de Íiscalizaçáo pelo Corpo de Bombeiros
Militar a qualquer tempo.
4 - Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurançâ
conÍa incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminaçào de emergênoa extlntores de
incêndio conÍormê o risco a proteger, sinalizaçáo de emergêncra e outras necessárias oos casos
de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências poderão seÍ consultadas no
site. vwwv. bomber ros.mg.gov.br.

Iúo c0

F

Autenticação Digitaf Códlgot 1 422928102050441 537 21'1
O ata | 28 I 1 0 n02O 1 2141 t37
vâloí Tolal do Ato: R0 4,56
Sêlo Digital Tipo Normâl C: ÂKP9706l4Al0; .#,Y

Cartório Azevêdo Bastos
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No REDESIN.4PLES: MG12001544959

ATTVTDADES ECONÔM|CAS E DECLARAçÕES

4664-8/00 Comercio atacadisla de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-
hos italar

Descrição

Côdigo

1464s-1/01 1 Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e

Código

4649-4104 I Comercio atacadista de moveis e aÍligos de colchoaria

orgo

4649-4t99 Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e domestico nao

Côdigo

4649-4/08 ] Comercio atacadista de produlos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar

4645-11O3 Comercio atacadista de pÍodutos odontologicos

3321-0/00 lnstalacao de maquinas e equipamentos induslriais

Código

ileclaro que instalarei as medidas de segurança contra incêndio e pânico confoÍme normas vigenles no

rdo antes do inicio das atividades

BELO HORIZONTE. sexta-feira, 28 de agosto de 2020
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Dêscrição

Descrição

Descriçáo

Descrição

Códi9o DescÍiÉo

Descrição

DescriÇão

Cartório Azevêdo Bastos
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Atividade Eôonômica PÍincipàl
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Atividades Econômicas Secundárias

Código

3319-8/00 l\,lanutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anterioÍmente

Dêclarações

- Declaro que o empreendimento se enquadÍa na condição de domicilio fiscal.
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. PREFTI'iUXÁMUNICIP,II' r _ §i StLo HÔririoNTt SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCI,AMENTO AUBIENTAL

GERÊNCIA DE LICENCIAMÉNÍO DE ATIVIDADES

DECLARAÇÃO OE D'SPENSÂ DO LICENCIAMENTO AMBIENTÂL MUNICIPAL

DISPENSA AMBIENTAL

ISPE2OXKDSEB6JR

DATA DE EI\,{ISSÃO

o'109t2020

Razão SociaI: MIAMIIVED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86

índice Cadastral lPÍU: 478013 006 0016 CONSULTA DE VIABILIDADE N": MGP2000682967

.< Dados de Endereço

Logradouro; CIPRIANO DE CARVALHO

Número:'195 Complemento

Bairro: CINQUENTENARIO Cep: 30570020

Area utilizada: 304 m'

cNAES (DTVERSOS)

Código CNAE

332100000

Situaçáo

Não exeÍcida no

local

Necessita de

Diretrizes Ambienlais

Nâo exercida no

local

Náo exercida no

local
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331980000

464940400

464949902

MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS Ê

PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORI\,IENTE

COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE

COLCHOARIA

464510100

464510300 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS Exercida no local

lPl Pagina 1 de 2

Co.ne c dâdos dô aio 6: hrpsr/slodigíâ1.üpbjus.b. @ Coete o Doclmênto eo: h[psr/.2evedoàastc.nol.br/d@nêi1d142a1u02213297137X45

Autênticação Obiral Códi$o : 1 42:291 00/21 3297 437 345'1
Oata: 10/02021 17:30:06
Vâlor Total do Ato: Ri 4,66
Sêlo DiglralÍipo NoÍmâl Cr ALE00ô0íOP2C;

COMÉRCIO ATACADISTA OE OUTROS EQUIPAMENTOS E

ARTIGoS DE USo PESSoAL E DOMÉSTICO NÃO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

COMERCIO ATACADISTA DE IVAQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS PARA USO OOONTO-MEDICO-HOSPITALAR,

PARTES E PECAS

COI\,IERCIO ATACADISTA DE INSTRUMÉNTOS E MATERIAIS

PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E

LABORATORIOS

Não exercida no

local

Não exercida no

local

dl

F

AÍIVIDADE(S} PLEITEADA(S}

rn*-É!trn 9

PiJ# c
E;YiA.',r-. 3

Cartório Azêvêdo Bastos

^Y. 
PÉir,,rnr. Epilr.io P.to - l1a5

{33) 32.r-5{r. - @lo€1,:.v.dôb.3ro..dô.
hdp.Jrad-.h.rt6.ídü,

DADOS DO EMPREENDIMENTO

Descrição

INSTALACAO DE MAQUINAS É EQUIPAI\,IENTOS INDUSTRIAIS

466480000
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REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRÂSIL
ESTADO OA PARÂiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM ,'EE8

PRIMEIRo REGISTRO clvlL DE NASC|MENTo E ÓBtTos E pRtvaÍvo DE casaMEr'rToS, I'|TERDtÇÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JoÃo
PESSOA

Av. Êpilácio Pessoa, í145 BairÍo dos Eslados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-54{x / Fax: (83) 3244-54M

http:/www.azevedobastos.not.br
E-mâil: cartoÍio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do PÍimeiío Registío Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamenlos, lnterdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconheceÍf.mas da Coma.ca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paraíba, em viíude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, paÍâ garanlir tíanspaÍência e seguíança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Rêgislral no Estado da Paraiba. foi
inslituído pela da Lei Nô 10.132, de 06 de novembro de 20'13, a aplicação obrigalória de um Sêlo Digital dê Fiscalização Êxlrâjudicialem todos os atos de
nglís e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC'12345-X1X2) e dessa foÍmâ, cada autenticação processada pela nossa
S- €ntia pode ser verifcada e confirmada tantas vezes quanlo Íoí necessário alravés do sile do TÍibunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
h.,,i://corregedoria.tjpb.jus.br/selo{agitaU.

A autenlicação digital do documento faz prova de que, na data e hora em qlre ela foi realizada, a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que íoram repaoduzidâs na ópia autenlicada, sendo da emprêsa MIAMIMED
PRODUÍOS ODONTOLOGICOS LTDA a responsâbilidade, única e exclusiva, pêla idoneidade do documento aprêsentado a esle Canóíio.

Nesse sentido, declaro que a MlAMll\,lED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA assumiu, nos termos do arligo 8", §1". do Decíeto n' 10.27812020, qúe
regulamêntou o artigo 3', inciso X, da Lei Federal n" 13.87412019 e o artigo 21A da Lei Federal 12.6AA2012, a responsabilidade pelo píocêsso de
digitalização dos documentos flsicos, garantindo peíante estê CartóÍio ê te.ceiros, a sua autoria e integÍidade.

De acordo com o disposlo no arligo 2o-A, §7', da Lei Federal Ít' 12.6822012, o documento em anexo, idêntiÍicado individualmente êm cada Código de
Aulenticação Digitar ou na reÍerida sequência, poderá sêÍ reproduzido em papelou em qualquer outro meio íisico.

Esta DECLARAÇÃO foi emilida em '11t0212021 15155110 lhora local) atÍavés do sistema de autenticação digilal do Cartório Azêvêdo Bastos, de acordo
com o Arl. 10, 10" e seus §§ 1" e 2. da MP 22OOl2001, como lambém, o documento eletrônico autenticado contendo o Certifcado Digital do titulaí do

Ca.tório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado direlamenle a empresa MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LÍDA ou ao Cartório pelo endeÍeço de
e-mail autentica@azevedobastos.not.bí Para informaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos-nol.br e informe o
Código dê Autênticação Digital

Esla Declaraçáo é valida por tempo indeteÍninado e está disponivel pata consulta êm nosso sile.

1Código de Autenticação Digital: 142291002213297437345-1 a 142291002213297437345-2
,Legislaçõês Vigêntêa: Lei F;deral n' 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida Provisótia n" 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei Estadual no

8.7r112008, Lei Éstadualn'10.1322013, Provimento CGJ N" oo3/20'14 e Píovimento CNJ N" 10012020.

OJg[erido é vêrdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

Brasil

OOOO5b1d734fd94fO57f2d69fe6bco5b3856289O365e144b467ec28'13a6377f2befl983ê59c678ab1540629cê0d9í 7129e21fa0b183152490ebíeb45718fd 17d
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAçÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal No 5194 de 24 dê Dezembro de 1965
CREA.MG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas cerais

CERTIFICAIVOS quê 3 EmpÍesa mencionada e seus Íesponsáveis técnicos listados enconiÍam-se íêgisúados nestê Conselho, nos TeÍmos da Lêi
5.194/66, confoÍmê os dados impressos nesta ceílidão. CERTIFICAMOS, aindê. que â Empresa e seus íesponsáveis iécnicos listados náo se
enmntÍam em débito com o Conselho de Êngenhaíia e Agrcnomia de Minas GeÍais - CREA-MG, esEndo a Empresa habilitada a exercer suas
atividades. ciÍcunscíiia à(s) âtribuição(çÕes) de seu(s) Íesponsavêl(veis) témico(s).

Empesâ: MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LrDA

CNPJ: 38.259.748/0001-86

Registro: 67424

Calegoiâ: MâlÍiz

Capital Social: R§ 100.000,00

Data do Capital: 2anan\2o
Fai\ai 2

Objelivo Social Pleno: COMERCIO ATACADISTA DE EOUIPAMENÍOS E ARTIGOS PARA LABORATORIOS. MEDICOS,ODONÍOLOGICOS,
FISIOÍÊRAPICOS, OFÍALMOLOGICOS, OS INSTRUMENTOS E AFINS,VETERINARIOS, HOSPITAIARES, FILMES RADIOLOGICOS, TODOS
NOVOS E USADOS.PRODUTOS DE LIMPEZA. HIGIENE E PERFUMARIA. MOVEIS ESCOLARES, MOVEIS PARAESCRITORIO,

LABORATORIAIS E OOONTOLOGICOS, BANCAOAS, CAPELAS E EQUIPAMENTOSPARA SEGURANCA LABORATORIÂL, EOUIPAMENTOS
DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI,IMPORTACAO E EXPORTACAO DOS MESMOS. PRESTACAO DE SERVICOS E ASSISTENCIATECNICA
EM EOUIPAIVENTOS MEOICOS,LABORATORIAIS,ELETROELETRONICOS,ODONTOLOGICOOPÍICOS E AFINS. MONÍAGEM E INSTALACAO
DE MAOUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS, MEDICOS, HOSPITALARES E LABORAÍORIAIS, SUAS PECAS,
I\,iATERIAISE ACESSORI

Objetivo Social Reslito âs Alividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sjstema Confea/CREA:

lnteressadolâl

Íipo de Registío: REGISÍRO DEFINÍTIVO DE EMPRESANACIONAL

Dâta lnicial:'l 5/09,2020

Dala Final: Indeíinido

Registro Regional: 08901 6

- 

Oescrição

CERTIOÂO DE REGISIRO E QUITAÇÂO PESSOA JURIDICA

inÍômácôês / NÕtás

- 

Últimâ anúld.d. Paga

Aíto:2021l1l1)

_ AutoÊ dê lnÍÍação

- 

Responsávêis Técnicos

Píofissbnal GETULIO ANTONIO HABIB CURY

Regisuo: 1404964002

CPF: 012.310-65&72

Dâtâ lnício:15D9f2020

Data Fim: lndêlinido

Datâ Fim dê Conlrato: lndefiniJo

Tatulos do PÍoírsslonâl:

ENGENHEIRO MECÁNICO

AiÍibuiÉo: ÂRTIGO 12 OA RESOLUCAO 218 DÊ 29.06.73. DO CONFEA E RESOLUCAO 139 DE '16.03.64

Tipo dê Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNlCo

- A capacidade tócnico{rofissional da empÍesa é comprovada pêlo coniunto dos acêrvos técnicos dos pÍoÍissionais constantss de sêu

- Estâ certidáo pêrderi a validadê, caso ocoíÍã qualquêr alteração posteriordos elêmentos cadastrais nela coítidos

A auleoliodêde d6ta Ceíidão pode sêt vsnn€da êm: hnpsr/qsa{g srlac.cm.Ú/pübli6/, (m a c,lave: oac 1*
lmpeso m: 3ry03r'2021 às 1 4:0t:31 P<x àddpt tp: 1A9-6 220-92

No 2784225 / 2O2L
Emissãor 30/03l2021
Validadet 3ll03/2022

Chave: OACIw

Endereço Matü: RUA C,PRIANO OE CARVALHO, 195. CINOUENTENARIO, BELO HORIZONTE , ltlc, 30570020


