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REPÚBLICA FEOERANVA DO BRASIL

ESTADO OA PARA|BA
CARTóRIO AZEVÊDO BASÍOS

FUI{OADO Ef, íE8I
PRI EIRO REGISTRO CIVIL DE I{ASCIHETTO E ÓBÍTOS E PRIVATIVO OE CASAXEI{TOS, INTERDIçÔES E TUTELAS DA COXÂRCA OE JOÃO

PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Eslados 5803G00, João Pessoa PB
Tê1.: (83) 32,{+5404 / Fa,: l83l3244-54U

http://w,\M,y.azevedobastos.not. br
E-mail: caÍlo.io@aze\,/edobastos.not-b.

OECLARAçÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanta, Oficial do Prirnêiro RegistÍo Clül de Nascimentos e Óbilos ê Privallvo de Casamentos, lnterdições e Tutelas
com atribuiçáo de autenlicâr ê reconhecer frmas da Comarcâ dê João Pessoa Capital do Estado da PaÍaíba, êm üÍtudê dê Lei, elc...

OECLARO aiÍúa que, paaa garantir fanspâÍência e seguÍança jurldica de todos os alos oriundos da ativilade NotErial e Registral no Estado da Paralbâ. Íoi
instituído pêla da Lei M'10.132, de 06 de no\,/embro de 2013. a adicaÉo obíigatôria de um Selo Digital de Fkcâllz8Éo Exbaiudicial em todos os atos de
nolas e rêgislro, composto de um côdigo único (po. exemdo: Sêlo Digilal: ASC'123,4$X1X2) e dessa Íorma, cada aúeoticaÉo processada pela nossa
ser\,/entla pode seÍ rrerificada e confi.mada lanlas vezes quanto br nec$§áÍio através do sile do Tribunal de J6tiç8 do Estado da Paíalb8, endeÍeço

. tpsl/coÍÍegêdoria.ljpb.ius.bÍ/selo{igilau.

A aúenticaçáo digital do docuÍnenlo faz p.ova de que, na dâta e hora em que ela íoi realizada, a êmp.esa FLYMEO COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTOA - ME tinha po§se de um docuÍnento c(rh as mesma§ caÍacleÍisticas que toram repíoduziras na úpia autenlicada, sendo da
êmpresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME a Íesponsabilidadê, únicâ ê exclusiva, pêla idorEidade do docuÍnento
apresentado a este CanóÍio.

Nesse senüdo, declaro que a FLYMED COMERCIO DE PRODUÍOS HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos te.mos do artigo 8", §1', do Decrelo n'
10.27N2020, que regulamentou o aíligo 3', inciso X, da Lêi Fedêral n' 13.87,U2019 e o aÍtigo 21A da Lei F&eral 12.t§212012, a responsabilidade pelo
proce§so de digitalizaÉo dos docuÍnentos flsicos, garantindo perante este Caíôrio e te.ceiros, a sua auloria e inlegÍk ade.

De acordo com o disposlo no aíigo ?-4. §7', da Lei Federal n" 12.ô822012, o documento em anexo, identificado iírdMdualrnente em cada Código de
Autenticaçáo Digital' ou na ÍeÍêrida sequência, poderá ser repÍoduzido em papel ou em quahuer oúro meio rlsico.

Esla DECLAFIAÇÀO foi emitida em 3Ut t 202í 09:,42:ít (hora local) alravés do sÉtelna de âutênticaÉo digital óo CaÍtóÍio Azevêdo Baslos, d€ acordo
com o A,t. 1o, 10P e seüs §§ 1'e 2 da MP 2200/2001, co.Íro também, o docuínento eletrôoico autê. icado co.rleodo o Ceítifcado DiÍlilal do titulaÍ do
Canório Azevêdo Bastos. poderá ser solicíado diretaÍnente a empresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LÍOA - ME ou ao Cârtório
pêlo eídêÍeço de ê.mail aúênlicâ@azer,/edobaslos.nol.br Para iníormâÉês mâis delalhadas deste ato, acêsse o sile hnps://aúdigital.azevedobaslos.not.br
e iníorme o Côdigo úe AutenticaÉo Digilal

Esta DeclaraÉo é valida poÍ tempo lndeto.mln.do e eslá disponlvel para consullâ em nosso site.

'Códlgo de Autentlcação Dlgtlal: ô3323008218465475832-1
'LegbLçóor VlgsntêE: Lei FedeÍal no 8.935/94, Lei Federal n" '10.,í062002, Medida Provisória n'22001200'1, Lei Federal no '13.105/20'15, Lei Estadual no
8.7212008, Lei Estaduat no 10.132013, Proümento CGJ N' 003/20 t 4 e Proürnento CNJ N' t 00/2020.

ô reíerido ê veídade. dou fé
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N" 28.542 - PROCURAçÃO PÚBLICA que faz FLYMED COilÉRCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, a favor de Francíell Cêrut|,
na forma abaixo... SAIBAM os que este público instrumefito de mandato

virem que, ao3 novê (09) dias do môs de março do ano de dol3 mil ê
vintê c um (202í), nesta cidade de Erechim, Estado do Rio Grande do

Sul, nestê ío Tabelionato de Noles, compareceu como oúorganle,
FLYmED COmÉRC|O DE PRODUTOS HOSPTTALARES LTDA, gásoa

iurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 25.034.906/0001-58,

com sêdê nâ Ruâ Machado de Assis no 1237, baiÍo Bêla Vista, nesta

cidade de Erechim/RS, CEP: 997O4-066, e-mail: flymedrs@outlook.com,

com seu Contrato Social constilutivo arquivado na Junla Comercial

destê Estado, sob NIRE no 43207972'180, em data de 2010612016; e,

última AlteraÉo de Consolidação Contratual arquivada sob no 4624685,

em data de 0110312018, registrâda nêstas notas, no Livro de Registros

de Procurações, Autorizações Judicieis e Dócumentos de
Representação Legal ou Convencional no 61, às folhas 21 a 26, sob no

008, em 14101/2020, nêste ato represêntade, nos termos da cláusula

sétimâ da reíeride alteraçáo contratual, por seu sócío edministredor,

RICARDO ALEXÂNDRO SALOMONI, poÍtugu$, solleirô, maior, sócio

empresário, portador da caÍtêire de idêntidede no 70637973&, expedida

pela SSP/RS êm 17 nz1ggg,inserito no CPF/MF no 801.312.800-82, e-

mail: ricardoselomoni@gmail.com, residentê ê .domiciliado na Rua

Augusto Caldart no 25li baino Mono dâ Cegonha, heste cidade, CEP:

99701-014, o qual declare, sob as penas da lei, que estão êm pleno

vigor as cláusulâs de administração contidas na última alteraçáo

contratual acima mencionada. A outorgante qualificada, e seu

reprêsentante lêgel por mim identificado documentalmente, cuja

ldentidadê e cepacidadê jurídicâ para o ato dou fé. E, pelo outoigantê,

por seu representanle legal, me foi dito que por

nomeia e constitui sua bastante procu

brasileira, solteira, maior, auxiliar administrativo, portadora a carte

identidade n0 1095364657, inscrita no CPF/MF no 019.917.800-36,

residente e domiciliada na Rua Projetada "8" no 49, Loteamento Dona

Tecla, baino Novo Atlânüco, nesta cidede de Erechim/RS, CEP:

99700{00; a qucm confers podaÍo3 para o Íim especial de repÍesentar

e outorgante nas licitações e/ou conconências públicas, de quaisquer

modal'Hjades, podendo representá-la peranle quaisquer repaÍtiçóes
públicas, Federais, Estaduais, Municipeis, Aúárquicâs, EmpÍesas

Públices e onde mais se fizer necessário; rêtirar editais ou cartas

convites; apresenlar , juntar e rêtirar documentos, assinar propostas

de sessôês. públ
BEL, DANIElA MARA PONCIO

Íab6lâ
Av. Pía3ldonl6 \âr96s.27,í | C€nbo I Erodlrn.Rs I Fonà (54) 301$1221 / 332í-26,i5

. p.irnêiúi#oíralooêíscl .n.com.br
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julgamênto, deliberar, assinar as respêctivas impugnagões; fotmular

lances, negociar pregos e preticar todos os atos inerentes eo certeme;

assistir à abertura de propostas, fazeÍ impugnaçÕes, reclameções,

protestos, inclusive interpor ê desistir dê recursos em todas as fases

licitatórias, Íazer novas propostas, rebaixos e descontos; prBtar

cauÉes, levantá-las, receber as imporlâncias caucionadas ou

depositadas, transigir, desistir, requ€rer e retirar cerlidôes positivas e/ou

negativas, prestar e firmer declerações, renunciar eo direito de recurso;

assinar pedidos, alas, contratos, aditivos, petiÇóes, guias,

requerimentos, bem como quaisquer documentos indispensáveis; enfim,

usar dos mais variados poderes em lei permitidos e nec€ssários ao fiel

desempenho do presente mandato, exercendo-os nos limites

estabelecidos pelo Contrato Social, o que a tudo a outorgante, por seu

representante legel, dará po[ bom, firme e valioso, sendo vedado o

sub3tabolecimonto, tendo o prosento in3tÍumento de mandato

validade pelo prazo de um (01) âno;. contar dosta data. Assim o

disse do que dou fé, e me pediu lhe lavrasse este instrumento, o qual

lhe li, achou conforme, aceitou, ratifica e assina comigo, DANIELA

MARA PONCIO, Tabeliã, que a mandei digitar, conferi, dalo e havendo

cumprido todas as exigências legais e fisceis inerentes a legitimidade do

ato, subscrevo e assino em público e reso. TRASLADADA NESTA I

DATA. CeÍtifico quê o alo ãcha-se assinado pelas partes e pelo agente

notarial na Íorma acima mencionada. Ê o que contém dito instrumento,
que pare aqui íoi bem e fielmente trenscrito. Dou fé.

ERECH|M, I DE MARÇO DE 2021
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EM TESTEM VERDADE

iela Mara Poncio

Tabeliâ

Êmolumênto3: Píoql'lçáo: Rt 78, (0Í 82.0a-t 100(x)3.290{ra - Rl 3,30); Proc.4rmGnto

êlêrrônico: RS 5,30 (0182.01.2000001.41015 . RS 1

ffi
À srlt rrt-J dFúdqtl.É 2â
no iE ôÍíü.d ê r.úütr de tr5
àltt//gqtf r.rrí.à.r.tbôtàrto.trctr
OEr! d. ü,,hnüôdíê pfr c.neJt
orSn 9 5r 20t1ú020121 ,t

cdrtÉ ot dâdo. do ato .n: hdF6-./r!.todoitc,{ÊJu..!. o0 c6sn. o Do.irn .Ío .m: h@r/âr.v.dobâ6r6,,Dt,b./docúr.nlo/63321003210856m3220

^uhrdc.çao 
Dlgút l Códhp: tÍ]32t0032í0E562OlZl0A

m: 10/03r:2021 0*45:34
v.bí Íotrl do Aio: Rl /l,Gl
s.lo Olgtlal Ílpo ),lo.m.l Cr ALC207'13€ZG,i

CaÉóÍio Azêvêdo Bastos

^r, 
t t Llrôr. lcúdo L-d - r1a!

iart !2.a-!ao...rr..i.ôrry.d.õ.údú

t
t

-l
I

I

I

I



403

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCI EI{TO É ÓBITOS E PRIVA'IIVO OE CASAMENTOS, INTERDIÇÓES E TUTELAS DA COi/IARCA OE JOÃO
PÉSSOA

Av. Epitác-io Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 5803G00, Joáo Pêssoa PB
Tel.: (83) 324+5404 / Fax: (83) 32,14-5484

http:/ir rw.azevedobaslos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficialdo Primeiro Registro Civil de Nascimenlos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e Tutelas
com atribuição de autenticaÍ e reconhecer fÍmâs da Comarca de João Pêssoa Capital do Estado da Paralba, em viÍtude de Lei, ê1c...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurÍdica de todos os atos oriundos da atividadê Notarial e Registral no Eslado da Paraíba, Íoi
inslituÍdo pela da Lêi N'10.'132, de 06 de novêmbro dê 2013, a aplicaçáo obrigatória dê um Selo Digital dê FiscalizaÉo Exlrajúicial êm todos os atos de
notâs ê rêgistro, composlo de um código único (por êxêmplo: Sêlo Digital: ABC123,|SX1X2) ê dessa forma, câda âutenticaÉo processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confiÍmada tantas vezes quanto Ior necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
ttps://corregedoria.ljpb.ius.br/selo{igital/.

A aúenücaçáo digilal do documenlo faz prova de quê, na data ê hoía êm quê ela Íoi rcalizada, a êmprêsa FLYMED COMERCIO DE PROOUTOS
HOSPIÍALARÊS LTDA - ME tinha posse dê um docuínento com as mesmâs caíacleílslicas que íoíam repíoduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LÍDA - ME a íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresêntado a êslê Cartóíio.

Nesse sentido, declaro que a FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME assumiu. nos termos do artigo 8', §1", do Decreto n'
10.27AnO20, que regulamentou o aÍligo 3', inciso X, da Lei Federal n' 13.87,t/2019 e o adgo 2'-A da Lei Federal 12.882n012, a .esponsabilidade pelo
processo de digitalizaÉo dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

Oe acordo com o disposlo no arligo 2qA. §7", da Lei FedeÍal n' 12.68212012, o documento em anexo, identifcado indiüdualmente em cada Código de
AulenticaÉo Digital' ou na refeída sequência, poderá ser íepíoduzido êm papêl ou em quâhuêr outro mêio fisico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 1ololl2021 1or26t21(hora local) alravés do sislema de autenlicaÉo digital do CaÍtório Azêvêdo Bastos, de aco.do
com o AÍt. 'lo. 10e e seus §§ 1" e 2'da MP 2200/2q)1, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certifi€do Digital do titular do
CartóÍio Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diÍetamênle a empresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Carlório
pelo endereço de +mail autentica@azevedobastos.not.bí Para infoímaçóes mais delalhadas deste ato, acesse o site https/autdigital.azevedobastos.nol.br
e informe o Código dê Autenticação Digilal

Esta Declaraçâo é valida poÍ tempo indeteÍminado e está disponível para consulla em nosso site.

rcódlgo dê AutenticâÉo Digital: 633210032'1085620322G,l a 63321003210856203220-2

'LegislaçôsE Vlgentês; Lei Federal n" 8-93í9.1, Lei Federal n' 10.406/2002, Mêdida Provisória no 2200/2001, Lêi Fedêral no 13.105,12015, Lei Estadual nô

8.7212008, Lei Estadual n' 10.132/20'13, Proümento CGJ N" 003,/20't4 e Proümento CNJ N' 10012020.

O refeÍido é vêrdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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SENPNO i DENATRAN

C Nu.LiÁi 2-L?üt, Documento assinâdo com certifrcado digital em conlormidade
com a Mêdida PÍoüsória n" 220G22001. Sua validade podeÍá
seí confímada poí meio do pÍograma AssinadoÍ Setpro.

lr r;:r.:rz: I

taa!{3:31it
3i?rt0:31:t

- 

Rto GR DÊDosuL I
@

cofi6 c dad6 do âio m: htps://*lod*ritál.ljpbju5.h 4 con$hê o oc!re.ro emr hfl9sr/deve<robasr6.nor-b./deurenros33220o521054446482
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REPÚBLICA FEDERAÍIVA OO BRÂSIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AzEVÊDO BASTOS
FUNOAOO EM ,I888

PRIiiEIRO REGISTRO CML OE iIÂSCIIIEiITO E ÓB|TOS E PRIVATIVO OÉ CASAMÉNTOS, II{TERDIçOES E TUTELAS OA COMARCA DE JOÀO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 BaiÍro dos Estados 58030-00, Joào Pêssoa PB
Tel.: (83) 32,1,1-5404 / Fax: (83) 3244-5484

hltp;/ rí./w.azevedobastos.not.b.
E-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVTÇO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanli, Ofcial do PÍiíÍ:eiro Registío Ciül dê Nascimentos e Ôbilos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóês e Tutelas
com atribuiçáo dê autenticar e Íeconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paralba, em viíude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir t ansparência e segurança juridica de todos os atos o.iundos da atiüdade NotaÍiale Registral no Estado da Paraiba, foi
instiluÍdo pêla da Lei No 10.132. de 06 de novembro de 2013, a aplicaÉo obrigatória de um Selo Digital de FiscalizaÉo Exlrajudicial em todos os alos dê
notas e íegistÍo, composto de um ódigo único (por exemplo: Selo Digtal: ABC l234SXlX2) e dessa fo.ma, cada autenticaçáo processada pela nossa
SeNentia podê ser verificada e confÍmada tantas vezes quanto íor necessáaio através do site do Tribunal de Jusliçâ do Estado da ParaÍba, endeÍeço

tlps://coíregedoria.tjpb.ius.bÍ/selo-digilal/.

A autênticaçáo digital do documênto faz prova dê quê, na data ê hora êm quê ela Íoi reâlizada, a empresâ FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME linha posse de um documento com as mesmas caracleííslicas que Íoram reproduzidas na cópia autenlicada, sendo da
emprêsa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidadê, única e exclusúa, pêla idoneidadê do documento
âpresentado a este cadôíio.

Ness€ sentido. declaro que a FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITATARES LTDA - ME assumiu, nos lermos do artigo 8', §1". do Decrelo n'
10.27U2020, que regulamentou o artigo 3", inciso X. da Lei Federal n' 13.874/20'19 e o artigo 21A da Lei Fete'al 12.68212012, a rêsponsabilidadê pelo
pÍocêsso de digitalizaçáo dos docllmêntos Ílsicos, garantindo pêrantê estê Carlório e têrcêiros, a sua autoriâ ê integridade.

De acodo com o disposlo no aíigo 2o-4, §7', da Lei Federal 
^" 

12.68212012, o documento em anexo, identificado individualmente em câda Código de
Autenticâção Digitali ou na referida sêquência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer ouko meio fisico.

Esta DECLARAÇÂO íoi emitida em 21tüSl2f21 OAiS2iz/ lhora local) através do sistema de aulenticaÉo digilal do CartóÍio Azevêdo Bastos, de acoído
com o AÍt. 10. 10p e seus §§ í" e 2'da MP 2200/2001, como também, o documênto elelrônico autenticado conteíúo o CeÍtifcado Digital do titular do
CaÍlório Azevêdo Baslos, podeíá ser solicitado diretamente a empresa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ou ao CartóÍio
pelo endeÍeço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informaçóes mais dêtalhadas desle alo, acêsse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br
e iníoíme o Código de AutenticaÉo Digital

Esta Dêclaraçào é valida poÍlsmpo lndeteÍmlÍado e está disponÍvel paÍa coosulta em nosso sile.

íCódlgo do Aulenticaçáo Digitál: 63322005210584296882-1
'Legislaçôês Vigêntê§: Lei Fedêral no 8.935/94, Lei FedeÍal nô 10.2t06/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei Estadual n"
8.72112008, LeiEstadual no '10.'1322013, Provimenlo CGJ N'00312014 e Proürnento CNJ N" 10012020.

O refeÍido é verdade, dou fé

CHAVE DIGITAL

00005b'1d734Íd94f057Í2dô9fe6bc05b96380 147e93886dÍ49989d5b060c7a3ae5c5d92ddb879528bdb3b91f3723701d18a3aa81'lô960cd762c{df52cb3b55
3b35461 2d26628e73986a80e2í8ô4e
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ALVARA S ITARIO
L

VALIDADE: 3110s/20

ATIVIDADES:
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARAA SAÚDE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Data e hora da veriÍicação :2610512023- - 16:47
http://www.erechim.rs.gov. bÍ:IL/sys530/publico/alvaras/alvara_sanit.xhtml

RAZAO SOCIAL:
970829 - 2 - FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ:
2s.034.90610001-58
ENDEREÇO:
RUA MACHADO DE ASSIS, 1237 . BELA VISTA

A

IMPRIMIR E MANTE CAL VISIVEL

OiírloÍ da VigiÉncia om Ssúdo
PoíaÍia 625/2021

Vigilância em Saúdê/Eíechim

9
ÉoFÉ

Aut fltlcrÉo Ol9í.1 Códgo: 6:132í10G21í3í283Ga8l-í
Drt : 11106i:102í íí:36:24
Vllor Totâl do Ato: Rt a.68

Eig+#E
ã-Hffi
EêIÊii{I:,

ri Jà+_lrn
ítt#E
8lffi Ú a.b Olgitâl Ílpo Norm.l C: 

^LP99535rJD3;

i#,Ê
Caíório Azevêdo Bastos

^Y. 
|úrí.d. €rtd.b P..q . ! 1aá

í..3) 
'r4r.o. 

. .,nd.orr.d.ô..Mrà.
h(Frr.d.r-lcnor-bí

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
VIGILANCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAUDE
AV. SANTO DAL BOSCO, 160- FONE:35207240

U.

Cún.r o. &dd do.b h: lÍ&êrl..lodbnd.qrô.i]§.ú ü Coú{i. o Ooc,rEnlo.ô htF6r/d.Edoô.3r6..oaú/d@rEib/63321106211312636,a84

@À
P

INCLUSIVE OS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL DA PORTARIA M.S. 344/98
(EXCETO OS TERMOLÁBEIS)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÁSIL

ESTADO DA PAR.AIBA
CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS

FUTOAOO E[ 18EE
PRtitEtRo REGTSTRO CML OE XÂSC|XEr{TO E ÓB|TOS E PRTVATTVO OE CASA ENÍOS, TNTERDTçÔES E TUTELAS DA COi|ARCA DE JOÃO

PESSOA

Av. EÍilácio Pessoa. 11,t5 BôirÍo dos Estados 5803G00. Joâo Pessoa PB
Tê1.: (83) 32.14-í0.1 / Fax: (83) 3244-5482t

htlp://wr,w.azevedobastos.not.br
Efl aili cartorio@a2evedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO OE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de MiÍanda Cavalcanli, Ofcial do Priíneiro Registro Ciül dê Nascimentos e Óbitos e Pivativo de Casarnentos. lnterdiçóes e Tutelas
com atribuiÉo de autenticar e reconhecer firÍ)as da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado da Paraiba, em ürtude de Lei. etc...

OECLARO ainda que. para gaíantir transpaíêrrcia e seguíança iurldica de todos os atos oÍiundos da ativlrade Notaíial e RegistÍal no Estado da Paraíba. íoi
instiluÍdo pela da Lei M 10.132, dê 06 de novembro de 2013, a adicâçâo obrigalôria de um Sêlo Digital de FiscâlizaÉo Exlrajudicial em todos os atos de
notias e regislro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital; ABC1234$X1X2) e dessa foÍma, cads autenticaÉo processada pela nossa
Serventia pode ser veÍificada e conf.mada lanlas vezes quanto íoí neceg§ário alravês do sile do Tribunal de Justiça do Eslado da Paralba, endêíeço
llpsr/coÍegedoria.tjpb.ius.br,/selo-digitaU.

A aúenücâçáo digital do docuÍnento faz prova de que, na data e hora em que ela íoi realizada, a êmpÍesa FLYMEO COMERCIO DE PRODUÍOS
HOSPITAIÂRES LTDA - ME tinha posse de um doclÍnento com as mesmas caíacterÍsticas que foíam rep.oduziras na ópia autenücada, serdo da
empÍ$a FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade. única e exclusúa, pela idoneidade do docurnênto
apreseotado a êste Cadório.

Nesse senlido, dedaro que a FLYMED COMERCIO DE PRODUÍOS HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos lermos do aÍtigo 8', §1'. do DecÍeto n'
10.27$2020, qÉ ÍegulaÍnentou o artigo 3', inciso X. da Lei Federal n' 13.874f2019 e o aÍtigo 21A da Lei FedeÍal 12.68212012, a responsabilidade pêlo
processo de digilalizaÉo dos documentos ílsicos, ga.antindo peíaôte esle CartóÍio e têrcêiros. a sua autoria e inlegridade.

Oe acoÍdo com o disposto no aíligo ?-4, §7', da Lêi Fêderal n' 12.68A2012, o documenlo em anexo, identificado indúidualrnente em cada Código dê
Aúenticáçáo Digila| ou na reteÍüa seq(éncia, podeá sêr rêp.oduzido em papel ou em quahuer outÍo meio fÍsho.

Esta DECIiRAÇÃO íd emitida em lí1061202l í3:23:a3 (hoÍa loc.0 atÍavés do sistema de autenticação digital do Carlório Azevêdo Bastos. dê acordo
com o AÍt. 10. 10" ê seus §§ 1" e t da MP 2200n001, como também, o docuÍnento êletrônico auteolicado contendo o CeÍtifcado Digital do titulaÍ do
CaÍtôdo Azevêdo Eastos. poderá ser solicíado dirctaínente a empÍesa FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Cartório
pelo endeÍeço de e.mail autentica@azevedobaslos.not.br Pâra iníormaçóes mais detalhadas deste aio, acesse o site htlps://autdigilal.azevedobãslos.not.br
e inÍorme o Código de AutentacaÉo Digital

E3ta DeclaraÉo é valida poÍ tempo lndstsrmlnado e eslá disponllel para consulta em nosso sile.

'Códlgo de Aut ntlcrçlo Dlgh.l: ô33211062113'12ô3648&1

'Logblsçõê6 Mg6nio.: Lei Fedeíal n' 8.93í9.a, Lei Fêderal n' 10.,t0612002. Medtra PÍovisória no 22002001, Lei Federal no 13.1052015, Lei Estadual íf
8.72112008, Lei Estadualno í0.132013. Proümento CGJ N" 003/20'14 e ProüÍnento CNJ N' 100/2020.

O refeíido é verdade. dou íé

CHAVE OIGITAL
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Emerson Nunes do Egito - Mei- ME.

Rua Antonio Cabral no 85 - Bairro: Quintino Facci II - CEP. 14.077-090 - Ribeirão Preto - SP.

CNPJ; 37.182.085/0001-86. -lnscriçãoEstadual:797.602.888-115

Fones ; (16) - 3102.4687 - Celular (016) 9810f.6715- Email: neei.eeito@vâhoo.com.

A

PREFETÍURA MUNICIPAL DE XOVA SA'{TÂ BARBÂRÂ . bII

PRÉGAO ELETROIItCO: 0214l2021 - PRoCESSO; /2O21
DIA; 12loovêmbro/2021 -HORARIO 13,3OO HR

OAJETIVO: odoOb eto: a UI UIode amentos e materiais rmanentes.

- Declaímos alnda quê nos comprometemos a efetuar ôs entrega dos produtos no preço e prazo constante de nossa proposta, vinculando -se
alnda aos demals êfeitos clo píocêsso licitatório.

- Dêclôrômos que nos preços propostos êstZio incluídos , alem do lucro , todas as despesas ê custos , @mo poí êxemplo (Trônsportês, tributos
de quôlquêÍ nâtureza) e todas despesas diretas ou indiretas, relacionadas com obieto da presêntê licitação.

- Dêclôrômos que nossa êmpresa não esta inscrila no Cadastro de Fomecedorês impêdl(,os de llcitâr ou de contratâr com Administração Publica
Eíadual - CÁFIMP, nos termos do Decreto 4432112

D^DOS Elr'lPRES RIAIS

EMERSON NUNES DO EGITO AsÍinado deíomà disitâlpor EMERSoN NUNES

262802ee87 2:371 8208s000 1 86 33aE.:li:l:ir1?iH1':'.r":*' 
*

Razão soclãl: EMERSON NUI{ES DO EGITO - ME
NOI{E FA TASIA; Neai EouiDamentos

Fone/ E-mall (16) -3102.4687 - Cêlular; (016)- 98818.2020 - Em.ll: neoa.eqito@vahoo.com
CNPJ-Insc.oEstôdual 37.182.085/0001-86 INSC. ESTADUAL - 797.602.888-115
Prãzo dc cnttêqai Conforme Edital FRETE
Validâde dà DroDosta: ConÍorme Edital ENTREGA: Conforme edital
Condicáo dê Daqto: Conforme Edital GARANÍIA: conforme edital
Dados bancários: NU PÂGAMENTOS - NO 260.

AG. OOl - C/C 376aOaO6-8
VALOR TOTAL R$ 3.195 (Tres mil, cento e noventa e cinco reaas)

Ribêiráo Prêto, 10 do outubro dê 2021

Itêm Rêíêrência l.lâ rcâ / lilod Quânt vàlor Único

Lote

15

item

01

SELADORA EMBALAGEM, material: aço
inoxidável, voltagem:22O v funcionamento:
automático, aplicação: esterilização em autoclaves,
características adicionais: controle eletrônico
temperatura, largura selagem, velocidade:10
m/min, potência:220 w. CATMAT 8R0306486

Crislofolli
mod.lo 001

o1 R$ 3.195,O0
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G;.urPA*tEn,ros

ATESTATO DE CAPACIDADE TECNICA

EMPRESA: GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA - MEI (com denominação de nome fantasia
G-MED EQUIPAMENTOS) - inscrita no CNPJ/MF sob o N'40.380.37710001-38 - lnscrição
Estadual: 797.688.825.113 - com sede à Avenida: Octavio Golfeto N'558 - José
Sampaio Junior, na cidade de Ribeirão Preto - SP. Através
abaixo. declara oara seus devidos fins:

EMPRESA: EMERSON UNES DO EGITO - MEI - Rua: Antônio Cabral N' 85

FORNECEDOR DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES.
EQUIPAMENTOS EM GERAL E MOVEIS. NADA CONSTA EM 

'VOSSOSÁRQU'YOS QUE DESABO'VE SUÁ CONDUTA COMERCIAL E SEMPRE
EFETUOU COM MUITA PONTUALIDADE E RESPOA'SAAUDADE,
ENTREGANDO EQUIPAMENTOS SEMPRE DE MUITA QUALIDADE.
PORTANDO NADA HAVENDO QUE DESÁAOIVE SUA CONDUTA
COMERCIAL ATE A PRESETVIE DATA.

Ribeirão Preto, 05 de Outubro de 2021
GT'STAVO
MNIÔIUS
oÉ
SOI,Z :45367

vtMctt s DE
solJz{{1063576421
o..bô: 202i:10:05
15,19:27{3'00-

6321

GUSTAVO VINCIUS DE SOUZA
CNPJ: 40.380.377/0001 -38
Administrador

GUSTAVO VINICIUS DE SOUZA - MEI - Avênida: Octavio Golíeto N' 55E - BaiÍÍo: José
Sampaio Junior- GEP: í4.065-3íO - Ribeiráo Prêto - SP - CNPJ: 4O.3EO.377/0O0í -38 -
lnscriçáo Estadual: 797.688.825.í í3 - Cêlular (O16) 988O8-7OO1 - Email:
gmedêquipâmêntos@outlook.com

- Bairro: Quintino facci í - CEP: í4.077-090 - Ribeirão Preto - SP - CNPJ:
37.í82.085/000í-86 - lnscrição Estadual: 797.602.888.íí5 É 

^TOSSO



-1

410
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

CeÉidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 37.182.085

Ressalvado o direito de a Fazenda do
Íesponsabilidade da pessoa iuídicafí

não constâm

TÍatando-se de
de modo que a
aquêla acima

Certidão no

ou inscrever quaisquer dÍvidas de
a ser apuradas, é cerliÍicado que:

a).

meio do CNPJ Base,
raiz do CNPJ seja

Folha 1 de 1

(hora de BrâsÍlia)

contados da emissão.

SF-PGE n" 2, de I de maio de 2013.

6

Data ê hora da emissáo 112021 15:16:45

Validade

Certidâo emitida nos termos

(TRINTA)

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A acêitaÉo desta certidão está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenticidade no sítio
http/www.dividaaüva.pge.sp.gov.bÍ

I
Í

a dados

J.

\rã
F
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 37.182.085

não constam débitos lnscÍitos em DÍvida Ativa de Í€sponsabllldade do lnteressado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é íeita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abÍangê todos os estabel€cimentos do contribuinte, cura raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidáo no

Data e hora da emissão

Validade

Certidão emilida nos term

31648454

29t09t2 10:40:

30 (TRTNTA) di , contados da emissão

os Rêsoluçáo unta SF-PGE no 2, de 9 de maio de 20

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

13.

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sáo Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/fisica acima idêntmcada que vierem a ser apuradas, é cerliÍicado que:

Qualquer rasuÍa ou emênda invalidaÍá este documento.
A aceitação desta certidáo está condicionada à veriÍicação de sua autênticidade no sítio
httpr/www.dividaativa.pge.sp.gov.bÍ
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado

de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na Dívida Ativa do Estâdo de São Paulo

CNPJ / lE: 37.182.085/0001-86

Ressalvado o do Estado de São
Paulo de

apurados

Certidão no

Data e hora da emissão

Validade da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazênda.sp.gov.br

Folha 1 de 1

2í 110170180-10

1211112021 10:33:09

6 (seis) meses,
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Voltar lmprimir

CÁ,IXA
CÀ]XÁ 

= 
Ci:,NCiÀI ]CÀ FEiJE RÂL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CR"F

Inscrição: 37.182.08s/ooo1-86
Razão SocialÉMERsoN NUNES Do EGrro 26280299872

Endereço: R ANToNIo CABRAL 85 / QUININo FACCI I ,/ RIEEIRAo PRETO / sP /
14077-O90

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe conferê o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de malo de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa aclma identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTs.

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

ValidadetzT |O9/2O2L a o/202r

Certificação Número: 2 9L707456042

Informação obtida em OBIIO/2021 L4i29.5L

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

https://consulta-cÍf.caixa.gov.br/consultací/pages/consuttaEmpregadorjsí 111



1?,11/2021 10:32 Consulta RegulaÍidade do Empregador 414

Voltar lmprimir

Cá.'XA
CAIxA €coNÔMIcA FEDERAL

Inscrição: 37.182.085/ooo1-86
Razão SocialfMERSON NUNES DO EGITO 26280299A72
EndêreçO: R ANTONIO CABRAL 85 / QUINTINO FACCI I / RIBEIRAO PRETO / SP /

t4077 -O90

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data. a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Y alidadetl4/ lLl2O2l 03/ 2021

CeÉificação Nú 202rLLO4022 04515956

Informação obtida em l2lll/2021 10:32:.17

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

hnpsr//consulta-crf.câixâ.gov.brlconsultacíf/pageíconsuttaEmpregadorjsf 1t1

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF
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ATESTADO DE CÀPACIDADE TECNICA DE ENTREGA

Nelmed Produtos Hospitalares Eireli - ME, estabelecida em Ribeirão Preto/Sp, devidamente

inscrita no CNPJ sob o no 60.389.780/0001-35,

por seu representante legal abaixo, declara para

com e na cidade de Ribeirão Preto - sp,

evidos fins que:

EMPRESA; Emerson Nunes do Egito - MEI ( com denominação de nome fantasia de Negi

Equipamêntos Hospital , com sede a rua Antonio Cabral no 85 , baino Quintino Facci, em

Ribeiráo Preto - SP/, rita no CNPJ sob no 37.'182.085/0001-86, e nossa fornecedora de

equipamentos méd hospitalares e também moveis, e nada constando em nossos arquivos

que desabone s nduta comercial.

Por ser ve , firmamos a pÍesente declaração.

Nelio Pa s

Rep

RG.6.274 5- SSP/

cPF. 551.163.708-44

Nclmcd hodrror HoopibLrrs - ME - Àv. Odavio Golfcb n'554- Baino:JrrdimJoec Srmpaio - CEe 14.0653t0 - Rib€iÍr, PÍeb-SD
CNE!;60.389.780/000135. - Iosaiçeo Badual: 79.327.57&l 19 - Foncs ; (lO - 310X{687 - Celuhr (0lO 98818.9020 -

Emait nclioJins@nclgtcdrcprtscntecoes.coro"br.

R.ElÊo Ctvn drr Natútris
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Certificado da Condição de
Microempreendedor lndividua!

ldentificação

Noms EmpresaÍial
EMERSON NUNES DO EGIÍO 26280299872

Nome do EmpÍesário
EMERSON NUNES DO EGITO

Nome Fantasia
Capital Social
1.000,00
Númôro ldentidade Orgão Emissor
46505970 SSP

UF EmissoÍ
SP

CPF
262.802.998-72

Condição de M icroem preendedor lndividual

Situação Cadastral Vigente
r- ATIVO

Números de Registro

Data de lnicio da Situação Cadastral Vigonto
19t0512020

CNPJ
37.182.085/0001-86

Endereço Comercial

NIRE
35 8 4505890-7

CEP
14077-090
BeiÍÍo
OUINTINO FACCI I

Número
85
UF

SP

Atividades

Data de lnício de Atividadês Forma de Atuação
1910512020 Porta a porta, postos môveis ou por ambulantes

Ocupação Principâl
Digitador(a) independente

\- AüYidadê PÍincipal (CNAE)
8219-9/99 - Preparaçào de documentos e seÍviços especializados de apoio administrativo não especificados
anleriormente

OcupaçóssSecundáÍias AtividadesSecundárias(CNAE)
Comerciante independente de 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
aÍtigos parâ habitaçáo especiÍicados anteriormenlê
Comerciânte independente de
equipamentos e suprimentos de flijr';?8J" ""tt'cio 

varejista êspecializado de equipamentos e suprimentos de

informática
Comerciante independenle de
móveis 4754-7101- Comércio vare,iistâ de móveis

Comerciante independente de 4759-8/99 - Comércio varejista de oúÍos artigos de uso pessoal e doméstico não
toldos e papel de parede especifcados anteriormente
Comerciante independente de
aÍtigos médicos e ortopédicos 4773-3/00 - comércio varejista de artigos médicos e oÍtopédicos

PapeleiÍo(a) independente 4761-0/03 - Comêrcio varejista de artigos de papelaria
Comerciante independente de 4759-8/99 - Comêrcio varejista dê outros artigos de uso pessoal e doméstico não
aÍtigos de cutelaria especiÍicados anteriormentê
Comerciante independente de 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
sistemadeseguÍançaresidencial especiÍicadosanteriormente

Logradouro
RUA ANTONIO CABRAL
Municipio
RIBEIRAO PRETO
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licenca e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanilários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acafielatà o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este CeÍtifcado comprova as inscriÉes, âlvará, licenças e a situaçáo de enquadramento do empresário na condiÉo do MicÍoempreendêdoí lndividual. A
sua aceitaÉo eslá condicionada à vorifcaÉo de sua autentiqdade na lnlemet, no endêíêço: http://www'pona6oempreêndêdor.gov.br/ CeÍtiÍcado emilido
com base na ResoluÉo no 16, de '17 de dezembro de 2009, do Comité parà Ges*io de Rede Nacional paÍa a SimplifcaÉo do Registío e da LegalizaÉo de
Empíesas ê Negócios - REoESIM AÍENÇÃO] qualquer rasuía ou emenda invalidaíá este documento. Para pesquisâí a inscriÉo estedual e/ou municipal
(quando convênêntês do câdastro sincronizado nacional), inÍoÍme os elemenlos abaixo no endereço elelrônico
httojrwwú.íêcêlta.Íâzênde.oov.bÍrPessôâJuÍidicâ,/CNPJTÍGoircônsulte-âso

Númêro do Rêcibo
ME56592204

Númêro do ldentificador
37182085000186

Data de Emissão
04106t2020
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RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA.RDC N'16, DE 1" DE ABRIL DE
2014

Dispõe sobre os Critérios para Petieionamento
de Aulorização de Funcionamenlo (AFE) e
AutorizaÇáo Especial (AE) de Empresas

A Oiretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilància Sanitária, no uso das
atribuições que Ihe conferem os incisos lll e lV, do art. 15 da Lei n." 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, o inciso ll, e §§ 1'e 3'do art. 54 do Regimento lnterno aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria no 354 da ANVISA, dê 11 de agosto dê 2006, republicada no DOU de
21 de agosto de 2006, e suas atualizaçôes, tendo em vista o disposto nos incisos lll, do art.
20, lll e lV, do art. 7o da Lei n.o 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.o 3.029, de 16 de
abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentaçâo da Agência,
instituído por meio da Portaria no 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25
de março de 2014, adota a seguinte Resoluçáo da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação:

DAS OtSPOStçÔES tNtctAtS

Art. 1' Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos à
concessão, renovaçáo, alteração, retificaçâo de publicaçáo, cancelamento, bem como para
a interposiçáo de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos
peticionamentos de Autorizaçáo de Funcionamento (AFE) e AutoÍizaçáo Especial (AE) de
empresas e eslabelecimentos que realizam as atividades elencadas na Seção lll do
Capítulo lcom medicamenlos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano,
substâncias su.ieitas a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de
higiêne pessoal, perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originaÍ substâncias
sujeitas a controle especial.

Seçeo ll

DefiniçÕes

Art. 20 Para efeitos desta Rêsoluçáo sáo adotadas as seguintes definiÇÕes:

| - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e êntes/órgãos de
vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

ADVÉRTÊ'{CIA

Este texto não substitui o publicado no Diá.io Oficial da União

Ministério da Saúde
Âgência Nacional de vigilância Sanitária

CAPíTULO I

Seção I

Objetivo
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§ 2" Para a concessáo e renovação da autorizaçáo tratada no § 10, o plano da
atividade a seÍ desenvolvida, â indicação das plantas, a localizaçâo, a extensão do cultivo,
a estimaliva da p[oduçáo e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeÉo
pela autoridade sanitária local competente ê constaÍ do respectivo relatório de inspeÉo.

Art. 5' Nâo e exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

| - que exêrcem o comércio varejista de produtos pare saúde de uso leigo;

ll - Íiliais que exeÍcem exclusivamente atividades administrativas,
armazenamento, desde que a matriz possua AFE;

sem

lll - que realizam o comércio varêiiste de cosméticos, produtos de higiene pessoal,
perfumes e saneantes;

V - que realizam exclusivamente a instalaçâo, manulenção e assistência técnica de
equipamentos para saúde.

Art. 6" As íaÍmácias e drogarias deverão seguir o disposlo na Rêsolução da DiretoÍia
Colegiada - RDC no 17, de 28 de março de 2013.

Art. 8" As fabricantes e envasadoras de gases medicinais deveÍáo seguir o disposto
nesta Resoluçáo e na Resoluçáo da Diretoria Colegiada - ROC no 32, de 5 de julho de 2011.

CAPiTULO II

DO PETICIONAMENTO E ANÁLISE

AÍt. 9" O rêquerimento de concessão, renovação, cancelamênto, alteração,
retiÍicação de publicaÉo, cumprimenlo dê exigência e aditamento, bem como a
interposiÉo de recurso administrativo contra o indeÍerimento de pêdidos relativos aos
peticionamentos de AFE e AE dê êmprêsas ê êstabêlecimêntos que realizem as atividades
abrangidas por esta ResoluÉo dar-se-á por meio de peticionamento eletrônico ou
peticionâmento manual.

Art. 10. Os critérios para o peticionamento, o recolhimento de taxa e as atividades
inerentes a cada tipo de AFE e AE estão estabelecidos na ResoluÉo da DiretoÍia
Colegiada - ROC n" 222, de 28 de dezembro de 2006.

§ 3o As substâncias proscritas e as planlas que as originam, bem como as plantas
proscritas, conforme o Anexo lda Portaria SVS/MS n" 344, dê 1998, somente poderáo ser
empregadas nas atividades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizâdas pela
Anvisa por meio de Autorizaçáo Especial Simpliíicada para estabelecimentos de ensino e
pêsquisa, conforme legislação específi ca.

lV - que exercem exclusivamente atividades de ÍabricaÉo, distribuição,
armazenamento, embalagem, expoÍtaÉo, fracionamento, transporte ou importaÉo, de
malérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são
destinados à fabricaçao de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal,
perfumes e saneantes; e

Art. 7" Os estabelecimentos detentores de AFE para a atividade de distribuição ou
fabÍicaÉo de pÍodutos para saúde poderâo comercializar produtos para saúde no vareio,
sem a necessidade de AFE especíÍice pera e reÍerida atividade, desde que sejam
cumpridas as exigências da legislação local acerca do licenciamento de estabelecimentos.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
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LOG&ADOiJRO

R ANTOT{IO CABRÂL
NúT€RO

E5
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QUt Ttt{o FACC
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ApÍovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dêzembro de 2018

Emitido no dia 0/t/06/2020 às 16:36:02 (data e hora de Brasllia). Página: 1/í

1tl
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecrêtaÍia da Recêita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRI FEOERAIS E À DíUOA
ATIVA DA UNIÃO

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquêr dívidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é cerlificedo que
não constam pendéncias em seu nome, rêlalivas a créditos tributários administrados pela Sêcretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta cêrtidáo é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Rêfere-se à situaçáo do
su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do pa[ágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de.iulho dê 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rÍb.gov.br> ou <http:/ 

^rww.pgÍn.gov.bÊ.

Cêrtidáo itamente com base nâ Po(aria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de A1O\2O14.
Emitida ia 2810712021 <hora e dala de Brasiliâ>.
Válida
Código d rtidáo: AAC4.E1 CF.F70F.390C
Qualquer da invalidará este documento

1 50:31
âg

112022.
controle

uÍa ou

Nome: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
CNPJ: 37.1 82.085/000'l{6



&ZZ
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes@fazenda.pmrp.com.br

CND

crnrroÃo NEGATTvA oe oÉsrros
(rNscRrros r rÃo rrscnrros EM oÍvrol ATrvA)

DE rpru, rrBr, rss, TAxAs, corrnraurçÃo DE MELHoRTA

lnavrurxrlçÃo) E PREço púaLrco

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda certifica que.
consultando as informações fornecidas, pelo sistema Tributário, verificou que não consta
débito constituído em relação aos Tributos Mobiliários - ISS, Taxa de Funcionamento e
Taxa de Publicidade. Quanto a Tributos Imobiliários - IPTU, não consta débito, de
titularidade do requerente ou compromissado ao mesmo, até a presente data.
Ressalvado o direito de Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsa bilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas. É

certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados
pela Secretaria Municipal da Fazenda. sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida
Ativa. Esta certidão se refere a todos os tipos de tributos municipais.

Empresa: EMERSON NUNES DO EGÍTO

CNPr/CPF: 37. 182.085/0001-86

Inscrição Municipal: 20064326

Situação Cadastral: Ativa

Certidão emitida eletronicamente com base no art. 8'l-A da Lei 2.415n0

Vâl

Legitimidade veriÍicável na I preto.sp.gov.br
80d

Emitida às 09:1'lh do dia 03/08/2021 - Código dê controle: 2824360

18odrÁ--\

pelo prazo
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Página l- de 1

Nome: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872 (MATRIZ E FILIAIS)
CNP.T: 3?.182. 085/0001-86
Certsidão a": 2L3571,67 /202]-
Expedição: 021 , às L7 :25:17
vaI idade
de sua e

2 - 180 (cento ê oitenEa) dias, contsados da daLa

cerEifica-se que Er'rERsoN NrrNBs Do EcrTo 26280299872 (ríÀTRrz B FrÍJrÀrs),
inscritso (a) no cNP,f sob o n' 3?.182.085/ooo1-85, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
cerEidão emitida com base no art. 642-A da consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n" f470/20LL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desEa Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aEualizados axê 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Cert.idão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabeLecimêntos, agências ou filiais.
A aceiEaÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auten!icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
InterneE (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidáo emitida gratuit.amenEe.

rÀrFoRüÀçÃo TMPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
nêcessários à ident.ificaÇão das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a ,.TustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
êstsabelecidas em sentença condenaEória Eransitada em julgado ou em

acordos judicíais t.rabalhist.as, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumenEos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranLe o MinisEério Público do
Trabalho ou Comissão de conciliaÇão Prévia.

dição.
oL/2

Dúvidaa e 6ugestôêâ: cndtet6c. juÊ.b!

PODER JT'DICIÁRIO
JUSTIÇÀ DO TRÀBÀLHO

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DB DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA OO ESTADO OE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÔES CÍVEIS

oERTIDÃO N.: 1617068

A autenücidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal dê Justiça.

FOLHA: 1/'l

A Diretoria de Sêrviço Técnico de lnformaçôes Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuiçÕes legais,

CERTIFICA E DÁ FE que, pesquisando os registros de distÍibuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÓES JUDICIAIS E EXTRAJU S, anteriores a
0210912021, verificou NADA CONSTAR como réu/rêquêrido/interessado ome de

EMERSON NUNES DO EGITO - MEl, CNPJ: 37.182.085/0001-86, conforme indicação constante do
pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situaçáo em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado refêrentês a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais

Não pública ou com a
o CPF/CNPJ. AReceita Federal q

A certidáo em nome de pessoa ju
às Íiliais e poderá apontar feitos de homônimos

considera os processos refeÍentes à matriz e
qualiícados com tipos empresariais diferentes

do nome indicado na certidão (ElRELl, S/C, S/S, EPP, ME, MEl, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatuÍa digital.

Esta certidão é sem custas.

São Pau 3 de setembro de 2021

0051228663

alizaçào

pessoa

qualquer
a identidade

is fornecid

os feitos

oro pode

éde

base de
NOM IAL

tn

uídos na 1" I

PEDIDO N': mlltilililililltI

I

I

mesmo que este.iam em



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMÊNTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL OO ESTADO DE SÃO PAULO

[25

lltt
JUCESP

cERTIoÀo SIMPLIFICADA

cERTrFrcA os ouE AS TNFoRMAÇôES ABAlxo coNsrAM Dos DocuMÉNTos ARourvAoos NÉsrA JUNTA CoMERCTAL Ê sÁo vlcENTEs
NA DATA DE suA EXPEDTÇÀo.

SE HoUVER ARQUIVAMENTOS POSIERIORES, ESTA CERIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE

A AUTENTTCtDADE DESÍA cERTTDÀo E A ExrsrÊNcA DE ARoUTVAMENÍos posrERroRES, sE HouvER. poDERÁo sER CoNSULTADAS No

strE wwv.JUcESpoNLtNE.sp.cov.BR. MEoTANTE o côorGo oE AUTENT|CtoADE tNFoRMADo Ao FTNAL Do DocuMENTo.

qMERSON NUNES OO EGITO 26280299872

37.182.085i0001-86

3s84s0s8s07 19t05r2020 19105t2020

EMPRESÁRro (M.E.)

RUA ANTÔNIo CABRAL 85

SP 1402-090 R$ 12.000,00OUINTINO FACCI I RIBEIRÁo PRETo

EMERSON NUNES DO EGITO

R ANTONIO CABRAL 85

QUINTINO FACIO I sÃo PAULo SP 't 4077-090

262.802.998-72

413.317n1-3

DESENoUADRAoo oA srruAÇÃo MEr- 3i/i2zo20

FtM DAS tNFoRMAÇoES PARA NtRE: 3584s058907

DAÍA DA úLIMA ATUAtzAÇAo DA BASE DE DADos: o6/io/2021

cÍüdáo §rnd:iiclóe ooorÉ.'ro c..rifc.do po. GISEL s]ÍIEllA cEscHlN, s€ôrârü G6íc .r. Jllc ip a Jún
cdÍ3rirl ô E.r.4, d. s5 Pelo, !.r.d. . arúri.i&d6 dêrE (k'olrgto qorÉo viúdizâô díüriÍlr. m Poírd
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AT E G I E qU{ Jt P,\M E}\TTO ÍdOS PÍ T,\Í-,4,R

EMERSON NUNE, DO EGÍrO - MEI - Ruo: Ârtônlo Cqbrcd No 8i - BoirÍo, gúntino ícrcci r - CEE t/Lo7?-o9o -
Ribeirão Pretq - lP - CNpl! 37,tglo85/Oooi-85 - lnscriçõo Edoduol: ?9?.601"88&í5 - Cdtdsr (ot6) gstol-67r5 -
Emoil! nell.eglto@uqhoo..com

EI'ERSOÍV ÍVUNES DO EGrTO - MEI - inscrita no CNPJ/MF sob o n" 37.182.085/0001-86 - lns«ição

Estadual: 797.602.888.115, com sede à Rua Antonio Cabral no85--Jardim Quintino Facci, na cidade

de Ribeiráo Preto - SP declara:

DECLARAÇAO CONJUNTA / TJNIFICADA

'l 
) - Declam que cumprimos plensmente os requisitos de habilitação e que estamos de pleno acordo com

edital e suas nonnali, as quais nos submêtemos, e tomâmos ciência de todos os documentos e informações-
referente a esse procedimento licitâtório, em especial as especificações dos objetos nora licitados e que nos
sujeitamos as condições estabelecidas no edital, em consideração aos respectivos anexos e documentos , e que
acâtâremos integralmente quâlquer decisão que venha ser tomado perlo licitador.

2) Que se encontra enquadrada como MEI - em atendimento â Lei Federal Complementar n' 1232006, nos z/
termo do artigo 30 enquadramento previsto na Lei complementar n" 1472014, cujos termos declara conhecer
na integra, estando âpto portanto para ex-erter o direito de preferência como critério de desempate nos
procedimentos licitatório da administração pública

3) Que a empresa não encontra-se enquadrada ou Impedida de licitar com qualquer órgáo público da
administração direta ou indireta, seja ela municipâI, estâdual ou federal, é nem é objeto de quaisquer/
restrições ou notâ desabonadoras no cadastro de fornecedores ou qualquer outro órgão controlador.

4) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
^nos 

em //
trabalho troturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de l4 (quâtorze) anos, em observância à Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que
altera a Lei n'8666/93, e que também encontra-se regular pera4te o Ministério do Trabalho.

5) Declaro que não possui funcionario ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em litrhareta, ---/
colâterâl ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente politico
(prefeito, vice-preíeito ou secretários) do órgão nem mesmo sen'idor público da ativa, ou empregado de
empresa pública ou da sociedade de economia mista

6) - Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei, que conforme o Cadastro Nacional de _
Pessoa Jurítlica da empresa, inscrita sob o número 37.f82.0895/0001-86, consta como código e descrição da
atividade econômica principal na Classificação Nacional de Atividades econômicas (4773-31000 CNAE)
(Comercio varejista de ârtigos médicos. Oúopfficos e ouhos). I

7) Compromisso do
indiretamente, para

proponênte de qu€ mânterá assistência técnica sôb sua responsabilidade, direta ou
âtendimento â administrâção pública, no local onde estiverem instalados os

riais of€rtados e indicação sistemática de assistêlcia técnica mais próximâ, sem ônus aeq
ad

uiplm
minlst

beifão

entos e mate
raçáo.
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Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

,UCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAUTO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
lnovação

127

Prefeitura do Município de Ribeirão Governo do Estado de são Paulo

Preto

É importante saber que:

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

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

3. Quaisquer alteÍações de dados e/ou de condiçóes que determinem a inscÍição nos órgãos e expedição deste documento implica a

perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, ê obriga o empresário e/ou empresa iurídica a revalidar as inÍormações e
renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificâÍ o intêressado a comprovar as restrições e/ou condições
supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimênto de apurâção de
responsabilidades com êventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período

de vigência do estabelecimento, dê acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

\.6. Este documento reÍlete a situação do licenciamento intêgrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o
site: https://www.jucesp.sp.gov.br,ryRE/Home.aspx

NOME EMPRESARIAL CNPJ

EMERSON NUNES DO EG|TO 26280299872 37.182.085/0001-86

NATUREZA JURíDICA lnscrlção Munlcipal

Empresário (lndividual)

ENDEREçO DO ESTABETECIMENTO

.lUA ANTONIO CABRAL, 85

QUINTINO FACCI l, Ribeirão Preto - 5P CEP: 14077090

Ánra oo r$laeuctMtNTo 15.00

ÁREA Do rMóvEL (ÁREÂ coNsrRuÍDÂ) 2oo.o0
(M'l

ATIVIDÂDES ECONÔMICÂS UCENCIADÂS

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4751201- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

4754701- Comércio varejista de móveis

4761003 - Comércio vareiista de artigos de papelaria

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administÍativo não espêcificados anteriormente

SIP
:UJ

PROTOCOTO/NÚMERO

sPM2L3r270216

DATA DE EMISSÃO

/ L4lo8/2020 14l08/2023

TA DE VALI E

ANALISE DE VIABILIDADE

PÁGrNA [1] DE [4]

DADOS DA SOLICITAçÃO, EMISSÃO E VATIDADE DESTE DOCUMENTO:

DATÂ DA SOUCTTAçÃO

Lt lo8l2o27

DADOS DA EMPRESA



PARECER DA PREFEITURÂ DO MUNICíPIO DE RIBEIRÃO PRETO 28

vÁr-roo pam e rrscRçÃo MuNtctpÂt Do tMóvEt DÂTÂ DE tMtssÃo:

TIPO DO lMóVEt: Número IPTU:125414

RESTRTçõCS AO EXERCÍC|O DA ATtVtDADE NO t-OCÂr rND|CÂDO:

76/08/2027

» Atividadê permitida, sendo que a consrução, reforma, ampliaÉo, diminuição ou demolição dê árêa deverá possui HABITE-SE

de acordo com a Íinalidade de seu uso, nos têrmos da lei Complementar ne 2.158/2007.

» Atividadê pêrmitidâ, sendo que a construção, Íeforma, ampliação, diminuição ou demoliÉo de área deverá possui HABITE-SE

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

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliaÉo, diminuiÉo ou demolição de área deverá possui HABITE-SE

de acordo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lei Complementar ne 2.158/2C[)7.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reÍormâ, âmpliaÉo, diminuição ou demolição de áreâ deverá possui HABITE-sE

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

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deveÍá possui HABITE-SE
de acordo com a finalidade de seu uso, nos termos da Lêi Complementar ns 2-158/2007.

» Atividade permitida, sendo que a construção, reforma, ampliação, diminuição ou demolição de área deverá possui HASITE-SE

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

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

VATIDÂDE

L4l08/2023

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo CoÍpo de Bombeiros, conforme
o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividâde a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de
Bombelros para a ediÍicação como um todo.

» Declaro estar cientê de quê dêvo manter os sistemas dê segurânça contra incêndio sob minha responsâbilidade em condiçôes
de utilizâção, de acordo com o pÍeconizado pêlo Regulamento de Segurança contra lncêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou suieito à fiscâlização do Corpo de Bombeiros e quê, além da cassação da Licença, o registro de
informaçôês inverídicas pode acarretar ao declarânte o crime de falsidade ideológica, tipiíicado no Artigo 299 do Código Penal,
com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem preiuízo das providências administrativas ê cíveis cabíveis.

Secretaria dê Estâdo de Segurençe Pública / Corpo de Bombêiros

Secretaria de Estedo do Meio Ambiente / CETESB

nPo DE DOCUMET{ÍO NÚMERO DE UCEÍ{çA DÂTÀ EMESÃO

TSENTO TNEXTSTENTE tTlM/2O2L

FORAM PRESTADÂS AS SEGUINTES DECIÁRAçôEs:

» Atividades exercidas no locel:

» 475f-2/01-001 - Acessórios para equipamentos de informática; comércio vareiista

» 4751-2/OI-OO2 - Assessoria em informática associado à venda de computadores e periféricos

» 4751-2/OL-O04 - Computadores de pequeno porte; comércio varejista

» 4761403{08 - Meterial de expediente; comércio varejista

» 4761403{09 - Matêriel escolar; comércio varêjista

PÁGrNA [2] DE I4l

Seffetaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

DATA EMISSÃO NÚMERO DE I,ICENçÂ

74/O8|2O2O CLCB 0000618371

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçÕE5:

VALIDADE

INEXISTENTE



SecÍetaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

, 47614/03410 - Material para desenho; comércio varêiista

» 4761ry03{11- Papelaria; comércio vare.lista

, 4771-31ú-@2 - Aaarelhos auditivos; comércio vareiista

, 4773-3l0GO03 - Aparelhos ortopédicos; comércio vareiista

, 4773-31@-W - Aparelhos para surdez; comércio vareiista

, 4773-3/@-005 - Artigos médicos e oÍtopédicos; comércio varê.iista

D 4773-3100-006 - Gdêira de rodas; comércio vareiista

» 4773-3/00-008 - Hêmoglucoteste, kit de; comércio varejista

» 4773-3/00-009 - (its diagnostico de gravidez; comércio vârejista

b 4771-3/0&IOLO - Kits diagnostico para exames; comércio vare.iista

» 4773-3/00{11 - Kits para exames de laboratório; comércio varqista

, 4773-31@412 - Massateador; comércio vareiista

» 4773-3/m-08 - Muletas; comércio vareristâ

» 4773-3100{14 - Nebulizadoí comércio vareiista

» 4773-3/@-016 - Termômetro; comércio vare.lista

, 4773-11c0-017 -Travesseiros ê ênoosto ortopédicos; comércio vareiista

» 4773-3/00-018 - VapoÍizador; comércio vârêjlsta

» 8219-9/99-008 - PreparaÉo de documêntos e sêrviços especialirados de apoio administrativo

» 4773-3/q)-019 - APARETHOS DE PRESSÃO; COMÉRC|O VARETÍA DE

» 4773-3IOO-O2O - CALÇADOS ORTOPÉDTCOS PRONTOS; COMÉRC|O VAREJTSTA

, 8219-9/99-014 - ESTENOTIPIA; SERVIçOS DE

, Declaro que a aüvidade não será instalada e/ou realizada em APM (Área dê Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de
Protêção e Recuperação de Mananciais).

429

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem mânifestâção especÍÍica da CETESB: l.Corte de árvores nativas
isoladasi 2. Supressão de vegetação nativa; 3. lntervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação dê
têrra acima de 1OO m'(cem metros cúbicos); 5. lntervenção em Áreas de Vánea para fins agrícolas.

JORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTÂçÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no
pedido não está suieita ao licenciamento ambiental no ámbito da CETESB. Caso haja alteração
dessa situação, deverá haver novâ solicitação.

Secretaria da AgÍicultura / CoordenadoÍia de Defêsa Agropecuária

DATA EMISSÃO

t7108/2027

PROTOCOIO ISENTO CNAE

4754-710t
47s9-8199
476L-O103
4773-3/ú
82t9-9/99
4757-2/01

FORAM PR€STADÂS AS SEGUINTES DECTÂRAçÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (GEDAVE) pela CooÍdenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

PÁG|NA [3] DE Í41



DATAEMESÃO PROTOCOTO ISE ÍO CNAE

L7/O8|2O2! 4751-210r

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARAçÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órBão de vi8ilância sanitária.

DATAEMESÃO PROTOCOTOISENTO CNAE

L710812027 47s9-A/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECTARÂçÕTS:

» Declaro estaÍ ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilânciâ sânitáriâ.

DATA EMESÃO PROTOCOTO ISENTO CNAE

77l18l2o2t 47s4-7/07

FORÂM PRESTADAS ÂS SEGUINTES DECLÂRÂçÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATÂEM§SÃO PROTOCOI.O ISEMTO CNAE

t7lo8/202t 476L.{'/O3

FORÂM PRESTADAS AS SÉGUIMÍEs DECTARAçÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA TMESÃO PROTOCOTO ISENTO CNAE

L7/O812O21 8279-9199

FORAM PRESTADAS ÂS SEGUINTES DECI.ÂRÂçÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

771O8/2O27

M PRESTADAS A5 SEGUINTES DECTARÂçÔES:

» Declaro conhecer a legislação sanitária vigente e cumpri-la integralmente, inclusive em suas futuras atualizaçôe5, assumindo
civil e criminalmente inteira responsabilidade pela veracidade das informações aqui prestadâs para o exercício das atividades
relacionadas. Declaro ainda estar ciente da obrigação de prestar esclarecimentos e observar as exigências legais que vierem a

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

» Declaro estar ciente de que este estabelecimento está sujeito à inspeção pelo órgão de vigilância sanitária e aplicação de
sançôes previstas na legislação vigentê, entre elas o cancelamento dêsta licença.

PREFEITURA

DATA EM§SÃO NÚMERO DE TICENçA VALIDADE

77/O8l2O2t TNEXTSTENTE

FORAM PRESÍADAS ÂS SE6UINTES MANIFESTAÇõES:

» A solicitação de liceociamento Íica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos
públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e
funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de
2019 e/ou legislações municipais vígentes.

PÁG|NA [4] DE t4l

430

VIGII"ANCIA SANITARIA

PrêfeituÍa dê Ribêirão Preto

NÚMERO DE ucENçA

737359L

VALIDADE

t7 /08/2024

CNAE

4773-3lOO
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO 44/2021 - SRP

A Comissão de Pregão da Prêfeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 1211112021, no Setor de LicitaçÕes da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçôes)

da Bolsa de LicitaçÕes e Leilões do Brasil, www.bllcompras.com realizou-se o

julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n" 41202'1, que tem por

objeto é a registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de

enfermagem, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregáo 't 0 (dez) empresas. Após etapa de

lances a pregoeira declarou como vencedoras as empresas ABC DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n' 12.014.3701000 'l-67, num valor de R$ 2.379,00 (dois

mil, trezentos e setenta e nove reais), CIRURGICA ITAMBE - ElRELl, CNPJ n'

26.847.096/0001-1 1, num valor de R$ 1.58í,25 (um mil, quinhentos e oitenta e um reais

e vinte e cinco centavos), ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ElRELl,

CNPJ n" 85.477.586/0001-32, num valor de R$ 4.152,20 (quatro mil, cento e cinquenta e

dois reais e vinte centavos), EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872, CNPJ n"

37.182.085/0001-86, num valor de R$ 3.195,00 (três mil, cento e noventa e cinco reais),

FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ n"

25.034.906/000't -58, num valor de RS 2.306,75 (dois mil, trezentos e seis reais e setenta

e cinco centavos), VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -

ElRELl, CNPJ n' 32.635.445/0001-34, num valor de R$ 2.035,50 (dois mil, trinta e cinco

reais e cinquenta centavos), conforme ata anexa.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à

habilitação, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas

habilitadas.

lnformo que, esta Comissão consultou o Cadastro de Restrições ao

Direito de Contratar com a AdministraÉo Pública (TCE Paraná) e na Consulta

Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), no sentido de verificar se as empresas

habilitadas náo estão declaradas inidôneas para participar de certames licitatórios, onde

Rua Walfredo Binencouí dc Moraes no 222, Cenl.Ío, S 43.3266.8100, I - E6.250{00 -Nova Santa Bárbara,
Paraná - El - E-mails - licitacao(@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

verificou-se que a emprêsa VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

HOSPITALARES - ElRELl, CNPJ n" 32.635.445/0001-34, está impedida de licitar no

Município de Ortigueira-Pr, alé 2010412022, conforme comprovantes anexos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer,

e após enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara 121'1112021 .

óJ#À
Pollin imere Sotto

Pregoeira

Portaria n" 02312021

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro,13 43.3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara"
Paraná - El - E-mails - licitacao@nsb.pr.eov.br - www.nsb.pr. gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apÍesentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razáo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada emz 1211112021 14:56:32

Inform ões da Pessoa Jurídica:

Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a ceÍtidão original no poÍal do órgão gestor, clique A UI.

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

gão Gestor: Portal da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
esultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori nal no ldoó ao , cli ueA UI

Social: ÀBC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P J : 12.014.37 0 I 0001-67

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos principios de simplificação e

Resultados da Consulta Eletrônica:



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n" 13.460, de 26 de junho de 2017,Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UilIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em:. 1211112021 l4:57:08

Informa s da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portâl do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no poÍal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: PoÍal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Social: CIRURGICA ITAMBE - EIRELI
J: 26.847.096/0001-11

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n' 13.460, de 26 de juúo de2017,Lei n' 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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TRtBUilAL DE CONTAS DA UNIÃO

Este relatório tem por objetivo apÍesentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à raáo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Inform es da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadâstro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Social: ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
PJ: 85.477.586/0001-32

rgão Gestor: TCU
adastro: Licitantes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Consta

rtal do Astor, clara acessar a certidão ori al no

stro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

ldoóacessar a certidão no ao , cli ue AOUI

Gestor: CNJ

dministrativa e Inelegibilidade
Itado da consulta: Nada Consta

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos principios de simplificação e

439

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Consulta realizada em: 12/l l/2021 l4:58:06
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TRTBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentaÍ os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 1211112021 14:58:35

Inform ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibiüdade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portat da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueA UI.

ão Social: EMERSON NUNES DO EGITO 26280299872
PJ: 37.182.085/0001{6

: Licitantes Inidôneos
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori lno do estor, cl ueA I

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Gestor: TCU
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Consulta realizada emz l2llll202l 14:59:32

Informa da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a ceúidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

gão Gestor: Portal da Transparência
adastro: CNEP - Câdâstro Nacional de Empresas Punidas

tado da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori al no rtal do ao , cli ueA UI.

Social: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PJ: 25.034.906/0001-58

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

TRTBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Este relatório tem por objetivo apresentaÍ os Íesultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraida do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.



446

racionaliação de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei no 13.460, de 26 dejuúo de 2017, Lei no 13.726,de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



121112021 13t59 Cadastro de reslriçôes ao direito de conlíatar com a Administração Pública

TCEPR
147

[onsulta de lmpedidos de Licitar

ftPJ: 25034906000158

NEN11Ul,1 M|í INIONÍRÁDO!

https://seÍvicos.tce.pÍ.gov.bÍ/tcêpr/municipayaiUconsultiarlmpedido6weblmpressao.aspx 1t1



TRTBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apÍesentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à raáo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: l2ll 112021 14:59:57

Informa da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitântes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestoÍ, clique AOUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI

Social: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES -
LI
: 32.635.445/0001-34

IRE
P]

adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

rtal do ó ao UIacessar a certidão ori inal no tor, cli ueA

gão Gestor: Portal da Transparência

ltado da consulta: Nada Consta

448
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Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n' 12.965, de 23 de abril
de2014, Lei n' 13.460, de 26 dejuúo de 2017, Lei n" 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto no 8.638 de 15, dejaneiro de 2016.


