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PROCESSO: PRC N. 0107/20 DE 13 DE AGOSTO DE 2020 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153— MONS. PARREIRAS - Luz/MG 

CNPJ: 18.301.036/0001-70 

OBJETO:  "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE 
SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA C 

COVID-19". 

PREGÃO N. 028/2020 

RP N2  015/2020 

ANOTAÇÕES: 

Abertura do Processo: 13/08/2020 

Edital: 13/08/2020 

Publicação: 14/08/2020 

Abertura dos Envelopes e Recebimento das Propostas: 27/08/2020 

Parecer Jurídico n2. 0414/2020 de 28/08/2020 

HOMOLOGADO: 28/08/2020  

CONTRATADA: 

e COMERCIAL SABRINA DE MELO COSTA EIRELI 

e ZENITE COMERCIAL LTDA 



°tura %uma 	49/V2,t, 

Gabinete á (Prefeito e Secretaria Municipal- 
02/ 

DECRETO N°. 2.791/2020, DE 020! 3ANEIRO DE 2020. 
	

1»cutirtil 

"CONSTITUI E NOMEIA COMISSÃO PERMANEiNst., 

sacrrAcÃo 
E EQUIPE DE APOIO, PARA LICIITAÇÕES 

NA MODALIDADE PREGÃO, 
Nome-a-A sals MEM22a00 

e DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". 

O Prefeito Mi inicipai de Luz, Estado de Minas C-erais, 
no 

de su7-ts atribuições conferidas pelo art. 162, inciso rÁ e demais pertinentes da L.ei 

so 
 Cro:5nica do Município de Luz/MG. Considerando o disposto no artic,:o 51, no arz. 

incise TV da Lei Federai no. 10.520/2002, de 17/06/200
2; 

Federai no. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores e 

D E CRET A: 
Ror- constituída com 05 (cinco) membros, a Comissão Permanente de Licitac1

-..c, 

Município de Luz, para o exercício de 2020, a qual terá também, a incumoência de 
atuar como Equipe de Apoio na licitação na modalidade Pregão, nos termos 03 

inciso IV do art. 30 
 da Lei Federal n.o 10.520/2002, de 17 de junho de 2302. 

Att: 2°. Ficam nomeadas para comporem a Comissão de que trata o artigo lo deste 

1 — 'intuías.; VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA ERrfO, brasileira, casada, servidora Decreto, os servidores: 

pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de 
saúde AS2 — Auxiliar de Serviços Administrativos 11/H portadora da CEitekel de. 
Identidade no. M-3.955.944 SSP/MG e inscrita no CPF- sob o no. 734.949.755

-00, 

residente e domiciliado à Rua Sete de Setembro, no. 1.935 no bairro Centro, 

Luz/MG. 

arçãeutte: MARA [RIÚEZA AZEVEDO OLIVEIRA, brasileira, casada, servidora pública 
municipal efetiva, ocupante do cargo em comissão de Secretária Municipal de 
Fazenda e Planejamento portadora da Carteira de identidade no. M-9. 3

18.769 

S.SP/MG e inscrita no CPF sob o no. 949.923.395-20, residente e domiciliada Sua 

Campos Aitos„ no. 55 - bairro Monsenhor Parreiras, !ti/MG. 

— 	
SANDRA LÁZARA PERREERA COSTA, 	

casada: 	ri(b;ica 

municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento afetivo da A
,,xi;lar 

Administrativo 11/D, portadora 	
Carteira de -identidade no. MG-5.;71.67t-: 

• 	= 

à Rua 
SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 779.737.396-53, residente e domiciii

2-7-1,  

Oito de julho, no. 430 - bairro Centro, Luz/MG. 

Cidu:VIA SILVA ir•ERREERA, brasileira, solteira, servidora puhiica m
,nicica! 

efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Adminictrativ
--

portadora da Carteira de Identidade no. MG-12.119.266 o•SP/MG e inccritr
,  no CPF 

sob o no. 079.698.166-30, residente e domiciliado à Rua Treze de Maio, no. 

- Bairro Rosário, Luz/MG. 

XXI - rue...Aer. !CO SILVA ~Eia, brasileiro, solteiro, servidor oúbilen munidoal efetivo, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo 1

1/A, cortador 

da Carteira de identidade no. M-16.673.170 SSP/MG e inscrita n" rPF sob o rc. 
100.165.306-83, residente e domiciliado à Sua Lagoa 	

P.ci.c, :,C. 384 - b=irro 

fr , Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

/ 

PREFE". 	MUNIaPA1- DE 
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Prjeitura 91unicipat á Luz 
gabinete do Trd-eito e Sean-alia 914unicipar 

LUZ 

te  rb9  Suplente: LILIAN DUARTE PEREIRA, brasileira, casada, servidora público 	doai 

efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de EB - Supervisora - 
portadora da Carteira de Identidade no. M-3.832.234 SSP/MG e inscrita no CPF 
sob o no. 619.096.616-00, residente e domiciliada à Rua Antônio Gomes de 
Macedo, no. 1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

IV - Tifadar: HIGOR GONTUO VINHAL, brasileiro, solteiro, servidor público municie_ 
efetivo, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo 1V/A, 
portadora da Carteira de Identidade no. MG 15.660.655 SSP/MG e inscrita no ORE 
sob o no. 086.033.686-78, residente e domiciliado à Rua Tiros, no. 101 - beim: 
Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

Supgente: ANGELA APARECIDA FERREIRA, brasileira, casada, servidora púbica 
municipal efetiva, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo II/L, portadora da Carteira de identidade no. M- 4.591.850 SSP/MG 
e inscrita no CPF sob o no. 681.705.806-68, residente e domiciliado, à Rua 
Matutina, no. 451 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG. 

V - "bitullar: LUIS CARLOS VIEIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, servidor público 
municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente Fiscal - AF, 
portador da Carteira de Identidade no. MG-15. 210.582 SSP/MG e inscrito no CPF 
sob o no. 082.141.346-50, residente e domiciliado à Rua Vereador Djalma Luiz da 
Silva, no. 559 - Bairro Rosário, Luz/MG. 

Suplente: MARÉLIA APARECIDA ALMEIDA VENTURA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar 
Administrativo — Recepcionista IV/F, portadora da Carteira de Identidade no. M-14. 
571.409 SSP/MG e inscrita no CPF sob o no. 073.415.936-60, residente E-
domiciliada à Rua Padre João da Mata Rodarte, n°. 139 - bairro Rosário, Luz/MG. 

Arte; 30. A Presidência da Comissão será exercida pela Sra. ~USA CÂNDIDA DE 
OLIVEIRA BRITO. 

Ark. 40. Os membros nomeados por este Decreto ficam investidos na Comissão Permanente 
de Licitação, a partir de 02 de Janeiro de 2020. 

Art. 50. Os membros da Cámissão Permanente de Licição, no exercício de suas 
atribuições, obedecerão ao disposto na Lei Federai no. 8666/93 de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, estando sujeitos às penalidades previstas na mesma Lei Federai 
no. 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

Art. 60. Este Decreto enne em vigor na data de sua Publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 02 de Janeiro. de 2020. 
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DECRETO No. 2253/2020, DE 01 DE ABRIL DE 2925. 

"ALTERA O DECRETO No. 	
.-- 

3ANEIRO ir. is 2020 QUE CONSTZTCr. 3 NOT-CE:12. 

COMISSÃO PERMANENTE DE L2.1.--7.7t1HI:C;  

DE APOIO, PARA LICITAÇÕES 
PREGÃO, NOMEIA SEUS MEMSRZ:S 
PROVIDENCIAS". 

Considerando que a servidora efetiva 

PERSE.:2RA foi aposentada em 31 de Março de 2020; 

Considerando que a Comissão Permanente de 

ser composta por 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros supien'.:es:. 

DECR.ETA.; 

Art. 10 
 - A servidora LILUAN DUARTE PEREER.3-.: brasLErE. 

	
 servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de provfmetd e.

,fetvc: 

5. Tienfispr>. - 1.1/F, portadora da Carteira de Tdentidatie no. M-3.532.234 
	E : 

no COE cole o no. 619.095.616-00, residente e domiciliada 	
Some- de v 	 

r.G. 
1.501 - bairro Monsenhor Parreiras, Luz/MG, ocupante do cardo de s:.:p:erite. 

s:bstituida peia servidora BRUNA PAUE TNELLZ RAPOSO Lflt:C7, 

servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar 
 

da Carteira de identidade no. MG-8.702.909 e inscrita no CPF ccH o no. 
 

residente e domiciliada à Rua Matutina, no. 799 - bairro Monsenhor Pnrr=ft--c, 

Aut.. 20  - Os demais termos do Decreto 	2.7S1/222: 

de Janeiro de 2020 permanecem inalterados. 

Art. 30  - Este Decreto entra em .1 .207 a. data de sua 

pLi.b.:•:CaÇãO. 

Prefeitura Municipal de Luz, 01 de Abril de 2020. 

Ar; 
r. e 

ALTOS DU25-41R7E 
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DECRETO No 2.830/2020, DE 16 DE MARÇO DE 2020. 

 

"DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE 
PÚBLICA NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE LUZ, EM 
RAZÃO DA EPIDEMIA DE DOENÇA INFECCIOSA 
VIRAL RESPIRATÓRIA CAUSADA PELO AGENTE 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS." 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República; 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de 

Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus (Convid-19); 

Considerando que o Governo do Estado de Minas Gerais 

já elaborou o Plano de Contingência, devido a necessidade de se estabelecer um plano de 

resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte dos 

casos suspeitos e confirmados; 

Considerando que a situação demanda o emprego 

urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 

pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Luz; 

Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde 

para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 

O Prefeito do Município de Luz, Estado de Minas Gerais, 

no uso das atribuições que lhe conferem o art. 162, inciso IX c/c art. 189, inciso I, alínea "k", 

ambos da Lei Orgânica Municipal. 

DECRETA 

Art. 10. Fica declarada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em 

saúde Pública no Município° de Luz, Estado de Minas Gerais, em razão da epidemia de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.036/0001-70 • AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421.3108 • CEP 35595-000 E-MAIL: secretaria(@luz.mg.gov.br  - LUZ MG 



Trefettura municipat at 
gabinete á prefeito e Secretaria "lunicipa( 

doença infecciosa virai respiratória — COVID-19, causada pelo agente Novo Corona 

SARS-CoV-2 — 1.5.1.1.0. 

Art. 20. Nos termos do inciso III do § 7° do art. 30  da Lei 

Federal n.° 13.979/2.020, de 06 de Fevereiro de 2.020, para enfrentamento da emergência 

de saúde pública decorrente do Coronavírus, responsável pelo surto de 2019, poderão ser 

adotadas as seguintes medidas: 

— Determinação de realização compulsória de: 

exames médicos; 

testes laboratoriais; 

coleta de amostras clínicas; 

vancinação e outras medidas profiláticas; 

tratamentos médicos específicos; 

II — Estudo ou investigação epidemiológica; 

III — Requisição de bens e serviços de pessoas naturais e 

jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

Art. 3°. Fica dispensada de licitação para aquisição de 

bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata este Decreto 

Municipal, nos termos do art. 40  da Lei Federal n.0  13.797/2.020, de 06 Fevereiro de 2.020. 

Art. 40. A tramitação dos processos referentes a 

assuntos vinculados ao presente Decreto Municipal, tramitarão em regime de urgência e 

prioridade em todos os órgãos e entidades do Município de Luz. 

Art. 50. A Secretaria Municipal de Saúde diponibiliza os 

telefones (37) 3421-1992 e (37) 3421-4040, para atendimento das pessoas que tenham os 

sintomas de gripe, com febre acima de 380  (trinta e oito) graus e dores de garganta. 

§ 1° - O usuário do Serviço Municipal de Saúde que se 

enquadrar na situação prevista no caput deste artigo, ao comunicar seu estado de saúde, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.03610001-70 • AVENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 
FONE: (031) 3421-3030 - FAX :3421.3108- CEP 35595-000 E-MAIL: secretariaOluz.mq.qov.br  • LUZ MG 
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ÇaSinete db ergeito e Secretaria Yunitipaí 

'será atendido diretamente em sua residência, pelos profissionais da Unidade do Prog 

Estratégia de Saúde da Família da área em que este se encontrar cadastrado. 

§ 29 - Recomenda-se, portanto, que as pessoas que 

estiverem com esses sintomas não se desloquem pelo Município e nem se dirijam para os 

PSF 's ou Hospital Senhora Aparecida, Visto o atendimento residencial a ser realizado pelos 

profissionais de saúde do Município. 

Art. 69. Este Decreto entra. em • vigor na data de sua 

publicação. 

Prefeitura Municipal de Luz, 16 de Março de 2020. 

AiLTON DUARTE 
PREFEITO MUNICIPAL 

maiérie publicada no MÁRIO _.,, CIAL Cir.> 
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Trieitura gilunicipar dee Luz 

Secretaria Municipal' rfr Sarkk 
gabinete da Secretária 

Oficio n°281/2020 
Setor: Secretaria de Saúde 
Assunto: Solicitação (faz) 
Data: 30/07/2020 

Saudações! 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário as ações para promoção, proteção e recuperação, 

conforme disposto no art. 2° da lei n° 8080/90; 

Considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo 

Estado/Município prover as condições indispensáveis ao seu pleno exer:cício; 

Considerando a Portaria n° 1666, de 1° de julho de 2020, que dispõe sobre a 

transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - 

COVID 19; 
Considerando a necessidade de implementarmos açõS e estratégias de 

preparação, precaução, prevenção, proteção e prontidão, a fim de Conter impactos da 

introdução da infecção humana pelo novo coronavirus (COVID-19) na população luzense; 

Venho através deste solicitar abertura de processo Venatório para registro de 

preço para aquisição de equipamentos de proteção individual e equipamento médico 

hospitalar a serem utilizados em ações em combate ao COVID-19 nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município de Luz/MG. 

Atenciosamente, 

et,‘ 

ktt tic, pç, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
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Ça6inete da Secretária 

TERMO DE REFERÊNCIA 

JUSTIFICATIVA: 

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COVID 

19 e em conformidade com a Lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto 

Municipal n° 2.830/2020; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 

políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário as ações para promoção, proteção e 

recuperação, conforme disposto no art. 2° da lei n° 8080/90; 

Considerando o Decreto Estadual n° 1313/2020, de 12 de março de 2020, 

que "DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO 

EM RAZÃO DO SURTO DE DOENÇA RESPIRATÓRIOA — 1.5.1.1.0 — 

CORONAVIRUS E DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA SEU ENFRENTAMENTO, 

PREVISTAS NA LEI FEDERAL N.° 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020"; 

Considerando a Portaria n° 1666, de 1° de julho de 2020, que dispõe sobre a 

transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 

enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente da 

Coronavírus — COVID 19; 

Considerando a necessidade de implementarmos ações e estratégias de 

preparação, precaução, prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter impactos 

da introdução da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) na população 

luzense; 

1 — DO OBJETO: 

Constitui objeto deste edital o registro de preço para aquisição de em caráter 

de urgência de equipamentos de proteção individual (EPI's) e material médico 

hospitalar a serem utilizados em ações em combate ao COVID-19 nas Unidades 

Básicas de Saúde do Município de Luz/MG: 

~on9, 
PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
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Item Especificação QTDE Preço médio 

Unitário 

1 MASCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM 

ELASTICO E CLIP NASAL, REGISTRO 

ANVISA 

20000 R$ 1,6133 

2 AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 

50 

1280 R$ 11,1733 

3 TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 1200 R$ 0,2767 

4 TERMOMETRO DIGITAL 

INFRAVERMELHO 

07 R$ 377,3333 

5 OXIMETRO DIGITAL DE DEDO 10 R$ 240,5664 

2 - DA FORMA DE PAGAMENTO:  

Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados, 10(dez) dias após a 
emissão da nota fiscal, acompanhada de relatório de atendimento. 

3 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1 A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá à Secretaria Municipal de 
Saúde; 
3.2 Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, exercer rigoroso controle do 
cumprimento do contrato, em especial quanto à qualidade dos produtos entregues, 
fazendo-se cumprir todas as disposições da lei, do presente Edital e respectivo 
contrato. 
3.3 Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem 
de serviço, a Secretaria Municipal de Saúde comunicará o fato imediatamente à 
Secretaria Municipal de Administração, a qual encaminhará para as providências 
legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades quando for o 
caso. 

6rynoru g27nex9P1\ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — CNPJ: 18.301.03610001-70 — AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
FONE: (037) 3421-3030- FAX :3421-3108 - CEP 35595-000 E-MAIL: secretariaRluz.mq.qov.br  - LUZ MG 



Prieitura *unia:pa( de Luz 
Secretaria gktunicipar ã Saikk 

gabinete da Secretária 
4. DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  

4.1 - A aquisição dos materiais dar-se-á conforme estabelecido no Edital que 

legitima este termo, assim como na forma das deliberações técnicas específicas 

emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2 - A aquisição deverá se dar conforme a demanda institucional, evidenciada na 

necessidade do setor solicitante através de Autorização de Fornecimento ao 

fornecedor; 

4.3 — Quando da entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições para 

serem utilizados, e as embalagens não danificadas. 

4.5 — O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 10 (dez) dias após o 

recebimento da autorização de fornecimento pelo fornecedor. 

4.6 — Os materiais deverão ser entregues, de acordo com a autorização de 

fornecimento, no seguinte endereço: Avenida LaertonPaulineli, 153, Monsenhor 

Parreiras, mediante agendamento prévio, obedecendo ao horário compreendido 

entre 07:00 horas às 17:00 horas. 

4.7 — Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, 

descarregamento, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos 

decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, 

correrão por conta exclusiva da contratada. 

5) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:  

5.1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 

Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos 

que possuir e pertinentes à execução do presente contrato; 

Exercer a fiscalização do contrato; • 

Receber provisória e definitivamente o .objeto do contrato, nas formas 

definidas no edital e no contrato. 

6) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

6.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados 

neste Termo; 	 atmorn a\coti-,  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ- CNPJ: 18.301.03610001.70 - AVENIDA LAERTON PAULINELI, 153 
FONE: (037) 3421-3030 - FAX :3421-3108 • CEP 35595.000 E-MAIL: secretariaOluz.mq.qov.br  • LUZ MG 
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gabinete da Secretária 
Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, 

estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais 

como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias; 

Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do 

contrato; 

Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema 

ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a 

adoção das providências cabíveis; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às 

suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de 

materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa 

advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem 

causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros. 

7- DA GARANTIA:  

7.1 A contratante, observando qualquer irregularidade nos itens solicitados, 
deverá comunicar imediatamente à contratada, para substituir, sem ônus para o 
contratante, no prazo máximo de 03(três) dias úteis, o equipamento defeituoso 
ou que não esteja dentro dos padrões sugeridos na descrição do mesmo, sendo 
isso suportado exclusivamente pela contratada. 

Luz, 27 de julho de 2020. 

anrnm. (ic1/2-cooç 
SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKOWSKI 

Secretária Municipal de Saúde 
uoistd 

kisifflo" og-u` 
soon€ ..skol's sots0.01  
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 

GABINETE DO MINISTRO 

Publicado em: 01/07/2020 1 Edição:124-A 1 Seção: 1- Extra 1Página: 1 

órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro 

 

PORTARIA N°1.666, DE 10  DE JULHO DE 2020 

Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente da Coronavirus - COVID 19. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe conferem os 

incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve: 

Art. 1° Esta Portaria dispõe sobre a transferência dos recursos financeiros previstos na Medida 

Provisória n° 969, de 20 de maio de 2020, e de parte dos recursos previstos nas Medidas Provisórias n° 

924, de 13 de março de 2020, n° 940, de 02 de abril de 2020, n° 947, de 08 de abril de 2020, e n° 976, de 

04 de junho de 2020, aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavirus - COVID 19. 

Parágrafo único. Os recursos financeiros de que trata o caput correspondem ao montante de R$ 

13.800.000.000.00 (treze bilhões e oitocentos milhões de reais) e serão disponibilizados aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em parcela única, conforme Anexos I e II a esta Portaria. 

Art. 2° Para a distribuição dos recursos financeiros foram adotados os seguintes critérios: 

I - para a gestão Municipal: 

faixa populacional, com base na população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística para o Tribunal de Contas da União em 2019 (IBGE/TCU/ 2019); 

valores de produção de Média e Alta Complexidade registrados nos Sistemas de Informação 

Ambulatorial e Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SUS), pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, 

no ano de 2019; e 

valores transferidos aos Municípios e Distrito Federal relativo ao Piso de Atenção Básica (PAD), 

no exercício de 2019. 

II - para a gestão Estadual: 

dados populacionais, com base na população IBGE/TCU/2019; 

números de leitos de UTI registrados nos Planos de Contingência dos Estados para o 

enfrentamento à pandemia do coronavirus: e 

taxa de incidência da COVID-19 por 100 (cem) mil habitantes. \1/4 

Art. 3° Os recursos financeiros serão destinados ao custeio das ações e serviços de saúde para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID 19, podendo abranger a atenção 

primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, 

http:// 	in.gov.br/en/web/douNportaria-n-1.666-de-1-de-julho-de-2020-264505695 	 Página 1 de 62 
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insuMos e produtos hospitalares, o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo -"Vb 

coronavirus - COVID 19, previsto na Portaria n° 245/SAES/MS, de 24 de março de 2020. bem c 

definição de protocolos assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do coronavirus. 

Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, os Estados. Municípios e Dist ' 

Federal deverão observar a Lei n° 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em especial os art. 40  e art. 4°-A ao 
art. 4°-I. 

Art 4° Caberá ao Fundo Nacional de Saúde adotar as medidas necessárias para a transferência 

dos recurso previstos no art. 1° aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 

mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES. 

Art. 5° Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do 

Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho: 

I - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavirus, Medida Provisória n° 924, de 13 de março de 2020; 

II - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavirus, Medida Provisória n° 940. de 02 de abril de 2020: 

III - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavírus, Medida Provisória n° 947, de 08 de abril de 2020 

IV - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavirus. Medida Provisória n° 969, de 20 de maio de 2020: 

V - 10.122.5018.21C0.6500 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional Decorrente do Coronavirus. Medida Provisória n° 976, de 04 de junho de 2020. 

Art. 6° A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos de que trata esta Portaria será 

realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado. 

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO PAZUELLO 
ANEXOS 

Anexo I Recursos sob gestão municipal 

SIGLA UF Código IBGE Município Valor 

AC 120001 ACRELANDIA 1.024.408,00 

AC 120005 ASSIS BRASIL 522.188.00 

AC 120010 BRASILEIA 1.715.488,00 

AC 120013 BUJARI 801.768,00 

AC 120017 CAPIXABA 776.386.00 

AC 120020 CRUZEIRO DO SUL 4.885.265,00 

AC 120025 EPITACIOLANDIA 1.164.803,00 

AC 120030 FEIJO 1.279.777.00 

AC 120032 JORDAO 579.204,00 

AC 120033 MANCIO LIMA 1.225.749,00 

AC 120034 MANOEL URBANO 505.809,00 

AC 120035 MARECHAL THAUMATURGO 1.115.759,00 

AC 120038 PLACIDO DE CASTRO 1.451.354,00 

AC 120039 PORTO WALTER 715 579 00 

http://www.in.gov.br/en/web/douNportarla-n-1.666-de-1-de-  ulho-de-2020-264505695 
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Secretaria Municipal de Saúde de Luz, Minas Gerais. 

ZZ MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE, inscrita sob o CNP.) 
18.93

0.881/0001-05, com sede junto a Avenida Bandeirantes, 492, Vila 

Ipiranga Londrina, vem, por meio deste ofício, apresentar o orçamento 
solicitado. 

Valor Unitário 	Valor Total 
MÁSCARA DEscairrítva. TRIPLA: 
Máscara tripla descarbável em tecido 
(TM") 100% polipropileno, composta 

por três camadas de não tecido. Com  o 
ajuste facial adequado e com fixação 

elástica (20% elasbodeno e 80% 
poliamida) para maior estabilidade, 

evitando desconforto do respirador no 
rosto. Hipoalergênico. 

Quantidade 

20.000 	R$ 1,12 

• 

R$ 22.400,00 

AVENTAL TNT MANGA LONGA. 
Vestimenta cirúrgica, em TM-  atóxico, 
hipoalérgico, não inflamável ou SMS, 

atóxioa hipoalérgioo, não inflamável, tui 
laminado, garantindo barreira 

bacteriana. Gramatura TNT de 60g 

TOUCA: TTYT descartável 

1.280 

1200 

R$ 9,72 R$ 12.441,60 

Termômetro infravermelho de afta 
precisão. sem tontato. 

R$ 0,39 	R$ 468,00 

7 R$ 224,00 R$ 1.792,00 

R$ 37.101,60 

Declaramos que, este orçamento 
O prazo para entrega dos produtos 
conforme 	a 	quantidade 
Necessária apresentação da carta de 
empenho. Pagamento à vista, quando 

tem validade de 30 dias úteis. 
é de 15 dias úteis, sujeito a alteração 

mínima 	de 	pedidos. 
intenção de compra assinado e nota de 
da emissão da nota fiscal 

Londrina, PR — Av. Bandeirantes n2  492 — CEP 86010-020 
Tel —(43) 3344-4113 



e Emenali Medical 
saúde em boas mãos 

RUA DIAMANTE, 142: 478- BAIRRO: ARVOREDO 22  SEÇAO - CONTAGEM- MG. 
EMENALI MEDICAL LTDA. EPP 

CNPJ: 13.694.036/000144 
TEL: 31.3357-7131 / 312362-2136 

comercialgemenalimedicalczem.br   

Contagem, 27 Julho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Temas de compromisso: 
Declaramos que o objeto do orçamento será entregue conforme estipulado. 

Prezados Senhores: 
Apresento-lhas nossa Proposta para o 1 ornecimento de Materiais médicos e hospitalares ,para atender as necessidades da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LUZ 

Ont. Und Descritivo 
VIr.UnIt. Vir.Total 

1 20000 UND MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELASTICO E CLIP NASAL - REGISTRO ANVISA R$ 	1,92 R$ 38.400,00 

2 1280 UNO AVENTAI MANGA LONGA GRAMATURA 50 R$ 	13,30 R$ 17.024,00 

3 1200 UNO TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO R$ 	0,22 R$ 	263,76 

4 7 UNO TERMOMETRO DIGITAI INFRAVERMELHO R$ 598,00 R$ 	4.186,00 

5 10 UNO OXIMETRO DE DEDO PULSO R$ 269,80 R$ 	2.698,00 

R$ 62.571,76 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 62.571,76 (SESSENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS 
REAIS) 

Validade do Orçamento: 2 Dias. 
Prazo de entrega: Conforme Edital. 
Pagamento: Conforme Edital. 

EMENALI MEDICAL LTDA EPP - CNPJ: 13.694.036/0000144 
Regiani Menti Rodrigues Pereira, Carteira de Identidade n° MG 14.654.188,órgão Expedidor SSP/MG e CPF n°055.351.276-55, representante 

legal desta empresa. 

	

	
Conta Bancária: 

Banco Itaú, Agência: 5807 Conta Corrente: 13694-9 
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Razão Social: Comercial Sabrina Melo Costa Eireli 
CNPJ: 1 2.077.342/0001-99 

Rua Alexandre Bernardas Primo 761 - Centro 
Lagoa da Prata-MG CEP:35. 590-000 

Fone: (37)3262-1059 (37)9-9856-1059 Elidiana Barbosa 

PREFEITURA DE LUZ -MG 
Item Duant Unid 

- - - T - -- - 
Descrição técnica minuciosa do material/produto/serviço 	 1 Vir. unitário Valor 

1 400 CAIXA MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELÁSTICO FILTRO 95% C/50 UNDS 	 R$ 	69,00 R$ 	27.600,00 

AVENTAL EM TECIDO GRAMATURA 60 (Lávavel) 	
R$ 	19,90 R$ 	19,90 2 1 UND 

AVENTAL DESCARTAVEL GRAMATURA 60(1,20m comprimento) 	 R$ 	13,90 R$ 	17.792,00 
3 1280 UND 

TOUCA DESCARTAVEL (SANFONADA/PCT C/100UN.) NOBRE 	
R$ 	19,90 R$ 	238,80 4 12 PACOTE 

TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 	
R$ 259,00 R$ 	1.813,00 5 7 UND 

OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO 	 R$ 195,90 R$ 	1.959,00 
6 10 UND 

R$ 	49.422,70 



PRIMER COMÉRCIO DE SUPRIMETNOS HOSPITALARES-
EIRELI .CNPJ 36.899.561/0001-11 - INSCRIÇÃO EST. 
0037103540098 - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRAZO 
DE ENTREGAIS DIAS APARTIR DA EMISSÃO DO EMPENHO - 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO: A VISTA APÓS A ENTREGA 
DO MATERIAL - GARANTIA DOS PRODUTOS -60 DIAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ /MG 
AU. SRTA LORENA 
Secretaria Municipal de Saúde 
Luz - Mg 
Avenida Laerton Paulinelli, 153 - Monsenhor Parreira 

PRIMER 
qmpit..5 

   

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
Valor Unitário Subtotal Marca 

1 MASCARA CIRURGICA TRIPLA , COM FILTRO BACTERIANO, 
REGISTRO NA ANVISA - EMBALAGEM COM 50 UNID. 

PACOTE 400 90,00 
I , 	o 

36.000,00 ANADONA 

2 TOUCA DESCARTAVEL CX C/ 100 UNID PACOTE 12 2600a  ,), 264,00 ANÁPOLIS 

3 
AVENTAL 	DESCARTAVEL 	MANGA 	LONGA, 	GR 	60, 
CONFECCIONADO EM TNT E POLIPROPILENO- PCT COM 10 
UNID 

PACOTE 126 105 00 
\Ó AC 

13.200,00 DESCARPACK 

4 TERMOMÈTRO DIGITAL , INFRA VERMELHO UNIDADE 7 310,00 2.170,00 HIGS TECK 

5 OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - UNIDADE 10 256,00 2.560.00 

R$54.194,00 mi- 
ZnJOYY.JU1iUUU11 .t - 

PRIMet COM. SUR HOSP. EIRELI 
Belo Horiznte , 29 de Julho de 2020 
PRIMER COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES-EIRELI 

AV. DR. CRISTIANO GUIMARÃES, NR 928 • LOJA 03 - BAIRRO PLANALTO - BELO HORIZONTE MG CEP &1 72 

CNPJ -36.599.561/0001-11- TEL. ( 31 ) 2435.1711 - E-MAIL - primer@primerhospitalar.com.br  
Av, On Cristiana Eulmarks, 928 - loja 3 

B. Planalto - CEP 31720-300 
ebtAt BELO HORIZONTE - MG 



1072/2020 
1072/2020 
1072/2020 
1072/2020 

04/08/2020 
04/08/2020 
04/08/2020 
04/08/2020 

4 ZZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 

4 	COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI - (8159) 
4 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI 

4 	EMENALI MEDICAL LTDA - EPP - (7550) 

7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

224,0000 
0,0000 

310,0000 
598,0000 

1.568,00 
0,00 

2.170,00 
4.186,00 

Sim 
Não 
Não 
Não 

Preço Médio —> 377,3333 2.641,33 

Material: 26692 - MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO E CLIP NASAL 

1072/2020 04/08/2020 1 ZZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20.000,000 1,1200 22.400,00 Sim 

107212020 04/08/2020 1 	COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI - (8159) 20.000,000 0,0000 0,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 1 	PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI 20.000,000 1,8000 36.000,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 1 	EMENALI MEDICAL LTDA - EPP - (7550) 20.000,000 1,9200 38.400,00 Não 

Preço Médio —> 1,6133 32.266,00 

Material: 26693 - AVENTAL MANGA LONGA, GRAMATURA 50 

1072/2020 04/08/2020 2 ZZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1.280,000 9,7200 12.441,60 Sim 

1072/2020 04/08/2020 2 	COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI - (8159) 1.280,000 0,0000 0,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 2 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI 1.280,000 10,5000 13.440,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 2 	EMENALI MEDICAL LTDA - EPP - (7550) 1.280,000 13,3000 17.024,00 Não 

Preço Médio —> 11,1733 14.301,82 

Material: 26694 - TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 

1072/2020 04/08/2020 3 	EMENALI MEDICAL LTDA - EPP - (7550) 1.200,000 0,2200 264,00 Sim 

1072/2020 04/08/2020 3 COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI - (8159) 1.200,000 0,0000 0,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 3 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI 1.200,000 0,2200 264,00 Não 

tern 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (Geral) 

	
(Período de 01/08/2020 a 04/08/2020) 

	
a 

Número Coleta Data Coleta 
	

Validade 	Item Fornecedor 
	 Nome da Marca 

	Quantidade Preço Unitário 	Preço Total Venceu 

Material: 

 

26256 - TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 
Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/08/2020 .a 04/08/2020) 	 é) 

Número Coleta Data Coleta 	Validade 	Item Fornecedor 
	 Nome da Marca 

	Quantidade Preço Unitário 	Preço Total Venceu 

Material: 	26694- TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 

1072/2020 04/08/2020 	 3 ZZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1.200,000 0,3900 468,00 Não 

Preço Médio —> 0,2767 332,04 

Material: 26695 - OXIMETRO DIGITAL DE DEDO 

1072/2020 04/08/2020 	 5 COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI - (8159) 10,000 195,9000 1.959,00 Sim *** 

1072/2020 04/08/2020 	 5 ZZ MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10,000 0,0000 0,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 	 5 PRIMER COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRI 10,000 256,0000 2.560,00 Não 

1072/2020 04/08/2020 	 5 	EMENALI MEDICAL LTDA - EPP - (7550) 10,000 269,8000 2.698,00 Não 

Preço Médio —> 240,5667 2.405,67 

Total Preço Médio 51.946,86 



Centro de Custo: 
Órgão: 
Unidade: 
Nome do Solicitante: 

Local de Entrega: 

Destinação: 

42 - PSFS- 01- 02 -03 - 04- 05 
5 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
SIMONE ZANARDI 

AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 
DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O 
COVID-19. 
LICITAÇAO 

Código da Dotação: 
05.02.2.332.3.3.90.30.35.00.00.00 (986/2020) 

Identificação: 

Solicitação Nr.: 	2152/2020 ••• 
	ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Data: 30/07/2020 
CNPJ: 18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 35595-000 	- Luz - MG 

Telefone/Fax: 373421-3030 / 37 

Nr. por Centro de Custo: 714 

Folha: 1/1 

] Execução de Serviço 
[ 	] Execução de Obra 
[ ] Compra 

SOLICITANTE: 

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇqt  

Observações: 

ITENS SOLICITADOS: 

I Item 	I Quantidade 	I Unid. 	I Especificação ¡Preço Unit. Previsto I Preço Total Previsto I 

1 	 20000 	UN MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO E CLIP 1,6133 32.266,00 

NASAL, 	REGISTRO ANVISA (26692) 

2 1280 UN AVENTAL MANGA LONGA, GRAMATURA 50 (26693) 11,1733 14.301,82 

3 1200 UN TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (26694) 0,2767 332,04 

4 7 UN TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA (26256) 377,3333 2.641,33 

5 10 UM OXIMETRO DIGITAL DE DEDO (26695) 240,5667 2.405,67 

Preço Total: 	I 
	

51.946,86 I 

Solicitante: SIMONE ZANARDS51T"O'T1.t 

Luz, 30 30 de Julho de 2020. LUZ - MG 
tãria.Zalimunandicipai 	sautit Ssimon eA  

 

Assinatura do Responsável 



Folha 	/1 ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laetton Paulinelli, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz -MC 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

0(a) Secretário De Administração, WAGNER BOTINHA, no uso das atribuições que lhe confere a legislação 
em vigor e suas alterações legais, resolve: 

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado: 

A - Processo Nr.: 	107/2020 
B - Modalidade: 	PREGÃO PRESENCIAL 
C - Forma de Julgamento: Menor Preço 
D - Forma Pgto./ Reajuste: 
E - Prazo Entrega/Exec.: 
F - Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI. 153- SEC.SAUDE 

- Urgência: 
- Vigência: 

I - Objeto da Licitação: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER 
AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O 
COVID-19". 

J - Observações: 

K - Convidados: 

02- Indicação de Recursos - Dotação Orçamentária: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa 
	

Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

986 	05.02.2.332.3.3.90.30.00.00.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMEN 3.3.90.30.35.00.00.00 
	

51.946,86 
Fonte de Recurso: 154 - OUTSUS 

Total Previsto: 
	

51.946.86 

Luz, 13 de Agosto de 2020. 

 

  

W gner Botinha-Secretario de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Folha: 1/1 

CNPJ: 	18.301.036/0001-70 
Av. Laerton Pauli/tele, 153 
C.E.P.: 	35595-000 	- Luz - MG 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

Excelentíssimo(a) 	SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura 
de procedimento licitatorio conforme especificações relacionadas abaixo. A existência de recursos orçamentários foi con-
firmada pelo parecer contábil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislação em vigor. 

OBJETO DA LICITACÃO: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 

Processo Adm. n°: 	107/2020 	 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 
Fnrma de Julgamento: Menor Preço 

na Pgto. / Reajuste: 
Prazo Entrega/Exec.: 
Local de Entrega: 	AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - 
Urgéncia: 
Vigência: 

Observações: 

Convidados: 

DOTAÇÕES QUE SERÃO UTILIZADAS: 

1-PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Despesa] 	Código da Dotação 
	

Descrição da Dotação 
	

Compl. do Elemento 
	

Valor Previsto 

986 	05.02.2.332.3.3.90.30.00.00.00.00 	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAM 3.3.90.30.35.00.00.00 
Fonte de Recurso: 154 - OUTSUS 

51.946,86 

   

Total previsto: 
	

51.946,86 

ITENS: 

Item 	Quantidade 	 Pre—ço Unit.-màximo 	Total Previsto 
1 20000,000 UN MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO E CLIP NASAL, REGISTRO 1.6133 32.266.00 

ANVISA (26692) 
2 1280.000 UN AVENTAL MANGA LONGA, GRAMATURA 50 (26693) 11,1733 14.301,82 
3 1200,000 UN TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (26694) 0,2767 332,04 
4 7,000 UN TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA (26256) 377,3333 2.641.33 
5 10,000 UN OXIMETRO DIGITAL DE DEDO (26695) 240.5667 2.405.67 

Total Geral —> 630.9633 51 946,86 

Luz, 13 de Agosto de 2020. 	

47Wa ner otinha-Seaetario de Administração 



ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ 

Folha: 1/1 

  

CNPJ: 	18.301.03610001-70 

Av. Laerton Paulinelli, 153 

C.E.P.: 	35595-000 - Luz - MG 

 

 

PARECER 	CONTÁBIL 

Em atenção a solicitação do setor de compras e licitações para verificar a existência de recursos orçamentários para 

assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que: 

[ 	] - HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(ões) especificada(s) abaixo; 

[1 - NÃO HÁ recursos orçamentários para pagamento das obrigações; 

] - Despesas Extra Orçamentárias. 

UNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 

Nr. Processo Adm. /Ano: 	107/2020 

Data do Processo Adm.: 	13/08/2020 
Modalidade: 	 PREGÃO PRESENCIAL 

Objeto do Processo Adm.: "AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA 
ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE 
PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Cód.Reduzido Unid. Orçam. Projeto/Atividade Elemento Despesa Saldo Disponível Valor Previsto 

(deve ser preenchido pelo Setor Contábil) 



Prefeitura Municipal é Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

EDITAL DE LICITAÇÃO  
PROCESSO LICITATEIRIO N° 107/2020 de 13.08.2020 

RP n°015/2020 
PREGÃO N° 028/2020 de 13.08.2020 

„< 
R* 

026 

FUNDAMENTAÇÃO E BASE JURÍDICA/LEGAL: Art. 1” da Lei Federal N°8.666/93 de 21/6/1993 e seguintes da 
Lei Federal N° 10.520/2002, de 17/7/2002 e o Decreto Municipal N°1912/20/5 de 25.03.15. 

A Prefeitura Municipal de Luz - MG, situada na Av. Laerton Paulinelli. n° 153 — Monsenhor Parreiras — 
Luz/MG, mediante a pregoeira designada pelo Decreto n°2.791/2020 de 02.01.2020, Sra. Vanusa Cândida de Oliveira 
Brito. torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, do tipo 
menor preço por item, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS n° 015/2020, para aquisição de Equipamentos de 
proteção individual, o qual obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93. e suas 
alterações, bem como o Decreto Municipal n° 2.830/2020, a Lei Federal n° 13.979/2020 e as demais normas e 
condições estabelecidas neste edital. 

A abertura da sessão será às 13:30 horas do dia 27 de Agosto de 2020, quando serão recebidos os envelopes 
documentação e propostas, relativos à licitação, e de 13:30 até 13:40 horas, credenciados os representantes das 
empresas licitantes, podendo ser prorrogado, se necessário, a critério da Pregoeira. ou caso não haja expediente nesta 
data, no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados. 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

I- DO OBJETO: 

"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS 
COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 

Termo de Referência- ANEXO I 
b) Modelo de Proposta (Anexo 11) 

Ata de Registro de Preços/contrato — ANEXO III 
c)Declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação conforme preceitua o inciso VII do 
Art. 4° da Lei 10.520/2002. - ANEXO IV 

Minuta Declaração que não emprega menores de IS anos - ANEXO V 
Instruções para o Credenciamento - ANEXO VI 

O Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa e EPP — ANEXO VII 
g) Retira do edital. — ANEXO VIII 

II- DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar deste pregão às empresas: 
2.1.1 - estabelecidas e/ou residentes no pais, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste edital e seus 
anexos; 
2.2-As licitantes deverão apresentar, no dia 7 de Agosto de 2020, às 13:30 horas, 02 (dois) envelopes devidamente 
fechados, contendo no envelope n° 01, sua proposta comercial conforme solicitado no item IV deste edital, e no 
envelope n° 02 a documentação comprobatéria da habilitação solicitada no item VIII deste edital, sendo que, ambos 
deverão conter, na parte externa, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone,  os seguintes dizeres: 

Prefeitura Municipal de Luz—MG 
Envelope n°1 — "PROPOSTA COMERCIAL" 
Licitante: 	  
Processo Licitatório n° 107/2020 — RP N° 015/2020 
Pregão n° 028/2020 



Prefeitura .911unicipal e  á Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

 

 

  

Prefeitura Municipal de Luz — MG 
Envelope n°2 —"DOCUMENTAÇÃO" 
Licitante: 
Processo Licitatório n° 107/2020 — RP n°01512020 
Pregão n° 028/2020 

2.3 - Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
2.3.1 - concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
2.3.2 - que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Publica suspensos ou por esta tenha sido 
declaradas inidôneas: 
2.3.3 - que estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer 
que seja a sua forma de constituição: 
2.3.4- e estrangeiras que não funcionam no pais. 

111-DA REPRESENTAÇÀO E DO CREDENCIAM ENTO 

3.1. 	A licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante devidamente 
munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
3.2 	Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
3.3 	Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 

I - documento oficial de identidade; 
11— contrato social e ultimas alterações 
III - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam expressos 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso do representante ser sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado da licitante, em decorrência de tal investidura (Anexo V1). 
3.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos 
comprobatórios dos poderes do outorgante, tais como contrato social/alteração contratual. 
3.5. Em se tratando de microempresa — ME ou empresa de pequeno porte — EPP, a comprovação desta condição 
será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, 
sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar n°. 123/2006. 
3.6 — Para efeito de aplicação da Lei Complementar n°.123/06, os licitantes deverão apresentar declaração que estão 
enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo (Anexo VII) deste edital ou no 
mesmo teor. 

I 
3.7. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do 
representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances. 
3.8. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 
3.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante. 

3.10 - A licitante deve ainda apresentar uma declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação, conforme preceitua o inciso 7, art. 4 da lei 10520/2002. 
3.11 - A licitante deverá apresentar todos os equipamentos com CA (certificado de aprovação ) válidos pelo 
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego): 

1V-DA PROPOSTA COMERCIAL—ENVELOPE N°1 I 	 • 
4.1- A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido. rigorosamente de acordo com as 
exigências constantes deste edital e seus anexos, de forma clara e detalhada, não sendo admitida propostas alternativas. 
atendendo aos seguintes requisitos: 

ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da proponente ou no anexo que compõe este 
edital. Deverá ser redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas datada, rubricada em todas as 
folhas c assinada a última folha por seu representante legal.  

indicar nome ou razão social da proponente e CNN, o número deste pregão, o endereço completo da proponente; 
ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação, as propostas 

que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. 
Preço unitário e total proposto para o objeto ofertado, expresso em reais, junto aos quais considerar-se-ão incl 

'todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, encargos de q 
natureza). 

81W-02 
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cri? 

"1/4-Got--30  
4.2- A licitante somente poderá retirar sua proposta mediante requerimento escrito a pregoeira, antes da abertura dP 
respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira. 
4.3- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
4.4- A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização do objeto deste será interpretada como não 
existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das propostas. 

4.5- A participação no presente certame, implica no reconhecimento e aceitação das clausulas e condições nele 
contidas. 
4.6 - As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham erros de soma e/ou 
multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total do item, hipótese em que prevalecerá sempre o 
primeiro. Sendo a proposta corrigida o representante da empresa, se estiver presente na sessão deverá assiná-la. 

V- DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

5.1—A Ata de Registro de Preços. Anexo III, vigorará por 12 meses a contar de sua assinatura. 
5.2- O prazo de entrega dos produtos licitados será de 10 (dez) dias, a contar do recebimento de cada pedido. através da 
Autorização de Fornecimento Parcial, observados todos os preceitos constantes deste Edital e da Ata de Registro de 
Preços que o integra, e constitui obrigações em cada uma das contratações efetuadas. 
5.2.1 - A licitante vencedora. em casos especiais, devera por escrito justificar/comunicar junto a Prefeitura, a 
necessidade da entrega ser superior aos dias estabelecidos no item 5.2, sob pena de cancelamento do empenho e 
rescisão da ata de registro. 
5.3 - Local de entrega - Secretaria Municipal de Administração - Almoxarifado Central, Av. Laerton Paulinelli. 153 
Bairro Monsenhor Parreiras 

5.4- A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em desacordo com 
o previsto neste instrumento convocatório. podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei 
Federal n 8.666/93. 

5.5- Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do registro. 

VI- DA DESCLASSIFICAÇÃO 

Serão desclassificadas: 
As propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório deste edital; 
As propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
As propostas que não atenderem aos objetivos deste edital; 

VII- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.I-Para o julgamento das propostas escritas, será considerado o MENOR PREÇO POR ITEM. 
7.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o (a) Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade da 
primeira classificada e a ocorrência de empate, nos termos do art. 44 §§ I.° e 2.°. da Lei Complementar Federal n.° 123. 
de 14 de dezembro de 2.006, decidindo motivadamente a respeito. 
7.3 - Havendo empate, nos termos do item anterior, se a licitante estiver cadastrada neste certame como Microetnpresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, será adotado o procedimento do art. 45 da Lei Complementar Federal n.° 123. de 14 de 
dezembro de 2006. 

7.4-No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase de lances verbais. bem corno 

dos itens 7.2 e 7.3, a classificação será obtida mediante sorteio realizado no próprio ato, vedado qualquer outro tipo de 

procedimento. 

7.5-A pregoeira examinará a accitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada. conforme 

definido neste edital, decidindo motivadamente a respeito. 

7.6-Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela licitante que tiver 

formulado, com base nos dados cadastrais, bem como documentação apresentada na própria sessão. 

7.7-Costatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto deste edital, pela pregoeira. 

7.8—Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital. 

Prefeitura Municipal-  de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 
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7.9-Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação.  
- ' 	 — 7.10-As propostas enviadas via correio, deverão conter os dois envelopes (propostas e documentação) acompanhados 

‘da apresentação da Declaração de Habilitação (ANEXO IV) em envelopes separados.  

VIII- DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°2 

8.1-O envelope n°2 - DOCUM ENTAÇÀO, deverá conter os seguintes documentos: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, unificada com a Certidão de Regularidade expedida pelo 
INSS; 
Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual; 
Certidão de regularidade expedida pela Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS); 

1) 	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, CN DT, conforme art. 29. inciso V da Lei 110  8.666/1993 (redação dada 
pela Lei Federal n°12.440/2011); expedida através do site (vvww.tst.jus.br). 
Certidão Negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica - Validade 90 
dias. 
Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.art 27 inc.v, 
devidamente assinada pelo representante legal. 

8.2-0s documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em originais. por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou pela equipe de apoio e Pregoeira,  podendo ser consultados pela 
INTERNET, pela Comissão caso necessário. 
8.3 - As licitantes cadastradas neste certame, como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar 123/2006, não poderão ser inabilitadas em razão de irregularidades quanto aos DOCUMENTOS 
FISCAIS apresentadas. 
8.4 - Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das Microernpresas e Empresas de Pequeno Porte, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Luz, para a 
regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, desde que observado o item anterior. 
8.5 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à 
contratação. sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. sendo facultado a 
Prefeitura Municipal de Luz convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do 
contrato, ou revogar a licitação. 

IX - DA SESSÃO DO PREGÃO 

9.1 - A sessão de recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os documentos para 
habilitação serão realizados no local, data e horários indicados no preâmbulo deste edital, sendo recomendável á 
presença dos participantes com 10 (dez) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura. 
especialmente quando necessária á autenticação de documentos, e desenvolver-se-á da seguinte forma: 
9.2 - Declarada aberta á sessão, serão convidados os representantes das empresas que se fizerem presentes para 
apresentarem junto à mesa os documentos necessários ao credenciamento e/ou representação, na forma do item 111 do 
edital, os quais poderão ser vistos e conferidos por todos os participantes e. necessariamente, rubricados. 
9.3 - Em seguida serão anunciadas as empresas legalmente representadas. 
9.4 - Abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e a escolha daquela que apresentar o MENOR PREÇO 
POR ITEM sendo classificadas aquelas cuias variações situar-se no limite de até 10% (dez por cento) acima do 
menor preço. Em não havendo pelo menos 3 (três) propostas naquelas condições. escolha de tantas quantas forem 
necessárias, na ordem crescente do preço ofertado, para alcançar o número mínimo de 3(três) participantes, exceto se 
igual ou maior número de licitantes não estiver participando do certame. 
9.5 - Análise de todas as propostas quanto à sua conformidade com as exigências do edital. procedendo-se â 
desclassificação daquelas desconformes e a sua substituição por outra, de forma a definir aquelas que se encontrarem 
aptas para a fase de lances verbais. 
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9.6 — Inicio da fase dos lances verbais, os quais serão formulados pelos proponentes de forma sucessiva. em valores 
numéricos distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço, observando o seguinte: 
9.7 — As rodadas de lances verbais serão repetidas quantas vezes forem necessárias, tendo como máximo o período de 
10 (dez) minutos para a conclusão dos lances verbais de cada lote. A critério da pregoeira, o referido período poderá ser 
prorrogado. 

9.8 — A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, de forma a definir a sequência dos 
lances ulteriores. 

9.9 — 0 lance inicial ofertado deverá sempre cobrir o valor da proposta de menor preço; e a partir de então o lance de 
menor valor da rodada em andamento ou precedente, conforme o caso. 

9.10 — A desistência em apresentar lance verbal, quando para esse fim convocado, implicará na exclusão do licitante 
quanto á fase de lances verbais, mantendo-se, todavia, o último preço por ele apresentado para' efeito da classificação 
final das propostas. 

9.11 — A desistência dos lances ofertados sujeita o seu proponente às penalidades cabíveis. 

9.12. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário c 
valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente. para que seja obtido 

preço melhor. 

9.13.0 encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro. as LICITANTES manifestarem 
seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.14. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa — ME ou 
empresa de pequeno porte — EPP e houver proposta apresentada por ME ou EPP até 5% (cinco por cento) superior à 
melhor proposta, estará configurado o empate previsto no art. 44. § 2°, da Lei Complementar n°. 123/2006. 
9.14.1 — Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.14.1.1 — a ME ou a EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, apresentar nova proposta de preço inferior aquela considerada classificada em I° lugar no 
certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de desempate; 
9.14.1.2 — apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior e atendidas as exigências habilitatórias. será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
9.14.1.3 — não sendo vencedora a ME ou EPP mais bem classificada, na forma do subirem anterior, serão convocadas as 
demais ME e EPP remanescentes cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no capta desta condição. na  
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
9.14.2 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrarem no limite estabelecido no 

caput desta condição, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresenta 
melhor oferta. 

9.15. Na hipótese da não contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta classificada em I° lugar na etapa de lances. 
9.16. Será considerado vencedor, o licitante que ao final da disputa de lances, observadas as disposições da Lei 
Complementar n°. 123/2006. ofertar o menor preço. 
9.17 — Encerrada a etapa de oferta de lances, as propostas serão ordenadas exclusivamente pelo critério de menor preço. 
sendo objeto de exame e decisão motivada quanto à aceitabilidade do valor apresentado por aquela classificada em 
primeiro lugar. 
9.18 — Sendo aceitável a oferta da proposta classificada em primeiro lugar, em relação ao seu proponente será verificado 

atendimento das condições habilitatórias. mediante abertura do respectivo envelope de documentação. na  forma do 
item 7 deste edital. 

9.19 — Constatado o atendimento pleno às exigências editalicias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o respectivo item do Pregão. 
9.20 — Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências habilitatórias. serão examinadas as 
ofertas subsequentes, inclusive quanto a sua aceitabilidade, por ordem de classificação, até a apuração de uma que 
atenda a todas as exigências editalícias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o 
correspondente objeto. 

9.21 — Caso ocorram as hipóteses dos subitens 9.19 e 9.20, ou de não haver oferta de lances verbais, ou mesmo quando 
houver ofertas de lances verbais, após a decisão da pregoeira, em qualquer dos casos, quanto à aceitabilidade da 
proposta ainda será lícito a pregoeira negociar diretamente com o proponente para a obtenção de preço melhor do que 
aquele ofertado. 

9.22 — Da reunião lavrar-se-à ata circunstanciada. ao  final assinada pela Pregoeira e licitantes presentes. facultada a 
assinatura dos membros da equipe de apoio e ouvintes, na qual serão registrados todos os fatos relevantes da sessão. 
9.23 — A adjudicação do objeto obedecerá á estrita ordem de classificação e será praticada pela pregoeira na própria ata 
de reunião. 
9.24. Será desclassificada: 

a) a proposta que não atender às exigências deste edital; 
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b) a proposta que apresentar preço excessivo ou manifestamente inexequível. 

9.25. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo toda e qualquer informação, acerca do 
objeto, ser esclarecida previamente junto ao Pregoeiro. 

9.26. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos. 
devendo ficar intimadas, no mesmo ato, os licitantes presentes. 

X— DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, através de correspondência devidamente 
fundamentada e protocolada no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Luz. 
10.1.1- Caberá a pregoeira decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
10.1.2- Acolhida â petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
10.1.3- Não serão considerados válidos recursos enviados via fax, via mai]. via correio e sem o devido protocolo no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Luz/MG. 

XI — DOS RECURSOS 

11.1. Declarada á vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadainente a intenção 
de recorrer, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões e de igual prazo para as contra-
razões, contados a partir do término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos. 
11.2- 	A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 

11.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
I 1.4— Qualquer recurso de impugnação contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo. 
11.5 - Não serão considerados válidos recursos enviados via fax, via email. via correio e sem o devido protocolo no 
Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Luz/MG. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1- Os recursos necessários ao atendimento das despesas correndo à conta das seguintes dotações orçamentárias do 
exercício de 2020, ano subsequente e possíveis fichas de apostilamentos: 
Despesa n°986/2020 — Fundo Municipal de Saúde 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1- Obriga-se á contratada a entregar os produtos dentro dos respectivos prazos de validade da Ata de Registro 
de Preço  e observado os prazos e condições estabelecidos, devendo promover imediatamente a troca dos produtos que 
porventura apresentarem qualquer defeito de fabricação, violado, vencido ou que não atendam as condições gerais 
constantes deste Edital, da descrição do objeto (anexo I) e da Ata de Registro de Preço (anexo III). 
13.2 -Arcar com os tributos Federais. Estaduais e Municipais que incidirem sobre o fornecimento. 
13.3 - Cumprir todas as normas, posturas e regulamentos: Municipal. Estadual e Federal incidentes inclusive relativas 
as de Vigilância Sanitária. 

XIV — DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

14.1- O contrato/ata de registro a ser firmado em decorrência desta licitação poderá ser rescindido a qualquer tempo 
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos ans. 77 e 78. 
na forma do art. 79 da lei 8.666/93. 

14.2- A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial. bem como a fusão, a cisão ou a 
incorporação, só serão admitidas quando apresentada a documentação comprobatória que justifiquem quaisquer das 
ocorrências e com o consentimento prévio c por escrito da Prefeitura Municipal de Luz e desde que não afete a boa 
execução do contrato. 

XV- DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 
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para verificação de possível variação que possa ser alcançada pela imprevisão, causando positiva ou negativa anormal. 
podendo a Administração valer-se e outros meios para as aquisições, observado o disposto no artigo 15. § 40. da Lei 
8.666/93, e suas alterações, com a garantia do direito de preferência do Detentor da Ata. 

15.1.1 - Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do registro, admitida a 
sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas;  e considerados os preços de mercado. 

§1° A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro, 
uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de compromisso. 

§2° A solicitação de revisão de preços devera ser justificada e instruída com documentos hábeis, para análise 
pela Secretaria Municipal de Administração. 

§3° A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da justificativa apresentada. 
analisara o pedido, podendo deferi-lo ou nega-1o, ou ainda deferir em percentuais diferentes dos solicitados. 

§4° Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá 
manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado 
vigente à época do registro. 

DO PAGAMENTO 

16.1 - O pagamento será efetuado com 10 (dez) dias, após a entrega do bem e respectiva Nota Fiscal no almoxarifado 
da Prefeitura Municipal de Luz/MG, juntamente com o termo de garantia do hem. 

DAS SANÇÕES 

17.1- O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora. sem justificativa aceita pela 
Prefeitura Municipal de Luz, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar nas seguintes sanções: 

a) advertência escrita. 
b)multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado na ata de registro 
de preços, pela recusa em assina-1o, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93: 

multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total estimado na ata 
de registro de preços, por dia de inadimplência, ate o limite de 02 (dois) dias úteis. na  entrega total do objeto deste. 
caracterizando a inexecução parcial; 

suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93: 

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Luz/MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade: 

17.2- A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 
8.666/93. inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas c danos causados à Administração. 
17.3- A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz, via Tesouraria Municipal, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de 
Luz. 
17.4- O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Luz, em 
favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será 
cobrada na forma da lei. 
17.5 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
17.6- Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla 
defesa. 

XVIII — DA FISCALIZAÇÃO NO RECEBIMENTO DO BEM 

18.1 - A fiscalização dos BENS objeto do contrato, caberá ao Setor de Controle Interno do Município: 	 . 
18.2 -Caberá ao Setor de Controle Interno  exercer rigoroso controle do cumprimento do termo de referência, marcas 
apresentadas na proposta pelo licitante, fazendo-se cumprir todas as disposições da lei, da descrição constante no 
presente Edital e respectivo contrato/ata de registro.  
18.3 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço. o Setor de Con 
Interno comunicará imediatamente, por escrito, a contratante/licitante, notificando a da irregularidade e caso o O.? 

VADO 
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for resolvido, solicitará a Procuradoria Jurídica do Munícipio as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a 
aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

XIX— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao 
presente Edital. 

19.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 
observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura. 
19.4.0 ['refeito Municipal poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de oficio ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
19.5. É facultado a Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que seja 
possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. durante a realização da sessão pública de 
pregão. 

19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da aquisição. 
19.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à aquisição. 
19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e 
documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente. a alteração não afetar a 
formulação das propostas. 
19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Juizo da Comarca de 
Luz/MG. 
19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos. 
19.12. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por 
escrito. ao  Pregoeiro na Prefeitura Municipal, no endereço: Av. Laerton Paulinelli, n° 153 — Monsenhor Parreiras — 
Luz/MG, até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação. Demais informações poderão ser obtidas pelos 
telefones (037) 3421-3030 — Ramal 32. 
19.13 Cópias do Edital e seus anexos serão fornecidas. gratuitamente, no horário de 08:00 às 16:0011s, no endereço 
referido no preâmbulo deste Edital ou pelo email: licitacaoriPluz.mg.gov.hr   
19.14 	Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação regedora, em especial a Lei 
8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 

Luz. 13 de Agosto de 2020. 
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ANEXO I 

 

frERMO DE REFERÊNCIA — PRC N° 107/2020 — PREGÃO N°028/2020 
RP N°015/2020 

JUSTIFICATIVA:  

A presente aquisição se justifica em decorrência da pandemia do COV1D 19 e em 

conformidade com a Lei Federal 13.979/2020, bem como o Decreto Municipal n° 2.830/2020; 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo políticas sociais e 

econômicas que visem á redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as 

ações para promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 2° da lei n°8080/90; 

Considerando o Decreto Estadual n° 1313/2020, de 12 de março de 2020, que "DECLARA 

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO EM RAZÃO DO SURTO DE 

DOENÇA RESPIRATORIOA — 1.5.1.1.0 — CORONAVIRUS E DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA 

SEU ENFRENTAMENTO, PREVISTAS NA LEI FEDERAL N.° 13.979 DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020"; 

Considerando a Portaria n° 1666, de I° de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência de recursos 

financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentatnento de saúde pública de importância 

internacional decorrente da Coronavírus — COVID 19; 

Considerando a necessidade de implementarmos ações e estratégias de preparação, precaução, 

prevenção, proteção e prontidão, a fim de conter impactos da introdução da infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) na população Itizense, 

1 — DO OBJETO: 

Constitui objeto deste edital o registro de preço para aquisição de em caráter de urgência de 

equipamentos de proteção individual (EPI's) e material médico hospitalar a serem utilizados em ações em 

combate ao COVID-19 nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Luz/MG: 

Item Especificação QTDE Preço médio 

Unitário 

1 MÁSCARA TRIPLA DESCARTÁVEL COM 

ELÁSTICO E CLIP NASAL, REGISTRO ANVISA 

20.000 RS 1,6133 

2 AVENTAL MANGA LONGA GRAMATURA 50 1.280 RS 11,1733 

3 TOUCA DESCARTA VEL COM ELASTICO 1.200 RS 0,2767 

4 TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO 07 RS 377,3333 

5 OXIMETRO DIGITAL DE DEDO 10 RS 240,5664 
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2 - DA FORMA DE PAGAMENTO: 

Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados. 10(dez) dias após a emissão da nota fiscal. 
acompanhada de relatório de atendimento. 

3 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.1 A fiscalização dos serviços objeto do contrato, caberá à Secretaria Municipal de Saúde; 
3.2 Caberá à Secretaria Municipal de Saúde, exercer rigoroso controle do cumprimento do contrato, em 
especial quanto à qualidade dos produtos entregues, fazendo-se cumprir todas as disposições da lei. do 
presente Edital e respectivo contrato. 
3.3 Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou ordem de serviço. a Secretaria 
Municipal de Saúde comunicará o fato imediatamente à Secretaria Municipal de Administração, a qual 
encaminhará para as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive a aplicação de penalidades quando 
for o caso. 

4. DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:  

4.1 - A aquisição dos materiais dar-se-á conforme estabelecido no Edital que legitima este termo, assim como na 

forma das deliberações técnicas específicas emanadas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

4.2 - A aquisição deverá se dar conforme a demanda institucional, evidenciada na necessidade do setor 

solicitante através de Autorização de Fornecimento ao fornecedor; 

4.3 — Quando da entrega, os produtos deverão estar em perfeitas condições para serem utilizados e as 

embalagens não danificadas. 

4.5 — O prazo de entrega dos materiais deverá ser de 10 (dez) dias após o recebimento da autorização de 

fornecimento pelo fornecedor. 

4.6 — Os materiais deverão ser entregues, de acordo com a autorização de fornecimento, no seguinte 

endereço: Avenida LaertonPaulineli, 153, Monsenhor Parreiras, mediante agendamento prévio, 

obedecendo ao horário compreendido entre 07:00 horas às 17:00 horas. 

4.7 — Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e 

previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, 

correrão por conta exclusiva da contratada. 

5) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

5.1 - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 

Fornecerá CONTRATADA documentos, informações, e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente contrato; 

Exercer a fiscalização do contrato; 

Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato., nas formas definidas no edital e no 

contrato. 
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6) DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:  

6.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados neste Termo; 

Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor 

do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das 

mercadorias; 

Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do contrato; 

Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de 

execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 

irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações: 

Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros. 

7- DA GARANTIA:  

7.1 A contratante, observando qualquer irregularidade nos itens solicitados, deverá comunicar 
imediatamente à contratada, para substituir, sem ônus para o contratante, no prazo máximo de 03(três) 
dias úteis, o equipamento defeituoso ou que não esteja dentro dos padrões sugeridos na descrição do 
mesmo, sendo isso suportado exclusivamente pela contratada. 

Luz, 27 de julho de 2020. 

SIMONE ALZIRA ZANARDI BURAKOWSKI 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

PROCESSO n° 107/2020 

PREGÃO n°028/2020 

RP N° 015/2020 

PROPOSTA COMERCIAL  

Á 

Comissão Permanente de Licitação 

Pela presente, apresento a proposta de preços dos itens relacionados abaixo e desde já concordo com as 
condições previstas no edital referente ao PRC n° 107/2020 — Pregão n°028/2020. RP n°015/2020. 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ: 	 Endereço: 	  

Bairro: 	 Cidade: 	  

Estado: 	 Telefone : 	 Fax : 	 e-mail 

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS 
Banco. 	 Agência: 	  
Conta: 

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 	  

Residente a: 
Identidade: 	 Órgão expedidor: 	  
Estado Civil: 	 tel: 
Nacionalidade: 	 CPF- 	 e-mail: 

Segue a cotação/proposta por item, abaixo: 

Item 	Quant. 	 Descrição do item 	 Cód. Produto 

01 —1.280 UNIDADE AVENTAL MANGA LONGA 
AVENTAL MANGA LONGA, GRAMATURA 50 
MARCA 

  

26693 

VALOR UNITÁRIO 	 
VALOR TOTAL DO ITEM 

    

    

      

02— 20.000 UNIDADE MASCARA TRIPLA DESCARTA VEL COM ELASTICO E CLIP NASAL 26692 
MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM ELASTICO E CL1P NASAL REGISTRO 
ANVISAMARCA 	  
VALOR UNITÁRIO 	  
VALOR TOTAL DO ITEM 
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03- 10 UNIDADES 	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO 
	

26695 
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO 
MARCA 
VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL DO ITEM 

04 — 07 UNIDADES TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA 	26256 
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO DE TESTA 
MARCA 
VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL DO ITEM 

05 — 1.200 UNIDADES TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 
	

26694 
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO 
MARCA 
VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL DO ITEM 

O valor global da proposta é de R$ 	  

Validade da proposta: 	 dias (mínimo de 60 dias) 

Prazo de entrega: 	 10 (dez) dias. 

Pagamento: 	 dias (máximo de 10 dias) 

Obs. Pode utilizar a proposta emitida do programa personalizado, para substituir este modelo. 

Luz, 	de 	 de 2020. 

Assinatura do representante legal da empresa/licitante 
Carimbo do CNPJ 
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ANEXO III 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO DE FORNECIMENTO N" 	/2020 
PRC N° 107/2020 - PREGÃO N°028/2020 — RI' N°015/2020 

Aos 	 dias do mês de 	 de 2020 autorizado pelo Processo na modalidade de Pregão n° 0.../2020, 
foi expedida a Ata de Registro de Preços n° 	/2020, para aquisição de cortinas persianas. de acordo com o 
disposto no artigo 15 da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal n°. 2.830/2020 de 16.03.2020 
que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem relacionamento obrigacional entre Município de Luz 
-MC/CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o if l8.301.036/0001-70. com  sede à Av. Laenon Paulinelli, 153, nesta 
cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. AILTON DUARTE, brasileiro, casado. CPF n° 	  
residente a Praça Rotary Club n° 	 também nesta cidade e a CONTRATADA/DETENTORA DA ATA DE 
REGISTRO: 	  inscrita no CNPJ: 	 , situada a Rua 	  
B. 	em 	  por intermédio de seu representante legal, Sr. 	 , brasileiro, 
	, residente e domiciliado na Rua 	 , portador da Carteira de Identidade n° 

MG 	 e CPF: 	 .têm justo e acertado a celebração do seguinte ajuste de vontade, que se regerá 
pelas condições do Edital e seus Anexos, pelos termos da proposta aceita e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA—DO OBJETO 

"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, 
PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE 
PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 

CLÁUSULA SENGUNDA - DO PRAZO PARA FORNECIMENTO DOS BENS 

O prazo de fornecimento dos bens será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura da ata de 
registro, podendo ser prorrogado de acordo com interesse entre as partes, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLAUSULA TERCEIRA — DOS BENS, QUANTIDADE E DO VALOR DA ATA DE REGISTRO 

Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor desta Ata, a saber: 

ITEM 
(N° Item Códipo e Descrição) 

MAR OTD. U 

	

VALOR' 	VALOR 

	

UNITÁR 	TOTAL 

O valor global da ata, a preços iniciais é de R$ 	 

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS 

Os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência do registro. 
admitida a sua revisão em casos excepcionais, nas hipóteses legalmente admitidas, e considerados os preços de 
mercado. 

§10  A revisão de preço poderá ser efetivada por iniciativa da Administração ou do detentor do registro. 
uma vez comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro da ata de compromisso. 

§2° A solicitação de revisão de preços deverá ser justificada e instruída com documentos hábeis, para 
análise pela Secretaria Municipal de Administração. 

§3° A Secretaria Municipal de Administração, de posse da documentação e da justificati 
apresentada, analisará o pedido, podendo deferi-lo ou negá-lo, ou ainda deferir em percentuais diferen 	ião‘gi  
solicitados. 



    

OK1 Crefeitura Municipa( de Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

§4° Em qualquer caso, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e 
deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de 
mercado vigente à época do registro. 

CLÁUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1.0 pagamento será efetuado: À PRAZO: 10 (dez) dias após a entrega dos bens, aceite pelo Serviço de Controle 
Interno e respectiva Nota Fiscal Eletrônica no ALMOXARIFADO da PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ/MG. 

5.2. Na composição do preço acima referido estão incluídas todas as despesas tributárias e fiscais, outros encargos do 
fornecimento, inclusive o frete. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS OBRIGACCIES 

6.1 —DA CONTRATANTE: 
Efetuar o pagamento do objeto licitado conforme previsto na cláusula segunda; 
Solicitar a Detentora da Ata/Contratada a entrega do objeto licitado, através da Autorização de Fornecimento Parcial. 
Receber, conferir e dar o aceite nos bens entregues. 
Notificar a Contratada no caso de irregularidades com os bens. 

6.2 — DA DETENTORA DA ATA/CONTRATADA: 
Entregar os produtos. objeto do presente edital, nos quantitativos e nas especificações e marcas constantes na 

proposta, no montante solicitado pela Prefeitura e no prazo estabelecido; 
Garantir a boa qualidade dos produtos ofertados, efetuando as substituições dos produtos que forem considerados de 

má qualidade pela Administração, violados, com data de validade próxima do vencimento. 
Substituir o bem, nas condições do item 6.6 deste contrato. 

CLAUSULA SÉTIMA — DO FORNECIMENTO E FISCALIZACÃO 

7.1 — A entregar do objeto licitado, será no 2-aihno 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento de cada pedido no 
Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Luz/MG, após a emissão da Autorização de Fornecimento. 
7.1.1 	- A entrega dos bens correrá por conta e risco da detentora da ata de registro/contratada. 
7.2 - A detentora da ata/contratada, em casos especiais, deverá por escrito justificar/comunicar junto a Prefeitura, a 
necessidade da entrega ser superior ao estabelecido no item 7.1, sob pena de cancelamento do empenho e rescisão da 
ata de registro. 
7.3 	A Prefeitura Municipal de Luz — MG, reserva-se o direito de não aceitar os bens que estiverem em desacordo 
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no ai. 24, inciso XI da 
Lei Federal n 8.666/93. 
7.4 	Na hipótese de substituição, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, 
no prazo máximo de 05(cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente do registro. 
7.5 	Os produtos fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação 
das especificações, qualidade e quantidade e consequentemente aceitação, no prazo de 02(dois) dias a contar do 
recebimento provisório. 
7.6 	Caberá ao Setor de Administração, exercer rigoroso controle do cumprimento da especificação, qualidade  
marca apresentada na proposta vencedora licitante, fazendo-se cumprir todas as disposições da lei e do respectivo 
contrato/ata de registro.  
7.7 	Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato ou autorização de serviço, de 
Administração de Recursos Humanos comunicará imediatamente, por escrito, a contratante/licitante, notificando a da 
irregularidade e caso o fato não for resolvido, solicitará a Procuradoria Jurídica do Munícipio as providências legais c 
contratuais cabiveis, inclusive a aplicação de penalidades em conformidade com a Lei 8.666/93, quando for o caso. 

CLÁUSULA OITAVA — DO PRAZO E ADITAMENTOS 

8.1- A Ata de Registro de Preços tem a vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura devendo a Detentora da 
Ata manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no PRC — 107/2020, Pregão N". 028/2020 (RP N°015/2020). 
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CLÁUSULA NONA — DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias do exercício de 
2020. suas respectivas fichas do orçamento de 2020 e apostilamentos: 
Despesa n° 98612020- Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA—DO REGIME LEGAL 

10.1 - A presente ata rege-se basicamente pelo edital do Pregão N° 028/2020 e pelas normas consubstanciadas na Lei 
Federal 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

11.1.0 descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da ata, sujeitando-a as 
sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, e, em especial: 

Advertência escrita 
Multa compensatória no percentual de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor total estimado desta ata de 

registro, pela recusa em assiná-la, sem prejuízo da aplicação de ou as sanções previstas no art. 87 da lei 8.666/93; 
Multa de mora no percentual correspondente a 0,5%(meio por cento) calculada sobre o valor total estimado desta 

ata de registro, por dia de inadimplência, ate o limite de 05 (cinco) dias úteis, na entrega total do objeto deste, 
caracterizando a inexecuçâo parcial: 

Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme disposto no 
inciso III do art. 87 da Lei 8.666/93: 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal de Luz/MG enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que 
aplicou a penalidade; 
11.10 Caso venha desistir da ata, além de outras cominações legais, a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da ata. 
11.11 As multas serão automaticamente descontadas dos créditos que a empresa tiver juntado ao Município, devendo 
ser aplicadas por ato do Secretário Municipal de Administração, facultada a defesa da Detentora da Ata/Contratada, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis da abertura da vista ao processo. 
11.12 Das decisões relacionadas com esta Cláusula caberão recursos conforme disposto no artigo 109 da Lei 8.666/93. 
11.13 Os recursos deverão ser dirigidos à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 
11.14 A aplicação das sanções previstas no edital/ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na lei 
8.666/93, inclusive a responsabilização da Detentora da Ata/Contratada por eventuais perdas e danos causados à 
Administração. 
11.15 A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do Município de Luz. via Tesouraria Municipal, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pela Prefeitura Municipal de 
Luz. 
11.160 valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura Municipal de Luz, em 
favor da Detentora da Ata/Contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença 
será cobrada na forma da lei. 
11.17 As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. sem 
prejuízo de outras medidas cabíveis. 
11.18 Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à Detentora da Ata/Contratada o contraditório e a 
ampla defesa. 
11.190 registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 
77 e 78, da Lei Federal n°8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 
Imprevisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A Prefeitura poderá promover a rescisão da ata, se a Detentora da Ata/Contratada: 
12.1- inobservar os prazos estabelecidos na ata em "ordem de serviço/requisição de fornecimento"; 
12.2 - não observar o nível de qualidade proposto para o fornecimento dos bens: 
12.3 - desviar-se do escopo de trabalho; 
12.4 - cumprir a ata/o contrato com lentidão, prejudicando o Contratante no atraso da entrega dos bens adquiridos 
12.5 - subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto da ata, sem prévia e expressa autori 

Contratante; 
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12.6 - dissolver a sociedade, alterar o contrato social ou modificar a finalidade ou estrutura da empresa de forma que 
venha a prejudicar a execução da ata/contrato; 

12.7 - por falecimento de um de seus sócios; 

12.8 - tiver declarada sua falência, ou recebido seu pedido de concordata: 
12.9 - a paralisação do fornecimento dos bens, sem justa causa e prévia comunicação à administração. 

Parágrafo único — Rescindido a ata, a Detentora da Ata/Contratada terá retido todo o crédito decorrente da ata, até o 
limite dos prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESOLUÇÃO 

13. 1 - Constituem condições resolutivas da ata de registro: 
- o integral cumprimento do seu objeto caracterizado pelo recebimento definitivo dos bens contratados; 
- o acordo formal entre as partes, nos termos em que dispõe o artigo 1093 do Código Civil Brasileiro e Lei n° 
8.666/93 artigos 77, 78, 79 e 80. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

14.1 A Detentora da Ata/Contratada assumirá, automaticamente, ao firmar esta ata de registro, a responsabilidade 
exclusiva por danos causados ao Contratante ou a terceiros, em consequência de falhas na execução da ata, decorrentes 
de culpa ou dolo da Detentora da Ata/Contratada ou de qualquer de seus empregados ou prepostos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DA PUBLICAÇÃO 

15.1 - O extrato da presente ata de registro será publicada no órgão de divulgação oficial do Município, conforme 
dispõe a Lei Municipal n° 1771/09. por conta da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da 
Ata/Contratada ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do 
beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto. artigo 15. da Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações. 

16.2 - O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 
77 e 78, da Lei Federal n°8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da 
Imprevisão. 

16.3 - A Detentora da Ata/Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 
supressões que se fizerem necessários, observados os termos dos §§ I° e 2° do art. 65 da lei 8.666/93. 

16.4 - O Edital do Processo de Licitação N° 107/2020, Pregão Presencial N° 028/2020 e seus anexos ficam 
vinculados a esta ata. razão pela qual a Contratada/Detentora da Ata está sujeita a todo o seu teor assim bem como ao 
que dispõe a Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações, especialmente, no que diz respeito aos Contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DO FORO 

17.1 Fica eleito o foro da Comarca de Luz/MG para dirimir quaisquer duvidas ou pendências oriundas do presente 
contrato. 

17.2 - E por assim acharem justos e contratados, assinam as partes o presente contrato em três vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo. 

17.3 - Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Ailton Duarte, representante legal do Município de Luz, pelo 	  representante 
legal da empresa 	 , qualificado preambulartnente, representando a detentora e 
testemunhas. 
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Luz, 

   

    

Ailton Duarte 
	

Empresa 
Prefeito Municipal 
	

Representante Legal da Empresa 
Detentora da Ata 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 
RG: 	 RG: 
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ANEXO IV 

DECLARACÃO DE HABILITACÃO 

PROCESSO N° 107/2020 
PREGÃO No 028/2020: 
RP N" 015/2020 

A empresa 	 inscrita no CNPJ N°: 	  

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).   	 , portador (a) da 

Carteira de Identidade N° 

 

e do CPF N° 	 residente a Rua 

     

	 , DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data incxistem fatos 

impeditivos para sua habilitaçào no presente processo licitatório. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores, conforme preceitua o inciso VII, artigo 40  da lei n° 10.520/02. 

Local, 	de 	 de 2020. 

Representante Legal da empresa 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO 

PROCESSO N° 107/2020 
PREGÃO N° 028/2020 
RP N° 015/2020 

EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A Empresa 	 • inscrito no CNPJ N° 	 , por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr(a).   	 , portador (a) da Carteira de Identidade 

e do CPF N° 	 DECLARA, para fins no disposto no inciso V do Art. 27 da Lei N° 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854. de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de  

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nào emprega menor de dezesseis anos. 

Local, 	de 

 

de 2020. 

  

Assinatura do representante - CNPJ 

N° 
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ANEXO VI 

PROCESSO N° 107/2020 
PREGÃO N° 028/2020 
RP N° 015/2020 

CREDENCIAL 

A Empresa 	 . inscrita no CNPJ N° 	  por intermédio de 

seu representante legal, SR. 

 

CPF: 	 . residente a Rua 

    

	 , na cidade de 	, pelo presente instrumento particular. CREDENCIA, o Sr. 

	 , portador do CPF:  	para representar-me junto a 

Prefeitura Municipal de Luz, no processo licitatório PRC n° 107/2020, Pregão N° 028/2020, o qual está autorizado a 

requerer vistas de propostas, manifestar-se em meu nome, desistir, dar lances e interpor recursos, rubricar documentos e 

tudo mais relativos à licitação em epígrafe. 

de 	 de 2020. 

Assinatura do representante legal da Licitante 

CARIMBO CNPJ 



(Prefeitura(PrefeituraMunicipal.  cfr Luz 	C  
Secretaria Municipal Municipal de Administração 	 .4?-) 

g 
ANEXO VII  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020 

RI' N°015/2020 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EPP 

	 , CNPJ 	 . sediada 

	 , por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do 

Pregão n° o 15/2020, DECLARA  expressamente que: 

110. esta enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da LC 123/2006. 

	 de 	 de 2020. 

Assinatura do Dirigente da Empresa 



Prefeitura Municipal cá Luz 
Secretaria Municipal de Administração 

ANEXO VIII 

FORMULÁRIO DE RETIRADA DE EDITAL 
PREENCHER O FORMULÁRIO COM LETRA DE FORMA 

PROCESSO N° 107/2020 
PREGÃO N°028/2020 
RP N" 015/2020 

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: 

"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, 
PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO MEDIDA DE 
PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 

RAZÃO SOCIAL: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

FAX: 

E-MAIL: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Retirei pela Internet, na página da Prefeitura Municipal de Luz- MG (www.luz.mg.gov.br), cópia do Edital do Pregão 
n° 028/2020 - Processo Licitatório n° 107/2020 os envelope (s) de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS serão recebidos 
ate o dia e horário indicados no Edital em epígrafe. 

de 	 de 2020. 

Assinatura e carimbo CNPJ 

ATENÇÃO: 
As empresas que obtiverem o Edital pela Internet, deverão encaminhar este comprovante imediatamente, devidamente 
preenchido, para o e-mail: licitacaoRluz.mg.gov.br  . Este procedimento se faz necessário para comunicação com as 
empresas licitantes, caso haja alguma alteração no Edital. 

Nome: 

N° Cédula de Identidade: 



17/013/2020 	 Prefeitura de Luz 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE LUZ 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

PROCESSO LICITATÕRIO PRC N°. 107%2020. PREGÃO:028/2020 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ TORNA PÚBLICA A 
REALIZAÇÃO DE PROCESSO mcnATÓRio PRC N. 
107/2020. PREGÃO:028/2020- OBJETO: "AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAUDE DURANTE ATENDIMENTOS COMO 
MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19". 
LICITAÇÃO.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM: 27.08.2020 ÁS 
J3:30 HORAS. LOCAL: DER DE COMPRAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL. DE LUZ-MG, SITUADA À AV. LAERTON 
PAULINELLI, 153— MONSENHOR PARREIRAS - LUZ/MG. INF.: 
(37)3421-3030, RAMAL 32, DE 07:00 ÀS 17:00 HORAS. 

LUZ/MG, 13.08.2020. 

WWW.LUZ.MG.00V.I1R. 

VANUSA CÂNDIDA DE OLIVEIRA BRITO 
Pregoeira 

Publicado por: 
Minam Delgado 

Código Identificador:I3122F5C4C 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros 
no dia 14/08/2020. Edição 2820 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
Intp://www.diarioinunicipal.com.br/amm-mg/  

www.diariomunicipal.com.briamm-mg/materia/BF2F5C4C/03AGdBq25sWbVLBNg-_80/LNnkz6ZYCl_L_YeuaRyCpq0VDullOupUDwBe3NCSvSL.. 1/1 
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PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICíPI - 
Parecer n°.: 393/2020, de 17 de Agosto de 2020. 

PRC n°.: 107/2020, de 13 de Agosto de 2020. 

Pregão Presencial n°.: 028/2020, de 13 de Agosto de 2020. 

RP: 015/2020. 

Objeto: Registro de preço para aquisição de equipamento de proteção individual e materiais 

médico hospitalar, para atender as unidades básicas de saúde durante atendimentos como 

medida de proteção contra o COVID-19. 

PARECER 

A Comissão Permanente de Licitação elegeu para referida aquisição a 

adoção da modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço por item. 

Ao analisarmos referida eleição de modalidade de licitação, julgamos que a 

mesma encontra fundamentonos seguintes dispositivos legais: artigo 10  e seguintes da Lei 

Federal n°. 10.520/2002, de 17 de Julho de 2002, regulamentado pelo Decreto Municipal n°. 

143/2006, de 02 de Janeiro de 2006. 

Infere-se do acima exposto e da decisão da Comissão Permanente de 

Licitação, que é plenamente legal e consequentemente aceitável a modalidade de Licitação 

eleita para o objeto da mesma. 

Por fim, atendendo o disposto no Parágrafo Único do artigo 38, da Lei de 

Licitações e suas alterações posteriores, feita a análise da Minuta do Edital, que foi 

preparada pela Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio/Comissão Permanente de 

Licitação constatamos que a mesma está em consonância com o disposto no artigo 40 da 

referida Lei e demais normas pertinentes ao Edital, bem como também está de acordo com 

a Lei Federal n°. 10.520/2002 e com o D1to Municipal n°.142/06 de 2 de Janeiro de 2006, 

razão pela qual foi aprovada. 

Rafa 	es au elli 

OAB/ 199.235 

1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - CNPJ: 18.301.03610001-70 - Avenida Laerton PauIineIIi, N° 153. 

FONE: (037) 3421-3030 - FAX (37) 3421-3108 - CEP. 35.595-000 - LUZ - MG 

E-MAIL: administração@luz.mq.pov.br  -SITE: www.luz.mg.gov.br  



REMETENTE: 

DOMINUS COMÉRCIO EIRELI-ME. 

RUA:NÁPOLIS - 574 

B: JARDIM EUROPA 

SETE LAGOAS-MG 

CEP: 35.701-273 



Sete Lagoas, 20 de Agosto de 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATORIO N° 107/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

DECLARA AO DE PLENO ATENDIMENTO A Eiíi. utsWos DE HABILITA ek0 

A EMPRESA DOMINUS COMÉRCIO E1REL 

95 com sede Rua: Nápolis, 574 - Jardim Etáti-Pd.3 

representante legal infra assinado para curnpranen 
riekkeqi— 

de 17 de julho de 2002.Publicada no DOlidei 

do Pregão 028/2020 

* Declara expressamente que cump, 

edital em epígrafe. 

Por ser verdade firmo a presente 

ta néCNPJ sob o número 27.417.234/0001-

de Sete Lagoas - MG CEP.35701-273 por seu 
W.0115:4! 

évisto no inciso VII do art. 4° da Lei 10.520/2002 

bro de2002 e no edital e seus anexos e para fins 

tos de habilitação exigidos e esti.  belecidos no 

( 
W1"ce  c de Almeida 

Proprietária 
CPF: 085.844.126-89 	r-- 
RG: MG 13.972.776 j 27 417 2 _0091-n5' 

,/ 

In7e. rtt. Ç3397i64092 
DCMINUS 	E1RELI - 

Ra 1k;..5436iic, 574. 
B. Jr.rilim Europa-CEP 35.70I-273 

SETE LAGOAS - MCJ 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
DOMINUS COMÉRCIO EIRELI  

CN PJ - 27.417.234/0001-95 

WANESSA LUZA CIRILO DE ALMEIDA, Brasileira, Solteira, nascida em 

12/02/1988, Empresária, portador da Identidade: MG-13.972.776 SSP/MG e CPI:: 

085.844.126-89, sendo residente à Rua: Solimões N°: 165 no Bairro Manoa neste 

Município de Sete Lagoas/MG — CEP: 35.700-518. 

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI denominada "Dominus 
Comércio EIRELI" conforme Registro na JUCEMG 31600418621 de 29/03/2017, sendo 
portadora do CNPJ: 27.417.234/0001-95, sede na rua Napolis. N°574, Bairro: Jardim 

Europa neste Município de Sete Lagoas/MG — CEP: 35.701-273, resolve alterar seu 
contrato conforme a seguinte cláusula e condições: 

Cláusula Segunda - Comércio atacadista de matérias de higiene pessoal. materiais de 

limpeza descartáveis e odontológicos, gêneros alimentícios, equipamentos e moveis 

hospitalares, utensílios domésticos, eletroeletrônicos c equipamentos de informática. 

Comércio atacadista de instrumentos e materiais médico, cirúrgico, hospitalares, 

odontológicos e laboratoriais. Comércio atacadista de produtos odontológicos. 

Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria. 

CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

WANESSA LUIZA CIMO DE ALMEIDA, Brasileira. Solteira, nascida em 

12/02/1988, Empresária, portador da Identidade: MG-13.972.776 SSP/MG e CPF: 

085.844.126-89, sendo residente à Rua: Solimões N°: 165 no Bairro Manoa neste 

Município de Sete Lagoas/MG — CEP: 35.700-518. 

Cláusula Primeira — A empresa adotará o nome em resarial DO.N/IINUS C 

EIRELI. 

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia 1 	INUS COMÉRCIO. 

Cláusula Segunda — Objeto será comércio atacadist., de i atérias de higiene pesso 

materiais de limpeza, descartáveis e odontológicos, géneros mentidos, equipame 

e moveis hospitalares, utensílios domésticos, eletroeletrôn os e equipament 

informática. Comércio atacadista de instrumentos e matem s médico, cirúrgico. 

hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Comércio atac dista de produtos 

odontológicos. Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

Cláusula Terceira -  A sede da empresa é na Rua Napolis, N" 574, Bairro: Jardim 

Europa neste Município de Sete Lagoas/MG — CEP: 35.701-273 

ï,g 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS OMERCIO EIRELI - ME, Nire 31600418621 e protocolo 183123069 - 
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA51620EE01BE3DAE58A0A8758976. Madnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.ing.gov.br  e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezW2 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Madnely de Paula Bomiim — Secretária-Geral. 	

LQW4;a24- pág.317 

\fr 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
DOMINUS COMÉRCIO EIRELI  

CNRI - 27.417.234/0001-95 

• 

Cláusula Quarta -  A empresa iniciou suas atividades em 20/03/2017 e seu prazo de 

duração é indeterminado. 

Cláusula Quinta -  O Capital é R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), totalmente 

integralizado neste ato em moeda corrente do pais. 

Cláusula Sexta -  A Administração da empresa caberá a seu titular já qualificado acima, 

com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima -  Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-

se, à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 

econômico. 

Cláusula Oitava -  A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona -  A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está 

impedida de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé publica, ou a propriedade. 

Cláusula Décima -  O titular da empresa declara, sob as penas da Lei, que não figura 
como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira -  Fica eleito o foro de Sete Lagoas/M(3, para o exercício e 

o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Sete Lagoas, 21 de Maio de 2018. 

WANESSA LUZA CIRILO DE ALMEIDA 
Titular/Administradora 

2 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME, Nire 31600418621 e protocolo 133123069-
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA51620EED1BE3DAE58ADA8758976. Marinely de Paula Bomfim - secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.lucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/312,306-9 e o código de segurança ezW2 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomtim — Secretária-Geral. 
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CPF Nome 

085.844.126-89 WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

IdentificaçâodÕ Processo, 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/312.306-9 J183123910476 21/05/2018 

Identificação do(s)Assinante(s) 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME. Nire 31600418621 e protocolo 183123069 - 
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA61620EED18E3DAE58A0A8758976. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezW2 Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomftm — Secretária-Geral. 	
UnVie 	pág. 5t7 



est  

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e integraçáo 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Genzis 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME, de nire 
3160041862-1 e protocolado sob o número 18/312.306-9 em 21/05/2018, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 6866346, em 22/05/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Thiago 
Greca Maia. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 

protocolo e chave de segurença. 

Capa de Processo 
Assinante(s)  

CPF Nome 

085.844.126-89 _ WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA 

Documento Principal 

Assinante(s) 

Nome CPF 

085.844.126-89 WANESSA WIZA CIRILO DE ALMEIDA 

Belo Horizonte. Terça-feira, 22 de Maio de 2018 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1 

e) ]. Certifico registro sob o n°6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI .ME, Nire 31600418621 e protocolo 183123069- 
46 21/05/2018. AutentIcaçâo: E8193820EEA51620EE01BE3DAE58ADA8758976. Marinely de Paula Bomfim -Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezVV2 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. ~,- ...,..... 	pág. 6/7 



Belo Horizonte. Quarta-feira, 23 de Maio de 2018 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

048.806.116-46 THIAGO GRECA MAIA 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

» fi 
vt' 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n*6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME, Nire 31600418621 e protocolo 183123069. 
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA51620EE018E30AE58ADA8758976. Mannely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezVV2 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

pág. 7/7 



3" Exigência 
	4° Exigência 	5 Exigência 

LI 

/ 	/ 
Data 
	 R sponsável 

4" Exigên 	 5° Exigência 

Vogàl 

Turma 

Vogal 

Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços 
4tH.9:IV. 	Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
'IS" q:4;ár7 	aepartamento de Registro Empresarial e Integração 

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais  

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 
o. LUZ 

.. 

iit' 	O 
4451,1twer7:stng eid 

- 
NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

31600418621 

Código da Natureza 
Jurídica 

2305 

N" de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

1 - RhOUERIMEN CO  

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	DOMINI IS COMERCIO FIRFI 1- MF 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

NP DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	DTDE DESCRIÇÃO DO ATO/ EVENTO 

II 

N°  

II 1111 

FCN/REMP 

J1831239 
11111111111 

0476 
1 III 

I 	002  ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2015 1 ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 

22 Maio 7n1P 
Data 

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Nome: 	  

Assinatura: 	  

Telefone de Contato: 	  

SFTF 1 AnnAR 
Local 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

Ei DECISÃO SINGULAR 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

El SIM 	. 

DECISÃO COLEGIADA 

SIM 
Processo em Ordem 

decisão 

/ 	/ 
Data 

Responsável ' Li NÃO   D NÃO 	/ 

Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

13 Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) 

3 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Li  Processo indeferido. Publique-se. 

r Exigência 

DECISÃO COLEGIADA 

Processo em exigéncia. (Vide despacho em folha anexa) 

n Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

EiProcesso indeferido. Publique-se 

/ 	/ 

	

Data 	 Vogal 

Presidente da 

2' Exigência 

E 

OBSERVAÇÕES 

diz 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME, Nire 31600418621 e protocolo 183123059 - 
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA51620EED1BE3DAE58ADA8758976. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://wwW.jueeMg.mg.gOv.br  e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezW2 Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral. 
ça2x3a4,4—  pág. 1/7 



Ct  . 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Process-O: 	I 	 •Igi.:Pei i• 	iii 	.. 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/312.306-9 J183123910476 21/05/2018 

Identificação do(s) Asáinante.(s);-:::';: 	,1, 	"; 	1,4 	:! 	•I' 	,, 	ti 	 • 
h 	 1  

CPF Nome 	n a 

085.844.126-89 WÁNES6A LUIZA-CIRILD DE A1,11/1ÉIDA.,,: :,...44...vh  

tij ‘414  

4  . • %,s,,..!4 •••• 

•••. 	•••' - 

te "1" *• . ."ÃIP*14  -ti IA 

tly.4.‘:-. 

• 

siath 

t ‘NISP. 	 • 

L 	 _ 
'Id.- 1,7 .5...i 	• 

• 
, 

( 

5".4" ei• -,.41'• • 
• 

hm* 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6866346 em 22/05/2018 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME, Mire 31600418621 e protocolo 183123069. 
21/05/2018. Autenticação: E8193820EEA51620EE01BE3DAE58ADA8758976. Madnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesso http://~.Jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 18/312.306-9 e o código de segurança ezVV2 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 23/05/2018 por Marinely de Paula Remam — Secretária-Geral. 
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SETE LAGOAS, 20 de Março de 2017 
	

vt, 

1173179450076 	111 111 1111111 111111 11 1 111 1 1 11 111 	MG95467601 
MÓDULO INTEGRADOR: 11 

4.4.ZUZ 

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE DOMINUS COMERCIO EIRELI
ze 

g5•'44:' 	 %role/  
WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA. Solteira, 

data de nascimento 12/02/1988, n° do CPF 085.844.126-89, documento de identidade 

139727776, SSP, MG, com domicílio/ residência a RUA SOLIMOES, número 165, CASA, bairro / 

distrito MANOA, município SETE LAGOAS - MINAS GERAIS, CEP 35.700-518EmPresa Individuát 

de 

- 

de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de DOMINUS COMERCIO EIRELI. 

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia DOMINUS COMERCIO. 

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE HIGIENE 

PESSOAL, MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E ODONTOLOGiCOS, GENEROS 

ALIMENTICIOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES, UTENSILIOS DOMESTICOS, 

ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA NAPOLIS, número 574, bairro / distrito JARDIM 

EUROPA, município SETE LAGOAS - MG, CEP 35.701-273. 

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 20/03/2017 e seu prazo de duração é 

indeterminado. 

Cláusula Quinta - O capital é R$ 95.000,00 (NOVENTA e CINCO MIL reais), totalmente 	.. 

integralizado neste ato em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 

poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar 

todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro oceder-se-á a 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de result dec nomico. 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial 	ependência, 

mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - 0(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, 	 está(ão) 

impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em vktude de . 

condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena ue vede, a nda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de p evaricação,,peita ou 

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de const1o, fé pública, ou 

a propriedade. 

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figu 	itular 

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de SETE LAGOAS para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição. 

Junta Comercial do Estado de Minas 	ais 
Certifico registro sob o n° 31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI. Nire 31600418621 e protocolo 171772920 - 
28/03/2017. Autenticação: 013D713C8325477EE8218860015185DB8697DF23. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br 
 e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfirn — Secretária-Geral. Ual44,0. pág. 319 
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c< 

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE DOMINUS COMERCIO EIRELI 

 

WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA 

Titular/Administrador 

2/2 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 171772920. 
.26/03/2017. Autenticação: DBD713C8325477EE8211386DD15185D158697DF23. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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CPF Nome 

pág. 5/9 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERA 
Registro ,Digital 

Documento Principal 

Identificagáci.ctoRrocessp' 	vo 	.-- 	 , -, 	.14 v, 	a. !;.ii 	— 	' .4 	. 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 	' 

17/177.292-0 J173179450076 27/03/2017 

çAssinante(s 

WMÉSCÃIiiálSen01,brrKI2K4Éllina 
rÂgnerg--t#Ieww:tic- 	L - -sttragorrenvamn. 085.844.126-89 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 	 . 	• 
Certifico registro sob o n° 31E00418621 em 29103/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e'protocolo 171772920 - 
28/03/2017:Autenticação: 08D713C8325477EE82113860015185D886970F23, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral: Para' validar este 

-documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x21 Esta cópia fôr autenticada 
digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomflm — Secretária-Geral. 

ér7 



315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Ilmo(a). Sr(a). Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

A Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, estabelecida na (o) RUA NAPOLIS, 574 bairro 

JARDIM EUROPA, SETE LAGOAS, MG CEP: 35.701-273, requer a Vossa Senhoria o 

arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na 

condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e que 

não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 40  do art. 3° da 
mencionada lei. 

SETE LAGOAS - MG, 20 DE MARÇO DE 2017. 

WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA : Titular/Administrador 

MÓDULO INTEGRADOR J173179450076 MG95487801 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 171772920 - 
28103/2017. Autenticação: 0813713C8325477EE8219860015185D886970F23. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1221 Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim —Secretária-Geral. 
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27/03/2017 J173179450076 . 17/177.292-0 

We'aikigi/tigt'  

ewn,  tfl"  P.M.  9. frfir  ji  poi I:, 2.90R.  ,54 iipiruk.. 	 ,L4>r*, 	 &kr, 

Data Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador 

1 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

s4.?-.4  

ENQUADRAMENTO 

X". •v 	I r.V.E.TMa,:' 	Pjlttr9;.rifsgirMepV 
toentiticaçao0otspAssinante(s)iiiiir: -•'.4iéntigt • •-•',••• 

CPF • 	 Nome 

WgNESSAiii.UIZAtCIRILOIDEIALMEIDA 
rWar'sfri- •  ';J:Etr Ir=taie  

[kr 	 'Prrer 	r 
4f• Ots.to, 	„gir:44, 

',:r4•43ti 

085.844.126-89 

f•-À 

Junte Comercial do Estado de Minas Gerais 
 

Cértificotegistro sob o n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 17177292Q - , 

28./03/2017. Autenticação: 0I30713C6325477EE821886DD151850B86970F23. Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral. Para validei 'este 
- documento; acosse www.jucemg.rng.gov.br  e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2rEsta cópia foi autenticado 

. 	L4iretiat-:": j  

. 	...

;.4 

,,3-.

9. 7/0 	

. 

. 	
‘124P4 

digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomlim — Secretária-Geral. 	 ] .. 
. . 	, 

• 



Secretana de Governo da Presidência da República 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, de nire 

! 	3160041862-1 e protocolado sob o número 17/177.292-0 em 28/03/2017, encontra-se registrado na 
Jucemg sob o número 31600418621, em 29/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador 
Weveling Paulino Rodrigues de Aguiar. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança 
Capa de Processo 

CPF Nome 
085.844.126-89 WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA 

Documento Principal 

-:%:..Ms:.t•Z'.:-` -,1""Sátia 	, Ir takeW,;::  
CPF Nome 
085.844.126-89 WANESSA LUIZA CIRILO DE ALMEIDA 

ENQUADRAMENTO 

CPF Nome 
085.844.126-89 WANESSA LUZA CIRILO DE ALMEIDA 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Março de 2017 . 

c==- 

Marinely de Paula Bomfim 873.638.956-00 Página 1 de 1 

J07 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 171772920 - 
28/03/2017. Autenticação: 0B0713C8325477EE82113860015185D886970923. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral. 
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JUNTA COMERCIALDO ESTADO DE MINAS GERAIS “& 
RegiStrt Digital 

' 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

W -e 41 tr. 

'.',0r,',.',.,.-%:: .., 	:,,flf..!:V, ,, 	,' 	,t,M," ef,,,,,afr , f1",,:s 	g• 	,,y,!,, 	1, 	! 	 e 	1 	•I'. 
Idebtiticaçao ad s wwssinarite( 	,,, 	,;b 	 Pu 	,,,' 	J 	,. 

,, da 	;I: 	i 	Dr 	V. 	i  
E 	 t. 

CPF Nome 

050.908.686-11 
, 

WEVELINGPAULIINO RODRIGUE 1:).-E AGUIAR,, 
_4.-  Soilfmtati~tili, 	8,  

873.638.956-00 MARINEbY DE ,, 	i 	B MFIM 	alt2t 	., .! 

'Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 17.1772920 - 
213/03/2017. Autenticação: 0B13713C8325477EE8211386DD15185DB8697DF23. Marinely de Paula .BomIlm - Secretaria-Geral. Pari,validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° doiprotocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e aásinada em 30/03/2017 pOr Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

ze,-.',...nt,A. 	Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais  

N°00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 
M. LU, 

. 	t 

NIRE (da sede ou Mal, guando a 
sede for cru outra UF) 

Código da Natureza 
Jurídica 

2305 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

e 
of 

1  -  REQUERIMEN I O  

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS 

Nome: 	DOMINUS COMERCIO CHIEM 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	OTDE DESCRIÇÃO DO ATO/ EVENTO 

IIIII 

N° 

GERAIS 

1111 

PCN/REMP 

J173179450076 
1111111\ 1111111 

I 	091  ATO CONSTITUTIVO - EIRELI 

315 1 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

SFTF LAGOAS 	
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Nome: Local 
Assinatura: 

Telefone de Contato: 27 Marco 2017 
Data 

2-  USO DA JUNTA COMERCIAL 

LI  DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(als) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM 

. 
Processo em Ordem 

À decisão 	, 

, 

__1_l____  
Data 

le NÃO 	/ 	/ 	 A Responsável 
NÃO 	/ 	/ 

Data 	 Responsável Data 	 Re 	on .vel 

DECISÃO SINGULAR 	 2' Exigência 	 3' Exigé cia 	4' Exigência 	9 Exigência 

LIProcesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

3 Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

riProcesso indeferido. Publique-se. 

ata 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA 	 2' Exigência 	3' Exigência 	\ 	E igen 

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 E1 
Processo Indeferido. Publique-se. 

5' Exigência 

LI 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 	 & 

X .fr  
in 
4 ,4' 	nr....., 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 171772920 - 
28/03/2017. Autenticação: DBD713C8325477EE821B86DD15185(308697DF23. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para validar este 

documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe na do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 

digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. pág. 1/9 



a, 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 	 r 	1 	I, 	p 
— 	— - 

' t 	,-- 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17/177.292-0 J173179450076 27/03/2017 

Identificação do(s) Assininte(é)f;::.; 	'' 	:4, 	wi 	'. 	,'2:iiIitu!íi,;) - 	ki 	
___ 

CPF Nome 	,a 	-itt 	_ 
085.844.126-89 WANESSA LUIZACIFULO DE ALMEIDA 1—efirk. 

ht.i -"Nbaa. --5,.....¶.. 	..,, 	s „] 	... r 
~Ur 

RN" 4e; 

- 

, 

(1.4 ;4,$) 

Ti(4 "1  't»Itet  
! 

t ra.: 	mim 
:5-"Zrï)70° te I" 	.:at  

Página 1 de 1 

.ek 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31600418621 em 29/03/2017 da Empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI, Nire 31600418621 e protocolo 171772920. 
28/03/2017. Autenticação: DBD713C8325477EE821886D015185DB86970F23. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.goitbr e informe n° do protocolo 17/177.292-0 e o código de segurança 1x2I Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 30/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral.' 
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22/04/2020 	 https://autdigitatazevedobastos.notbr/home/comprovante/82982204201304340630  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://wwmazevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DOMINUS 
COMERCIO EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 22/04/2020 14:44:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME-ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigitatazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1505403 • 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 22/04/2021 13:06:46 (hora local), 

'Código de Autenticação Digital: 82982204201304340630-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015 Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f05712d69fe6bc05bcf4ababb164a2e75321fd0640a9ea11841451(36660(d3e12db3966fa797250cf7b6bc883be91f56eb248d72de4 
d2847e6f77e9fac57f3a4e7f5d0afa3abe662 

https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/82982204201304340630 	 1/1 
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Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ — MG 

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/2020 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 

DECLAIRACÃO:BÉ1141CROEMPRESA  

'0/  
A empresa DOM1NUS COMÉRCIO E1RELJM1EiInscrita/no-  CNPJ sob o n°. 27.417.234/0001-95 

domiciliada na Rua: Nápolis, 574 - JarditiEurcipalina lidgÍté de/Sete Lagoas — MG CEP.35701-273. 

DECLARA, sob as penas da lei, para iuns dc; d'isposto no afligi:, 3° da Lei Complementar n°. 123 de 

14/12/2006,lei complementar n°147,de.07 Ge akosto de 2014 que: 

( X ) a) se enquadra como MICROEMPte,SA ---:ME,ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE — EPP; e que 

não existe nenhum dos imPedirnent5is pi:evistdsmos incisos do § o Artigo 3° da LC 123/06. 
,21 	, 	 :' 

b) a receita brutal anuareda•empresta não ultraPasSá O:disposto os in isos I (ME) e 11 (EPP) do art. 3° 
da:LiitoMplernentartn°123 de 1 /12/2i06 

c) não tem nenhum dos impedimehtOs do O° áo art.S° da m 
oCorrênclia.S'‘pos 

' Bem como declara que fará usados benefícios .cOncedidós pela norma infr constitucional acima 
-‘, mencionada? . 

Setc Lagoas, 2C4e 6osto de 2020. 

ciente da obrigatoriedade de 

Lir»..--tewtr1/4 4"-  c:  • co"--A-marl  417 23401001-W51 
Wanessa Lulza de Almeida 	 Ir— Fot. 802.9397764092  

Proprietária 
CPF: 085.844.126-89 
RO: MG 3.972.776 

kiá 	sr 
Bairro Jardim Europa -,SeteMpoia 

domintni.comersitty 
C00-0.»0:14:. 

DOMINUS COMÉRCIO EIRELI - ME 
aras Nápolls, 57 

B. Jardim Eiaropa-CEP 
1 	SETE LAGOAS 



'5iSteme Nácional de RegifFo dê Etilgresís Mercêritik - SINREM 
Governo Estádd de Minas Gereis 
;Secretaria de Estado da Fazenda de ts.iiinas.aereis 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 
Natureza Jurídica: 

DOMINUS COMERCIO EIRELI - ME 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - WIRE 

Data de Inicio de Atividade CNPJ Data de Arquivamento do Ato 
Constitutivo 

3160041862-1 	 27.417.234/0001-95 	et-i. 29103/2017  
Endereço Completo: 	 J4 tontralne—,_ A .0feernson1/2  
RUA NAPOLIS 574 - BAIRRO JARDIM EUROPA CEP 35701-273 - SETE LAGOAS/MG 

20/03/2017 

Objeto Social: 	
41áPl8frierCt—la";) 	 t-a4 	• as,, r- 	„‘" 

COMERCIO ATACAOISTA DE t- MATERIAS 	HIGIENEN PESSOAO•ri MATERIAIS :h:DE ç, LIMPEZA. DESCARTAVEIS E 
ODONTOLOGICOS„ GENEROSTÁLIMENTICIOSN EQUIPAMENTOS f E MOVEIS , HOSPITALARES, , UTENSILIOS DOMESTICOS, 
ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMA-FICA. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS 
MEDICO. CIRURGICO, ,I4OSPITALARES,,  ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS.: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 	'5 '3_ /A 
Capital Social:4W 95.000,00 y 
NOVENTA E CINCO MILREAIS 	íÇ 

r. 
Capital Integra.lirR$ 95.000,00 — 
NOVENTA E C-17:4G0 MIL REAIS 

Microempresa ou 4; 
Empresa de Pequeno 1  

Porte 

MICRO EMPRESA I. 
legiq (Lei Complementar, 

n°123/06) t'Ar  

..:T2Pra2o de Duração 

- INDETERMINADO 

141 

- 	 
°Ir/ 4.4t • 41.  Térrn:ManIto fune1/20" 

Titular/Adrninrstrádor 
CPF/NIRE Nome • 
085.844.126-89 WANESSA LUIZACIRILO DE ALMEIDA 	)iirxirorxx 	,TITULAR / ADMINISTRADOR 

Státus xxinakx 	-082Y,C11^ "45._, Ni._ 	‘1 e_ Situação: ATIVA -00!)".,"? 0-. :tett"' 4

•

. 

Último ÁtqWamento: 19/09/201a "%b .., 	 Número: 7476693 

Ato 	.)19 	- 04 	MEpt14)61  ADMINISTRATIS,A IN,  
t, • ars 	

1111
.  

Itiernien -.41e. 	
1, ‘,À.  

.. 	2._ .....,s Él...• . 
Evento(s) k_1874 , - ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO ENVIADA PELO TAB 

-,- -, 
Filial(ais) nesVar1:1-Ofdade''cla Federação oti.fo'r5 dal' mi int  
Nire 	.T.%.14C-NPJ Eli 11 	EheeT4crig 	 'artleír2G 
NADA MAIS# 	• A t 

° 

enr rir 
• V 

11 - • rt d  

ATO DENOTAS (IN 28/DREI). 	- 

5 	;4'1V Adir:se:5) 

Belo-Horizonte, 05 de Agosto de 
frie  

RiNY'E PAULA 
RETARIA lát 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o sue da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A 
certidão pode ser validada de duas formas: 

Validação por envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C200001611612 e visualize a certidão) 

11111111,12161161,16 11111111 Página," 



05108/2020 Simples Nacional 

P LES 
Inicio 	Voltar 

Serviços 	 • Serviços 

1/1 www8.receitafazenda.gov.br/SimplesNacional/aPhcac0e5.35px?id=21  

rol»ca de PovacEdeda e Conc4es,  de aso 

>Consulta Qptantes 

Data da consulta: 05/08/2020 10:52:03 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ: 27.417.234/0001-95 

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: DOMINUS COMERCIO EIRELI 

„ 	 . 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019 

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

4,  Mais informações ' 

1 Voltar (/consultaoptantes) 1 Gerar PDF 



REMETENTE:  

+Prolagos 
PRODUTOS PARA SN)DE 	 - 

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 
RUA: VERBENAS - 27 - BAIRRO: MONTREAL 

CEP: 35701-379 - SETE LAGOAS - MINAS GERAIS 

11•11111111•1~,111•Mer 

t
'K ti 1 t- 1•F '3/41 L  •-• 

Loslitt_ 
I DATA W° 1°22-23  
	A. 

Et4Ctiré.GADÓ  

   

      

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI. 

Rua Verbenas, 27 - Montreal - Sete Lagoas/MG 

CEP: 35.701-379 - CNPJ: 23.950.207/0001-22 

I.E.: 06.225.0333-0079 - (31) 3177-5216 
adm.proiagos@yahoo.corn 



Prolagos 
PROW105 PA A SAUDG 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG 

CERTIFICADOS DE APROVACÃO 'CA' E 
`ANVISA'  

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. 

Rua Verbenas, 27- Montreal - Sete Lagoas/MG. CEP: 35701-379 

CNN: 23.950.207/0001-22 I I.E: 06.225.03330079 

(31) 3177-5216/(31) 3772-7449 1  adm.prolagos@yahoo.com  



IAM 
AMERICAN MEDICAL SA 

A Américan Medical Indústria Têxtil Ldta, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) sob o número 10.403.238/0001-11, é uma empresa do segmento de produtos têxtil 
hospitalar, devidamente autorizada pelos órgãos sanitários competentes (autorização ANVISA 
sob o número 8.14819.0), com sede no município de Curvelo-MG. 

Atua no mercado nacional desde 1996 fabricando e distribuindo produtos essenciais com alta 
qualidade e de forma diferenciada para o segmento têxtil médico-hospitalar. O parque fabril é 
diversificado com 2.300 colaboradores, possui equipamentos de alta tecnologia e conta com uma 
estrutura segura e adequada para realização das boas práticas de fabricação de produtos para 
saúde. 

A AMERICAN MEDICAL conta com uma equipe qualificada e determinada em construir uma 
política fundamentada na inovação, qualidade e alta tecnologia. Ao longo de sua trajetória, a 
empresa passou por transformações que lhe permitiram ocupar uma posição de destaque no 
segmento têxtil médico-hospitalar e abrir novas frentes no mercado nacional, uma vez que a 
missão e política da qualidade da empresa é contribuir para a melhoria da saúde das pessoas, 
fornecendo produtos com alto padrão de qualidade, segurança e eficácia. Desta forma, 3o-atu-a-1 
cenário mundial da pandemia da Covid-19 a American não poderia deixar de contribuir com-o 
bem estar e a saúde dos brasileiros. Sendo assim, desenvolvemos o produto Máscara Cirúrgica 
Tripla Descartável Eva que é um equipamento de proteção individual de uso únicoindic‘do para 
procedimentos cirúrgicos ou críticos na proteção de pacientes e profissionais da saúde. 

A Máscara Cirúrgica Tripla Descartável Eva, notificação na ANVISA sob o número 81481900012, 
foi desenvolvida e é fabricada de acordo com as determinações da ANVISA: RdC n, 16, de 28 
de março de 2013; RDC n°356, de 23 de março de 2020 e a RDC n°379, de 30 de abril de 2020 
e com as especificações das normas da ABNT NBR 15052:2004- Artigos-de-não tecido de uso 
odonto-medico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos e ABNT NBR 14873:2002 - Não 
tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - DÉterminaação da eficiência da filtração, 
bacteriológica. 

A Máscara Cirúrgica Tripla Descartável Eva Premium 	po ta-por-três (03) ca adas de 
Tecido-Não-Tecido SMS (spunbond-meltblow<punbon ) conso:dadas, 100%,pofip •pileno. 
Apresenta-se sem fibra de vidro, livre detOdores--2, om 	mento trante resistente a 'doi 
transportados do ar (EFP 98% e filtrageim ba/cteriológica FE k 95° , clipe naal mkaleáve 
alumínio, para ajustar e manter o contortno do nariz e das •ochechas, elástico pára fikação. 

Informamos que as três (03) camadas de Tecido-Não-Tecidp_ SMS são consolida 	e 
produzidas de forma continua, conforme determina o artigo 5° da RDC 379 de 30 de ril de 
2020 da ANVISA: "As máscaras cirúrgicas‘devem ser confeccionadas em material NãoTecido 
para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada 
externa e, obrigatoriamente, um elemento)iltrante (pie-forma rnnsnlidada nu nãn), de forrna a 
atender aos requisitos estabelecidos nas segifintes„normas técnicas:" 

Ressaltamos que a tecnologia SMS (spunbond-meltblown-spunboa possui a mesma tecnolosia de 
uma máscara cirúrgica tradicional, mas com camadas consolidadas e hão independentes. As Vês 
camadas consolidadas trazem mais segurança e eficiência ao produto do que as máscaras não 
consolidadas e independentes, uma vez que nessas máscaras dom 3 camadás á filtragem Lde 
partículas e a filtragem bacteriana só ocorrem na segunda camada reálltando a'ssirn em acúmulo 
de agentes contaminantes, fluídos e sujidades entre a primeira dsegunda cámada filtrante da 
máscara. 

Rod. BR 135 KM 628 + 930M, 5/N • Bairro Zona Rural • CEP: 35797-899 • Curvelo/MG 
www.american-medicalnet C) 0800 6068149 



+Mfiscara :com: itamattis-contiensedas; 

*C:e:rifêtJá wipla ffe: 

re'iméscara com á corna:idas, 

Naimw  
As informações técnicas do produto, a not• ¡cação na ANVISA e o laudo da Eficié 
Filtragem Bacteriana encontram-se nost-inos I, H e Hl. 

Rod. BR 135 KM 628 + 930M. S/N • Bairro Zona Rural • CEP. 35797-899 • Curveio/MG 
www.americarnnedicalnet C) 0800606 8143 
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COMPARATIVO 
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AMERICAN MEDICAL SA ANEXO 1 

Especificações Técnicas do Produto 

Composta por três (03) camadas de Tecido-Não-Tecido SMS (spunbond-meltblown- 
spunbond). Sendo uma camada interna, uma camada do filtro e uma camada externa. 
Apresenta-se sem fibra de vidro, livre de odores, com elemento filtrante resistente a fluidos 
transportados do ar (EFP 98% e filtragem bacteriológica BFE 95%), clipe nasal maleável 
de alumínio, para ajustar e manter o contorno do nariz e das bochechas, e elástico para 
fixação; 
Tecido-Não-Tecido (TNT) 100% polipropileno; 
Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE): á 95%; 
Gramatura 40g/m2; 
Corpo da Máscara (Dimensões): 175 mm x 95 mm; 
Clipe Nasal Maleável de Alumínio: 130 mm de comprimento; 
Elástico para fixação: 2 100 mm de comprimento; 
Produto Não Estéril; 
Coloração: Branca ou Azul; 
Embalados em embalagem de cartucho com 50 unidades. 

Indicação 
Equipamento de proteção de uso único destinado a cobrir a boca e o nariz; Indicado para 
procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de a • entes contamiriantes das 
vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profission l de sa • • e •e agentes 

sabonete ou com reparação alcoólica 
a 70% (cubra todas as superfícies de suas-Triãbi e CfrTel;n-uriTãé que se sintam 
secas); 

D 
segt.----  

contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a •assa em d• sangue e 
outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com ecr çoes r spiratórias 
geradas pelo profissional da saúde ou paciente. 

Forma de Uso 
Antes de colocar a máscara no rosto deve-se: 

Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 
Fazer a adequada higienização da mão com águabe bonete 

Tomar cuidado para não tocar na máscara se tocar a máscara, de 	

ar 

imediatamente à higiene das mãos; 
Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 	 

4 
Manter o conforto e espaço para a respiração. 

Precauções, Restrições e Advertências 
Validade: 5 anos a partir da data de'fabricação, enquanto a embalagem não for aberta, 
danificada ou molhada; 
Não utilizar se a embalagem estiver violada,ffiolhada ou danificada; 
Produto de uso único. Proibido reprocessar. Eie-Struir após o usiu. 
Conservar em ambiente limpo, seco, ao abrigo de poeiras, umidade e da luz solar.  

I 	0 
A máscara deve ser utilizada corretamente, não devendo ser manipulada durante:o uso; 
Lavar as mãos antes de sua colocação e após sua retirada. 
A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 
Para removê-la, manuseie o elástico de fixação, não toque na partelrontal da máscara. Ao 
retirar a máscara higienize as mãos com água e sabão ou prepkração alcoóltca a 70%; 
Não compartilhe a sua máscara; 
Após o uso descartar em local apropriado para materiais potencialmente contaminados. 

Rod. BR 135 KM 628 + 930M, S/N • Bairro Zona Rurel • CEP: 35797-E199 • eurvelp/MG 
www.anterican-rnedical.net  C)0800606 8149 
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AMERICAN MEDICAL SA 
ANEXO II 

Registro do Produto na ANVISA 

Modõk éréniti4itiléttíco • 	 ".‘ 

Maseara'CINittka Dupla'DettaftkrOlEtlaSefrAáál'catti_ttekt-icó - eilitialagetiffaiátlta 
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AMERICAN MEDICAL SA 

ANEXO III 
Laudo da Eficiência de Filtragem Bacteriana (BFE) 

Laudo 1 
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Laudo 2 

RELATÓRIO DE ENSAIO Pt 9$75712020A 
Teste do Eficiência da Filtração Bacteriana "BFE- NBR 14813" 

Não Tecidos DarO  .. 

São Paute, 28 de Março de 2020. 

MESA S/A. Rua Paul Lvi, 80- Distrito Industfed 

Solicitante: Carta Morei CEP 94045-430 - Gravata! - RS 

Material: Não Tecido SSMMMS 

Data de entrada: 19/03/2020 
	

Here de entrada: 12:08 

Embalagem: Plástica com Proteção de Papelão 	Rendições de transporte: Temperatura Ambiente 

Descrição da amostra: 

1 Lote: Code 11 	 1 Descrição do produto: Tamanho: 15cm x 15 an - 40g/m' 
I Data de Fabrica*: 06/0312020 	1 Data de Validade: 06/03/2022  

Micro-organismo utilizado: Staphylococcus epfderrnklis ATCC 12228 

Resultado: A amostra apresentou 95,9616 de eficiência de filtração bacteriano. 

ellneeelel Sei...Y.000Cete: epbennkers ATCC 122215 

Resultado: A =men opreeeedou 05.95% de elloSenele de ti beça. floctedend. 
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Marca: SSMMMS 

N° do produto: 04 amostra 
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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC N° 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 

(Publicada no DOU Extra n° 56— C, de 23 de março de 2020) 

Dispõe, de forma extraordinária e 
temporária, sobre os requisitos para a 
fabricação, importação e aquisição de 
dispositivos médicos identificados 
como prioritários para uso em serviços 
de saúde, em virtude da emergência de 
saúde 	pública 	internacional 
relacionada ao SARS-CoV-2. 

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno 
aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 
2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegi da 
determinar a sua publicação. 

Art. 1° Esta Resolução dispõe, de foma extraordinária e temporária, so 
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identi 
como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacion 
SARS- CoV-2. 

Art. 2° A fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados 
N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), ve timentas 
hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), Lorros e 
propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúd ficam 
excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Em 
da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. 

Art. 3° A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento 
não exime: 

I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao 
controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e 

JI - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de 
cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado. 

Art. 40  O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a 
segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com este regulamento. 

Art. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material 
Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, de forma 
a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: 

I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar 
- máscaras cirúrgicas - Requisitos; e 

II - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica. 

§ 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de 
fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos). 

§ 2° A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do 
nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleaivel que 
permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. 

§ 3° O TNT utilizado deve ter a determinação(*) da eficiência da filtração 
bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência 
de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 
95%. 

§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline. 
TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos de uso 
odonto-médico- hospitalar" para uso pelos profissionais em serviços de saúde. 

Art. 6° Os protetores faciais do tipo peça inteira devem atender aos requisitos 
estabelecidos na seguinte norma técnica: 

I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial 
tipo tela - Requisitos. 

§ 10 Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou 
algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso. 

§ 40  O visor frontal deve ser fab ado em material transparente e possuir dimensões 
mínimas de espessura 0,5mm, largura 241 mm e altura 240mm. 

Art. 70  Os respiradores filtrantes para pardiculas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes 
devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos 
estabelecidos nas seguintes normas teicnicas: 

1 - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial 
filtrante para partículas; e 

II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para 
partículas. 

§ 1° Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação 
ou efeitos adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis. 

§ 2° Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste 
meio não pode constituir risco ou incômodo para o usuário. 

§ 30  Todas as partes desmontaiveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e 
mantidas firmemente na peça. 

§ 4° A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, 1ever a 
mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores: 

1 - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min; 

II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e 

111 - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min; 

§ 5° A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder 
em momento algum a 6%. 

§ 6° A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resiste 
poeiras e danos mecânicos. 

§ 7° A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto, 
não pode exceder o valor médio de 1% (em volume). • 

Art. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material 
Tecido-não-Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, ser resistentes à penetração 
de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos 
nas seguintes normas técnicas, conforme aplicável: 	 ,e 

1 - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais; 

11 - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, 
aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para 
equipamento - Requisitos e métodos de ensaio; 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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III - ABNT NBR 14873:2002 - não tecido para artigos de uso 
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e 

IV - ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas privativas para 
procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes - Requisitos e 
métodos de ensaio. 

§ 10 Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta permaneça 
estável durante o tempo esperado de utilização, por meio de (*)sistema de ajuste ou faixas 
de tamanhos adequados. 

§ 2° Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo, 
1,5 cm, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que 
nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do 
usuário. 

§ 30  A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o 
nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições 
ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da 
vestimenta de proteção. 

§ 4° Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a 
contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima 
de 30g/m2. 

§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeaiveis devem ser fabricadas com 
gramatura mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 99%. 

Art. 9° Fica permitida a aquisição de equipamentos de proteção individual, 
ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 
paramétricos e outros dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos 
e não regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdição 
membro do International 	edical P evice • - • ulators Forum (IMDRF), por órgãos e 
entidades públicas e privadas, bem cimo serviços 	aúde, quando não disponíveis para o 
comércio dispositivos semelhan re iularizados na Anv 

§ 1° A indisponibilidade de prdtos regularizados na Anvisa deve ser evidenciada e 
arquivada à documentação do processo aquisição. 

§ 2° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso 
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado 
funcionamento do produto. 
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§ 3° O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é 
responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o 
período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte. 

Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção 
individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores 
paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-I 9, novos 
regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device 
Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade públicas e serviços de saúde públicos e 
privados. 

§ 1° Quando os produtos previstos no caput não atender ao requisito da regularização 
e comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela doação, antes 
da importação, deve solicitar prévia autorização da Anvisa; 

§ 2° A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do 
produto, país de origem e fabricante. 

§ 3° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso conj suas instruções de uso 
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem e enciais ao adequado 
funcionamento do produto. 

Art. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) d 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de Sua publicaç 

ANTONIO BARRA TORRES 

Diretor-Presidente Substituto 

ez 

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União. 
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Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

r 

Detalhes do Produto 

Nome da 

Empresa 
DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES 
LTDA EPP 

CNPJ 27.608.037/0001-53 Autorização 8.16.056-6 

Produto GORRO DESCARTÁVEL DEJAMARO 

Modelo Produto Médico 

Gorro Descartável Dejamaro com elástico; Gorro Descartável Dejamaro com tiras. Confeccionados em 
tamanho único, nas gramaturas: 10g/m2, 20g/m2, 30g/m2, 40g/m2, 50g/rn2  e 60g/m2. Produzido nas 
cores branco, verde, azul. 

Gorro Descartável Dejamaro com tiras 

Nome Técnico Vestimenta Hospitalar 

Registro 81605660001 

Processo 25351.138191/2018-60 

Origem do 

Produto 
FABRICANTE: DEJAMARO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

HOSPITALARES LTDA EPP - BRASIL 
ODUTO. MEDICO - 

Classificação de 
Risco 

I - BAIXO RISCO 

Vencimento do 
Registro 

VIGENTE 

Voltar 

https://consultas.anvisa.gov.brffl/saude/25351138191201860/7nomeProduto=dejamaro 	 1/1 
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L Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde 

Detalhes do Produto 

Nome da Empresa MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 

CNPJ 59.717.553/0001-02 Autorização 8.15.963-2 

Produto OXYGEN CHECK 

Modelo Produto Médico 

   

OXiMETRO DE PULSO HCO23 

  

Tipo de Arquivo 

 

Arquivos I Expediente, data e hora de inclusão 

   

Nenhum Arquivo Encontrado(a) 

Nome Técnico Oximetro de Pulso 

Registro 81596329002 

Processo 25351.116318/2018-90 

Fabricante Legal FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEM 
POPULAR 

CO, LTD. - HINA, REPÚBLICA 

Classificação de 
Risco 

II - MEDIO RISCO 

Vencimento do 
Registro 

VIGENTE 

Voltar 
t 

https://consultas.anvisa.gov.brfillsaude/253511163182011390/?numeroRegIstro=81596329002 
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Will len Aparecido da Silva 
(Sócio Proprietário) 
CPF: 039.734.028-55 
AG: MG-10.877.136 

PROLA 5 PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. 

Rua Verbenas, 27' Montreal -Sete Lagoas/MG. CEP : 35 1-379 
CNPI • 23.950.207/0001-22 I.E: 06.225.03330079 

CII c 1 ,41,4, nrnlaanclawah0114:0115 

Cartório Azevêdo Bastos 
Av- President* 1.4111.1ela Penca -1145 - 	- 
Saro dos titulo, João PMCI• -P8 

63)1244-5404 • tartodoramudobastos.rtotbr 
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Prolagos 

  

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de procuração, a Prolagos Produtos Para Saúde Eireli. 
Inscrita no CNPJ sob o número 23.950.207/0001-22 com sede à Rua Verbenas. N° 27 
Bairro: Montreal, na cidade de Sete Lagoas - MG. com o contrato social registrado na 
JUCEMG N° 7627687 em 03/01/2020, neste ato, por seu representante legal abaixo 
assinado, NOMEIA E OUTORGA como seu procurador: 

JULIE ALVES DOS SANTOS, Brasileira, Solteira, Representante Comercial , 
Portadora da Carteira de Identidade (RO) n.° MG.I8.237.643 expedido pelo SSP/MG. e 
CPF: 118.700.756-09, moradora da Rua: Rubi n°95, Bairro Manoa Cep 35.700-504—
Sete Lagoas - a qual confere amplos poderes para fim de representar a outorgante em 
licitações realizadas nos órgãos públicos, particulares, fimdações, consórcios e empresas 
de administração pública Federal, junto aos Estados, Municípios e do Distrito Federal, 
podendo para tanto apresentar documentações e propostas, assinar declarações, 
propostas atas, pedidos e contratos de fornecimento, participar de sessões públicas de 
habilitações e julgamentos, interpor ou renunciar ao direito de recurso, formular ofertas 
e lances de preços em Pregões, negociar diretamente com o Pregoeiro, tomar qualquer 
decisão relativamente a todas as fases dos Pregões, bem como, praticar to.. e qualquer 
ato indispensável ao bom cumprimento do presente mandato, inclusi s .st.belecer no 
todo ou em parte. 

Observação : Esta procuração terá validade de 12 meses. 
.1 • I,: 	a 
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lo TASELIONATO DE NOTAS DE SETE LAGOAS 

Recoteeo. por ttmehance. e atentivo 6a. 
WILLIAN APARECIDO DA SIM 
Em tettemuto de recata 
Gere lapas, 02/00020 
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Av. Epiládo Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://smwtazevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

03/06/2020 https:/lapiautdigitalazevedobastos.not.brideclaracao/112050206200306983470 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO 'CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

_ 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas CCM atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado Individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes°. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado 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 Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: A6C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do sita do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.fipbjus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/06/2020 15:45:20 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o slte ggps://autdigltalazevedobastos.notbt e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

A consulta desta Declaração estará di onível em 

'Código de Autenticação Digital: 1120b206200 06983470-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935 94 ei Federal n° 10.406/2 02, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132 	e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou tê. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69(e6bc05bd8c12d3206e72fd7660 5b8df2dc4611886e81157e3dae29101d34627a7dfaba04194954af5f9dce343d99c1f7494 
20f5002c3a40ac50dc870fiff386f11ffibae 
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14/01/2020 https://autdigitalazevedobastos.not.br/home/comprovante/112051401201210330347  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVA11V0 DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.ffpb.jus.briselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/01/2020 15:57:28 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1434156 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 14/01/2021 12:14:18 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 112051401201210330347-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

• 00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb5a87a60d30079d5e537acf4926e27547afaa2ff06a8dc95fcee8cbb1189997002c3a40ac50dc870f1ff386f11f5b 
ae3e080c7d8d5e53f3b2aeea54c81efc49 

• 
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Sete Lagoas, 27 de Agosto de 2020. 

ale a il'ics dor; kc.rnros 
(Representa:e Cerre:miá) 

CPF:118.700.756-09 
IIG: MG-18.237.643 

PROLAGOS PRODUTOS 
PARA SAÚDE 

11-ér Verbenas 27- Montreal 
Sete Lageas - MG - CEP: 35101-37 

23.959.257/C301-22  
I.E: 06.225.03330079  

(31) 3177-5216- (31)3772-7 
lieltacaoprolagos@yaboa.000n 

Prolagos 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

   

PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 
REGISTRO DE PREÇOS N° 015/2020 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A Empresa Prolagos Produtos para Saúde Eireli. Inscrita no CNPJ n° 
23.950.207/0001-22, com sede na rua: Verbenas N°27 - Montreal, na cidade de 
Sete Lagoas - MG, CEP. 35701-379, por intermédio de seu representante legal o 
Sr. Willian Aparecido da Silva, portador da Carteira de Identidade N° 
MG.10.877.136 E DO CPF N°039.734.026-55, DECLARA sob as penas da lei, que 
até a presente data inexistem fatos Impeditivos para sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, conforme preceitua o inciso VII, artigo 4° da lei n° 
10.520/02. 

ou PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. 
Rua Verbenas, 27 - Montreal - Sete Lagoas/MG. CEP :35701-379 

CNPJ : 23.950.207/0001-22 1 I.E: 06.225.03330079 
(31) 3177-5216/(31) 3772-7449 1 adm.prolagos@yahoo.com  



	

m 	Ministério da Economia 

	

, 	, 

	

" 	Secretaria de Governo Digital 
N°00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)  

Auxiliar do Comércio  
t3 	il 

Rtir 	 rn 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

.411f 	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

31600651709 

Cadlgo da Natureza 
Jurldica 

2305 

N° de Matrícula do Agente 

1 - REQ UERIMEN TO 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAI II1F FIRFI t 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S• o deferimento do seguinte ato: 	

111111 N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	ÓTDE DESCRIÇÃO DO ATO) EVENTO 

N 

III 

FCN/REMP 

MGN 
11111111fill 

939677843 
I111111 

1 	1 	002 ALTERACAO 
2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

SFTF I AGOAS 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

"n nflreirrihrn 7019 	 Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
À decisão 

_ /_ / 
Data 

NÃO 	/ 	/ 	 LI NÃO 	/ 	/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data sponsáv I 

DECISÃO SINGULAR 
2' Exigência 

'--1 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 
Processo indeferido. Publique-se. 

r ExIgênd 	4 Exigência 	 Exigência 

l 	/ 	/ 

•  .- 	Data 	 Responsável 
DECISÃO COLEGIADA 

2' Exigência 	r Exigência 	4' Exigência 	r Exigência 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

, 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 7.) 

OBSERVAÇOES 

á 

‘19g2--  

I-)  Junta Comercial do Estado de Minas Gera s 
Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Niro 31600651709 e protocolo 
195794290- 26/12/2019. Autenticação: 2E6713C7E5EC114F41313813513245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, asasse http://www.Jucerrig.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Madnely de Paula Bomfim Secretária-Geral. r,— 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/579.429-0 MGN1939677843 26/12/2019 

Identificação do(s)Assinante(s) 
CPF Nome 

039.734.026-55 WILLIAN APARECIDO DA SILVA 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Nire 31600651709 e protocolo 
195794290- 26/12/2019. Autenticaçâo: 2E678C7E5EC114F4D13813513245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Gomam - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Matinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 
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DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

CNPJ: 23.950.207/0001-22 
NIRE: 31600651709 

WILLIAN APARECIDO DA SILVA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, nascido em Sete Lagoas-MG aos 11/03/1978, residente e domiciliado em 
Sete Lagoas na Rua Girassol N.8 Bairro: Nossa Senhora do Carmo II CEP: 35700460, 
portador da carteira de identidade MG-10.877.136 expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 039.734.026-55. 

Titular da firma "PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI", com Contrato 
Social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n°120407189-
1 em 08/03/1993 e alterações posteriores sob os n's 1.523.085 em 07/03/1997, 1.611.792 
em 02/03/1998, 2.399.684 em 15/03/2000, 2.971.978 em 31/07/2003, 3.282.392 
em 14/02/2005, 3.516.387 em 20/03/2006, 6890055 em 13/06/2018 , 185252745 em 
08/10/2018,7464865 em 11/09/2019, inscrita no CNPJ: 23.950.207/0001-22, NIRE: 
31600651709, resolve fazer a presente alteração contratual, mediante as seguintes cláusulas 
e condições; 

Cláusula Primeira  O Capital será a partir desta para R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Niro 316006517090 protocolo 
195794290. 26/12/2019. Autenticação: 2E67BC7E5EC114F4D13813513245A750F62F5C5C6C. Madnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, asasse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 
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\* 
DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1.0 4 	PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

4;gb-eril CNPJ: 23.950.207/0001-22 
NIRE: 31600651709 

   

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

WILLIAN APARECIDO DA SILVA, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, nascido em Sete Lagoas-MG aos 11/03/1978, residente e domiciliado 
em Sete Lagoas na Rua Girassol N.8 Bairro: Nossa Senhora do Carmo II CEP: 35700460, 
portador da carteira de identidade MG-10.877.136 expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 039.734.026-55. 

Cláusula Primeira:  A empresa adotará o nome empresarial PROLAGOS PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI. 

Cláusula Segunda:  Objeto será comércio de instrumentos e materiais médico-cirúrgico 
hospitalares, odontológicos e laboratoriais, comércio de máquinas, aparelhos e 
equipamentos odonto-médico-hospitalares e laboratoriais, comércio de artigos médicos e 
ortopédicos, comércio de matérias de higiene pessoal,fraldas, comércio de produtos de 
higiene, limpeza e conservação domiciliar, comércio de saneantes domissanitários, 
comércio de equipamentos e moveis hospitalares, comércio utensílios domésticos, 
eletrodomésticos,eletroeletrônicos e equipamentos de informática, comércio de filmes, 
equipamentos e produtos para raio x, serviços de escritório e apoio administrativo. 

Cláusula Terceira:  A sede da empresa é na Rua: Verbenas N.27 Bairro: Montreal CEP: 
35701-379 em Sete Lagoas-MG 

Cláusula Quarta:  A empresa iniciou suas atividades em 15 de janeiro de 1.993 e seu prazo 
é indeterminado. 

Cláusula Quinta: O Capital é R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente 
integralizado neste ato em moeda corrente do país. 

Cláusula Sexta:  A Administração da empresa caberá a seu titular já qualificado acima, com 
os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo 
praticar todos os atos compreendido . • .13.  to. 

Cláusula Sétima: Ao té • ino de ada exercício soei ;cria 31 de dezembro, proceder-se, à 
elaboração do inventário, • balan o patrimonial e do bala-de resultado económico. 

Cláusula Oitava:  A empresa 	a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ato de altera 	do ato constitutivo. 

Cláusula Nona:  A Administradora dec ara, sob as penas da lei, de que não está impedida 
de exercer a Administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 

:PC 
'48'11 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o n° 7627687 em 03/01/2020 	mpresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Nire 31600651709 e protocolo 
195794290- 26/12/2019. Autenticação: 2E67BC7E5EC114F41313885B245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acosse http://vomv.Jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 191579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 
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DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

CNPJ: 23.950.207/0001-22 
NIRE: 31600651709 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé publica, ou a propriedade. 

Cláusula Décima: O titular da empresa declara, sob as penas da Lei, que não figura como 
titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de Sete Lagoas/MG, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

Sete Lagoas, 26 de Dezembro de 2019. 

Assina digitalmente o presente ato: Willian Aparecido da Silva, PROLAGOS PRODUTOS 
PARA SAUDE EMELT 

li  

JÁ 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Nire 318006517090 protocolo 
195794290. 26/12/2019. Autenticação: 2E67BC7E5EC114F4D13813513245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Eata cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/579.429-0 MGN1939677843 26/12/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 

039.734.026-55 WILLIAN APARECIDO DA SILVA 

t  Pagina 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n°7621687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Nire 318006517090 protocolo 
195794290 - 26/12/2019. Autenticação: 2E67BC7E5EC114F41313813513245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, lacrasse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-00 o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 	 uoon,izys— 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE BUREL', Niro 316006517090 protocolo 	1 
195794290- 26/12/2019. Autenticação: 2E67BC7E5EC114F4013815458245A750F62F5C5C8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Gemi. Para 	l 
validar esta documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral. 

çàrWiL"  alt‘u*S4."`"L. 	
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

ti 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, 
de NIRE 3160065170-9 e protocolado sob o número 19/579.429-0 em 26/12/2019, encontra-se registrado 
na Junta Comercial sob o número 7627687, em 03/01/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo 
examinador Rosilene Aparecida da Silva. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pagestimagemProcessoNiaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 
Capa de Processo 

Belo Horizonte. sexta-feira, 03 de janeiro de 2020 

Página 1 de 1 

CPF Nome 
All'IrTaTite-(g)111S1  

039.734.026-55 WILLIAN APARECIDO DA SILVA 

CPF Nome 

Documento Principal semeeime_ 	 . Ass=re(sameee.  

039.734.026-55 WILLIAN APARECIDO DA SILVA 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 	- 

CPF Nome 

584.505.301-30 ROSILENE APARECIDA DA SILVA ' 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM' . 

rizonte. sexta-feira, 03 de janeiro de 2020 

@
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

. Certifico registro sob o n°7627687 em 03/01/2020 da Empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, Nire 31600651709 e protocolo 
195794290- 26/12/2019. Autenticaçâo: 2E67BC7E5EC114F4D13813513245A750F62F5C5C8C. Madnely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/579.429-0 e o código de segurança uUtE Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2020 por Madnely de Paula Bomfim Secretária-Geral. . .~r.  3 .— 

pág. 8/8 



1'.11m.1(rox-i 	 -•itt-)•10,1.,;•,”• -1; 104' 	. 
PAR IAM. N, 	, ONAI O 	 : 	 • 

r 'r Gr: )e151' ÇI 11A0110S( 

LIAR :AIPAREÇ /DO, pli ,ILITIV—„ ••.: ',_ , , " - 

- 	toti03771ZE .; 	aCii ... 	• , i 

, '-f0 39 Wr.7;21.-r9177.793/1 97E111t  

JOSE LiVI1400 02 . E,Ottra ..• tri.,.1 

CAIRXELIaltbZ FATIMA, , o“ 	,,,, 
1.(OWLS DA IStIV), ,• 	' - 	-,:r.. -in. 

	r
•00

earilli • 4.
3 

t watitz0 	 
(30/037iiilt oviongss  . o`ó, "4 	0090E214902  

~Nen 

4.  

ri 	 m.....oVergetberfuog . 	- 

do$Seeèddelr,p 

11 ti;:itrozáj,:s•iív"i' 	 ,:tejjegiV HÇ-4.  ,>•• 	- --01;:gt...; !pe.-  - , 

1 , 

, 1/4 	o 

rfefr 

.„"117"..1,...,"%nr.111911"-f:PO4fri.S.tr 
fiomermef.:4, UterltiC:Ç:5ITR/1"Ãl.P.tOgr:•àftC.klrgr-

- .'4...~ieStirti•lnve,,g, • treng•TaCW•raWfgt% 

  

'fl gdainea. ~Me peno. eiems.ü.ág‘k gé, 4,7Se 
_.„,1;te~inegodemanc.agtrin, i~e~e~etitikm. 

6,:frAtitelltkifEi•Ski120n301201126290832-11Daat.1500.2b20  
.07(kUriacie Fleniàij0113h)itirtgair-SOS 

Letttlti,~4•*"•"'S;`-Yel°r Tmit."4,17;".:1;56,0#°44tfAt:' 
t=ir•-•th+4-"S‘a2r..9.45.10deidÉrpêrdf 1111patelKt5111pbjui.br 



13/01/2020 https://autdigitatazevedobastos.notbr/home/comprovante/112051301201126290832  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA f • , 

	

	
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOÃO PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

--°— 
O Bel. \Mbar Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA 
SAUDE EIRELI rinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUIM EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este 
Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/01/2020 13:54:31 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o sita Ittps://autdigitatazevedobastos.notbr e informe o Código dê Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1432623 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sita até 13/01/2021 11:29:05 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 112051301201126290832-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10,132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014, 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe1689537d0e7ae7a549d391c1f532eb451d736ff1e733990d7e7fa54308a480002c3a40ac50dc870f1ff386f11f5 
bae4c44921c8c7ba373abe53fcf2dOed73c 

https://autdigitalazevedobastos.notbdhome/comprovante/112051301201126290832 	 1/1 



PROLAGOS PRODUtOS 
PARA SAÚDE 

Re: Verbenas, 27 - Montreal 
Sete Lr gear. - 	- CEP: 35101-379 

CNPJ: 23.9.31207001-22  
1.E: 06.225.03330079  

(31)3177-5216 - (31)3772-7449  
ticItacaoprolagps©yaboonn  

iiar‘ 
fatie Zives r?es 

(Represeattnte Coraereinl) 
CPF:118.700.756-09 
RG: MG-18.237.643 

Prolagos 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2020 
REGISTRO DE PREÇOS N°015/2020 

DECLARACÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 

A Empresa Prolagos Produtos para Saúde Eireli. Inscrita no CNPJ n° 
23.950.207/0001-22, com sede na rua: Verbenas N° 27 - Montreal, na 
cidade de Sete Lagoas - MG, CEP. 35701-379, por intermédio de seu 
representante legal o Sr. Willian Aparecido da Silva portador da Carteira 
de Identidade N° MG.10.877.136 E DO CPF N° 039 4.026-55, DECLARA, 
sob as penas da lei, para fins o dispos o o •rtigo 3° da Lei 
Complementar n°. 123 de 14/12/2006, lei com e enta n°147, de 07 de 
agosto de 2014 que: 

RESA DE 
imentos 

( X ) a) se enquadra como MICROEMPRESA ME ou E 
PEQUENO PORTE - EPP; e que não existe nenh 	dos impe 
previstos nos incisos do § do Artigo 3° da LC 123/06. 

a receita brutal anual da empresa não ultrapassa o disposto nos 
incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3° da Lei Complementar °123 de 
14/12/2006; 

não tem nenhum dos impedimentos do § 4° do art. 3° da mes 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Bem como declara que fará uso dos benefícios concedidos pela 
norma infraconstitucional, acima mencionada. 

Sete Lagoas, 27 de Agosto de 2020. 

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE E RELI. 
Rua Verbenas, 27- Montreal - Sete Lagoas/MG. CEP :35701-379 

CNPJ :23.950.207/0001-22 1 I.E: 06.225.03330079 
(31) 3177-5216/(31) 3772-7449 1 adm.prolagos@yahoo.com  



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 

Natureza Jurídica: 

PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Número de Identificação do CNPJ Data de Arquivamento do Ato Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE Constitutivo 

3160065170-9 23.950.207/0001-22 08/03/1993 15/01/1993 

Endereço Completo: 

RUA VERBENAS 27 - BAIRRO MONTREAL CEP 35701-379 SETE LAGOAS/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS, 
COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, 
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL, FRALDAS, 
COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO DE SANEANTES 
DOMISSANITARIOS, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS HOSPITALARES, COMERCIO UTENSILIOS DOMESTICOS, 
ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO DE FILMES, 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA RAIO X, SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. 

Capital Social: 	R$ 150.000,00 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 150.000,00 
CENTO E CINOUENTA MIE REAIS 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

EMPRESA PEQUENO 
PORTE 

(Lei Complementar 
n°123/06) 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

   

Titular/Administrador 

CPF/NIRE 	Nonie 

039.734.026-55 WILLIAN APARECIDO DA SILVA 

Status: XXXXXXXX 

Têm Mandato Função 

xxxxxxx 
	

TITULAR / ADMINISTRADOR 

Situação: ATIVA 

Último Arquivamento: 03/01/2020 	 N ero: 7627687 

Ato 	002 - ALTERACAO 

Evento(s) 	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Empresa(s) Antecessora(s) 

Nome Anterior Nire 	 Número Apr vaçâo '  UF ipo Movimentação 
ALPHAMED COMERCIO LTDA - ME xxxxxxx 	 6890055 xx A TERAÇÃO D 	OME 

E PRESA 
ALPHAMOC COMERCIO HOSPITALARES LTDA 3120407189-1 	31600651709 xx TR NS. .RMACAO 
ALPHAMED COMERCIO E REPRESENTACOES xxxxxxx 	 2971978 	' xx AL 	AÇÃO DE NOME 
LTDA - ME SARIAL 
POINT ANIMAL BOUTIQUE CANINA LTDA xxxxxxx 	 1611792 XX XXXXXXX 

MARIU'S FRUTAS LTDA xxxxxxx 	 1523085 xx xxxxxxx 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A 
certidão pode ser validada de duas formas: 

Validação por envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C200001625494 e visualize a certidão) 

Página 1 de 2 ou 111 1111!101,14!111!! 11,111 El 



M 	I 	E PAULA 
RETÁRIA GE 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial: 

Natureza Jurídica: 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
Nire 	 CNPJ 	 Endereço  
NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 04 de Agosto de 2020 16:29 

L 
Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://~ucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A 
certidao pode ser validada de duas formas: 

Validação por envio de arquivo (upload) 
Validação visual (digite o n° C200001625494 e visualize a certidão) 

11111110114!JI1M 115111111 
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iata da consulta: 04/08/2020 10:25:40 

Identificação do Contribuinte - CNP.' Matriz 

    

    

CNPJ: 23.950.207/0001-22 
A opção pelo Simples Nacional elou SIMEI abrange todas os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01101/2019 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI 

+ Mais informações] 

ri 	) 
Pellodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: 

Data Inicial 	Data Final 	Detalhamento 

01/07/2007 	31/12/2010 	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente BELO HORIZONTE-MG 

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Não Existem 

 

Eventos Futuros (SIMEI) 

Não Existem 

 

    

Voltar 

   

 

Gerar PDF 

19( 

  

   



Camila Emanada dos Santos 
CRC/MG:093321/0-4 

Exata Contabilidade 
Rua: Independência, n7 537, Santa Luzia, Sete Lagoas/MG 
CEP: 3S7.350 
Contato: (91)3773-4660 
E-mail: eantatoglezatarontabiltdadeffie1 

Ciente, 

Orodutos Para Saúde Eireli. 
b.950207/0001-22 

'<:7arter_tg;  	t"tra" rCUAieUdyWal  
-itt-fta,Pint nlieeidpiiiàlePnt'sit3:i4ár 

1.011alájacTititiclorJelõ 
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-ai="-` 	is1,1 

-EXATA  
CONTABILIDADE 

DECLARAÇÃO 

A empresa Proteges Produtos Para Saúde Eireli inscrita no CNPJ n° 23.950.207/0001-22, situada na 
Rua Verbenas n" 27, Bairro Montreal em Sete Lagoas/MG„declara sob as penas da lei que está 
enquadrada no SIMPLES NACIONAL no regime de recolhimento de M1CROEMPRESA, 
atendendo assim os termos da Lei: 123/06 na condição acima citada. 

Sete Lagoas, 01 de Junho de 2020. 
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- 11CP Presidencts els PrepOblice 
Casa Cid 	Brasil 

ida Provisória N°2200.2. I 
de 24 de agosto de 2001. I i•-•  

1/1 

16/06/2020 	 https://apiautdigitalazevedobastos.nottr/declaracao/112051606205241712865  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JaãO PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio©azevedobastos.not.br  

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registra! no Estado da 
Paraíba, foi instituldo pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/06/2020 17:38:56 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, ae,esse o sita bnps:fiautdignal.azevedobastos.not.bt e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 112051606205241712865-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005bl d734fd94(057f2d69fe6bc05b44932440d4db9f96247797313c251968137d318da93f9176e8e77051c1 d4eb1971c57a9aecabeba235786ecb5 
913153e002c3a40ac50dc870(1ff386f11f5bae 

https://api.autdigitalezevedobastos.not.bridedaracao/112051606205241712865  

fr 



CCATA 
CONTABILIDADE 

DECLARAÇÀO 

Eu, Camila Emanuela dos Santos, Contadora, CRC/MG: CRC/MG:093321/0-4, situada na Rua 
Independência 532, Bairro Santa Luzia em Sete Lagoas/MG, venho por meio desta, declarar sob 
pena da lei que sou Contadora responsável pela empresa Prolagos Produtos Para Snódi:Eireli, 
inscrita no CNPJ n° 23.950.207/0001-22, situada na Rua Verbenas n° 27, Bairro Montreal em Sete 
Lagoas/MG. 

Sete Lagoas, 01 de Junho de 2020. 

Camila Emanuela dos Santo 
CRC/MG:09332 1/04 

Ciente, 

Prol 	Produtos Para Saúde Eireli 
NMI: 23.950.207/0001-22 

Exata Contabilidade 
Pua: Independência, ne 537, Santa Unia, Sete lagoas/too 
CEP: 35703-350 
Contato: (31) 3773.46C0 
E-maa:çontatot9exatacontabilidatle.net  

Atiteptienttya Oleai_ Código: 11205160620069U00687,-1, 
Ft° p-Diatja)(7 	 erit 
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16/06/2020 	 httpsViapLautdigitalazevedobastos.notbddeciaracao/112051606200686200687 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://www.azeveclobastosmotbr  
egrtorlo@ezeveclobactosinot.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevedo de Miranoa.Cakalcanti, Ofiçial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e8econheeer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidosjiós de/direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência; foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado 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 Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa 
PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 16/06/2020 17:39:33 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 100  e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROLAGOS PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenticaelíazevedobastos,notbr 

• 
Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site,  https://autdigjtalazevedobastes.noLbr  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em posso site. 

'Código de Autenticação Digital: 112051606200686200687-1 
7Legislaçoes Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10Á06/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°6.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou tê. 
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DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ - MG  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAC-ÃO----CPL 
REF: PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020  

A empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, sediada a Rua Erê, n° 34 - 1° Andar - 
Bairro Prado - BH/MG, inscrita sob CNPJ n9. 71.505.564/0001-24; por intermédio do seu 
representante legal infra-assinado, pECLA1RA sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme preceitua o inciso VII, artigo 42  
da lei n9_10.520/02. 

Atenciosamente 	 _ 	— 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020. 

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO 
C.I. 6608.612- SSPMG 
CPF. 871.200.116-34 

A  MATERIAIS OD 
TARCIANE VI 
CPF: 871.200.1 

MARINHA CIRIACA DA SILVA 
C.I. MG-7.266.156 
CPF. 935.929.066-15 

71 505 56410001-2-4- 
EMIGÉ MATERIAG ONDOTOLÓKOS LTDA 

Rua Efè, 34 - 1° Andar 

Bairro Prado - CEP 30411-052 

; BELO HORIZONTE — MG 

Rua: Ere n° 34 - Prado - BH/MG - CEP: 30.411.052 - Telefones: 031 2522-8171 	3271-9838 
CNPJ: 71.505.564/0001-24 - I. Est.: 062.871933.00-30 - 	documentos@emigeodonto.com.br  
licita@emigeodonto.com.br  - licitacaol @emigeodonto.com.br  - vendas@emigeoclonto.com.br  
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N°130 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

2062  

LUZ 

q• 	, 

i 
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WIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

31204310861 

Código da Natureza 
Jurídica 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

REQUERIMENTO  

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	 FMIGF MATFRIAIS ODONTOI OGICOS LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S°  o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO 	EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO 

ill 

N°  

I 1111111 

MGP 

FCN/REMP 

11111 

900498025 

111111111 

1 	1 	002 ALTERACAO 

2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

- 

FIFI O HORI7ONTF 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

24 Julho 2019 	 Telefone de Contato: 

Data 

USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

flSIM 	 SIM Processo em Ordem 
À decisão 

_ /_1 
Data 

NÃO 	 NÃO 	/ 	/ _ /_/ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 	
r Exigência 

r—  'recesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

L, Processo indeferido. Publique-se. 

i t 

° r Exigência 	4 	Onda 	5 Exigência 

/ 	/ 
Data 	 Responsável 

	

DECISÃO COLEGIADA 	 r ExIgênda 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo Indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 

r Eaênda 	4 Exigência 	r Exigência 
\ 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

07)  

64 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. Nire 31204310861 e protocolo 
193249910- 25/07/2019. Autenticação: 58E3F13709BDBBA5E2AA5E219F2D2B28515F3B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acosse http.//www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/324.991-0 e o código de segurança jHjX Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/324.991-0 MGP1900438025 25/07/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

935.929.066-15 MARINHA CIRIACA DA SILVA 

871.200.116-34 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro soba n° 7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA. Nire 31204310861 e protocolo 
193249910- 25/07/2019. Autenticação: 58E3F13709B0BBA5E2AA5E219F2D2B2B515F3B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/324.991-0 e o código de segurança j1-11X Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 

~, 	pág. 2/10 



r.- 

92 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 

CNPJ 71.505.564/0001-24 - NIRE 3120431086-1 

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO, brasileira, casada sob regime de comunhão 
parcial de bens, empresária, nascida aos 02/09/1974, portadora da carteira de 
identidade M 6.608.612, SSP/MG, e inscrita no CPF sob o n2  871.200.116-34, 
residente e domiciliada à Rua Fábio Couri, n2  322, apartamento 702, bairro 
Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-560; e 

MARINHA CIRIACA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 
30/07/1973, inscrita no CPF sob o n2  935.929.066-15, portadora da cédula de 
identidade MG-7.266.158, PC/MG, residente e domiciliada na Rua Coluna do Meio, 
n° 226, CXPST 1, bairro Santa Cecilia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.668-180 

Na condição de únicas sócias da sociedade empresária limitada EMIGÊ MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n2  71.505.564/0001-24 e 
registrada na JUCEMG sob o NIRE 3120431086-1, em 08/02/1994 e posteriores 
alterações, resolve na melhor forma do direito alterar o Contrato Social mediante 
cláusulas e condições expostas a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MUDANÇA DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade altera neste ato, seu objeto social, modificando a Cláusula III do 
Contrato Social, que passa a constar com a seguinte redação: 

III - OBJETIVO SOCIAL 

A sociedade tem corno objetivo social o comércio atacadista de produtos 
odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-
hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 
hospitalar e laboratorial, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de 
medicamentos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria, de pr utos de 
higiene pessoal, bem como materiais e equipame 	para fisioterapia, gi ástica, 
esportivos e recreativos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CONSOLIDAÇÃO 

Por este instrumento, restam mantidas as dema s disposições, se consolidando o 
Contrato Social. 

*** 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 
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autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Madnely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral. 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA 

CNPJ 71.505.564/0001-24 - NIRE 3120431086-1 

1- DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade gira sob a denominação social de EMIGË MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS LTDA. 

II - DA SEDE 

A sociedade tem sua sede na Rua Erê, n9  34, 19  andar, bairro Prado, Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.411-052. 

Parágrafo único. A sociedade poderá abrir filiais ou dependências em todo 

território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

III - OBJEITIVO SOCIAL 

A sociedade tem como objetivo social o comércio atacadista de produtos 

odontológicos, de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-

hospitalar partes e peças, de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, 

hospitalar e laboratorial, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 

de medicamentos odontológicos, de cosméticos e produtos de perfumaria, de 

produtos de higiene pessoal, bem como materiais e equipamentos para fisioterapia, 

ginástica, esportivos e recreativos. 

IV - CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 50.000 

(cinquenta mil) quotas no valor nominal unitário de R$ 10,00 (dez reais), totalmente 

integralizadas em moeda nacional corrente no país e distribuídas entre os sócios da 

seguinte forma: 

QUOTISTAS QUOTAS PARTICIPAÇÃO VALOR 
Tarciane Vilaça Figueiredo ,9SOQ. 99% R$ 	495.000,00 

Marinha Ciriaca da Silva 500 ----.... 	1% R$ 	5.000,00 

TOTAL 	---..,..,, 50.000 1-00% R$ 500.000,00 

Parágrafo único. A responsabilis • se dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, 

nos termos do art. 1.052 do Código t.yil de 2002, mas todos os sócios respondem 
solidariamente pela integralização do c. .ital social 

\ \s, 

gJunta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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V - ADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

A sociedade será administrada pela sócia TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO, que 
assinará isoladamente toda a documentação necessária ao bom e fiel cumprimento 
de suas atividades, mas cabendo-lhe o uso da denominação social somente, em 
negócios atinentes a sociedade, ficando vedado a qualquer um dos administradores 
valer-se da sociedade para favorecer a terceiros ou a si próprios, assim como 
envolver-se em atos estranhos às suas atividades e, que venha pôr em risco o 
patrimônio da sociedade, tais como: endossos, abonos, fianças e avais. 

Parágrafo primeiro. É lícito à sociedade constituir procuradores, entretanto, as 
procurações deverão conter poderes específicos e prazo determinado. 

Parágrafo segundo. O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de 
pró-labore, a ser fixada anualmente pelo consenso unânime na assembleia de sócios. 

VI- EXERCÍCIO SOCIAL / BALANÇO 

O exercício social será coincidente com o ano calendário, terminando em 31 de 
dezembro, quando o administrador prestará contas justificadas de sua 
administração, procedendo ao levantamento do inventário, do balanço patrimonial 
e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apuradas, em conformidade com as disposições legais 
pertinentes. 

VII- DURAÇÃO 

O prazo de duração da sociedade continua por tempo indeterminado, e o início das 
atividades foi em 01/03/1994. 

VIII - CESSÃO DE QUOT 

Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualq 	tít lo sua respectiva qu ta a 
terceiro sem o prévio consentimento dos demais só ios, i ando assegurada a e es 
a preferência em aquisição, em igualdade de condi es e ia proporção das quot 
que possuírem, observando o seguinte: 

• 
Parágrafo primeiro. Os sócios deverão ser com icad s por escrito para se 
manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo segundo. Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os 
sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas a terceiros 

gJunta Comerciai do Estado de Minas Gerais 
_ 	Certifico registro sob o n°7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 
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IX - MORTE OU FALÊNCIA DOS SÓCIOS 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 

com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado 

em balanço especial levantado à data da resolução, e liquidado na seguinte forma: 

20% (vinte por cento) no prazo de 3 (três) meses; 30% (trinta por cento) no prazo 

de 6 (seis) meses; e 50% (cinquenta por cento) no prazo de 12 (doze) meses. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolve em relação a seu sócio. 

X - RETIRADA DE SÓCIO 

sócio que pretender retirar-se da sociedade deverá dar a esta, um prévio aviso de 

no mínimo 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo único. Os haveres do sócio nestas condições serão apurados e pagos na 

forma prevista na cláusula anterior, ficando assegurado aos demais sócios o direito 

de adquirir as quotas do sócio retirante, nas mesmas condições em que seus haveres 

lhe seriam pagos pela empresa. 

XI- ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

presente contrato somente poderá ser alterado, no todo ou em parte pela 

unanimidade dos sócios ou pela assembleia dos sócios, que serão aprovados por 3/4  

do capital social, salvo os casos em que a legislação exigir maior quórum. 

XII - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

Dissolvida a sociedade, os sócios por maioria elegerão o liquidante que terá prazo 

máximo de 12 (doze) meses para encerrar a liquidação. 

XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos onn 	neote contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do 

novo código civil e . - .utros dispo itivos legais que lhes sejam aplicáveis. 

XIV - IMPEDIMENTOS 

Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o 

comércio ou a administração da sociedade mercantil em virtude de condenação 

-$) 
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criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

XV- FORO 

Os sécios elegem de comum acordo o foro da Cidade de Contagem, Estado de Minas 
Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
instrumento. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente 
instrumento a ser registrado e arquivado na JUCEMG. 

Belo Horizonte, 15 de julho de 2018. 

TARCIANE VILAÇA FIGUEIREDO 

MARINHA CIRIACA DA SILVA 

8  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

19/324.991-0 MGP1900438025 25/07/2019 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

935.929.066-15 MARINHA CIRIACA DA SILVA 

871.200.116-34 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 
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Certifico registro sob o n°7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 
193249910- 25/07/2019. Autenticação: 58E3F13709BDBBA5E2AA5E219F2D2B2B515F3B3. Marinely de Paula Bomtim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/324.991-0 e o código de segurança jHjX Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Marinely de Paula Bonfim — Secretária-Geral. 

U.~. pág. 8/10 



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, de 
nire 3120431086-1 e protocolado sob o número 19/324.991-0 em 25/07/2019, encontra-se registrado na 
Junta Comercial sob o número 7407057, em 30/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador 
Ana Carolina Dias Mauler Bento. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf)  e informar o número de 
protocolo e chave de segurança. 

Capa de Processo 

Assinante(s) 

CPF Nome 

871.200.116-34 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 

935.929.066-15 MARINHA CIRIACA DA SILVA 

Documento Principal 

Assinante(s) 

CPF Nome 

871.200.116-34 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 

935.929.066-15 MARINHA CIRIACA DA SILVA 

Belo Horizonte. Terça-feira, 30 de Julho de 2019 

 

 

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600 

* Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o .11° 7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 

er  193249910- 25/07/2019. Autenticação: 58E3F137098D1313A5E2AA5E219F2D2B2B515F3133. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemimg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/324.991-0 e o código de segurança JHJX Esta copia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digitai 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

039.216.506-66 ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO 

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

Belo Horizonte. Terça-feira, 30 de Julho de 2019 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 7407057 em 30/07/2019 da Empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31204310861 e protocolo 
193249910- 25/07/2019. Autenticação: 58E3F13709BDBBA5E2AA5E219F2D2B26515F3B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 19/324.991-0 e o código de segurança jHjX Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 30/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretaria-Geral. ~, pág. 10/10 
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05/03/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/34690403201236220343  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.nolbr  

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N°003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: A8C12345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoriatbjus.bdselo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICÓS 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE 
MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/03/2020 11:09:08 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, atasse o siteps://autdigitalazevedobastos.not.br  e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1476349 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso sita até 04/03/2021 15:29:03 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 34690403201236220343-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015 Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°00312014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bdbb5ba3785a31b0c48dc03533e9b2980dcd32b4b84468038a464440833a6756bca851e9171b25d2d588b7e0d 
4de3d627e047017432eb0b9f547cb0f854aa8953 

https://autdigitalazevedobastos.notbdhome/comprovante/34690403201236220343 	 1/1 
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020 	 https://autdigitaLazevedobastos.notbr/home/comprovante/34690403201236220506  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 	 .1( 	, 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

EIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário 
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedorialjpb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 
LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMIGE 
MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 11/03/2020 11:26:10 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ou ao Cartório pelo 
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastosmotbr  e informe o Código de Consulta desta. 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1476346 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/03/2021 15:29:03 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 34690403201236220506-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei, 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b03323340d74147a60f4064334c296bf29c8f552327abfd26254bad1d18f3e6f5ca851e9f71b25d2d588b7e0d4de3 
d627b5a5903b66f8d493ad0d8e33395d24ad 

https://autdigitalazevedobastos.notbr/home/comprovante/34690403201236220506 	 1/1 
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,s.._S/WrI•srs • 

Nome Empresarial: 

Natureza Juridica: 

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Prazo de Duração 

INDETERMINADO 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno 

Porte 

NÃO 
MI Complementar 

n°123/06) 

Capital Social: 	R$ 500.000,00 
QUINHENTOS MIL REAIS 

Capital Integralizado: R$ 500.000,00 
QUINHENTOS MIL REAIS 

Função 
SOCi0 

S6CIO / 
ADMINISTRADOR 

Térrn. Mandato Participação 

)COOCXXX 	R$ 5.000.00 

laxxxxx 	R$ 495.000,00 

Sócio(s)/Administrador(es) 

CPF/NIRE 	Nome 

935.929.066-15 MARINHA CIRIACA DA SILVA 

871.200.116-34 TARCIANE VILACA FIGUEIREDO 

Número: 7407057 Último Arquivamento: 30/07/2019' 

Ato 	002 - ALTEFtACAO 

Evento(s) 2244 - ALTERAÓAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARI ) 

2015 - ALTERACAO,DE OBJETO SOCIAL, 

051 - CONSOLIDÁCAO DE CONTRATO/ESTATUTO' 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Minas Gerais 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de•Minas Gewis:te-..444e. . 	. 	. 

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são 
vigentes na data de sua expedição. 

Número de Identificação do 	 CNPJ 	 Data de Arquivamento do Ato 	Data de Inicio de Atividade 
Registro de Empresas - NIRE 	 Constitutivo 

3120431086-1 	 71.505.564/0001-24 	 08/02/1994 	 01/03/1994  

Endereço Completo: 

RUA ERE 34 ANDAR: 1; - BAIRRO PRADO CEP 30411-052 - 'BELO HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 

COMERCIO ATACADISTA DE •PRODUTÓS ODONTOLOGICOS. DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO 
ODONTOMEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS, DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, 
HOSPITALAR E LABORATORIAL, DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. DE MEDICAMENTOS 
ODONTOLOGICOS, DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, GINASTICA, ESPORTIVOS E RECREATIVOS. 

&alua: XXXXXXXX 	 Situação: ATIVA 

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar 
confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o silo da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.gov.br) e dique em validar certidão. A 	• 

Validação por envio de arquivo (upload) 
certidão pode ser validada de duas formas: 

Validação visual (digite o n° C200001571214 e visualize a certidão) 

1111111121011I1611111131 j111111111 

Filial(als) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
Nire 	 CNPJ 	 Endereço 
NADA MAIS# 

Belo Horizonte, 03 de Agosto de 2020 13:56 

dv 
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DESTINATÁRIO: 	
;Er ar'  

Setor de licitação' 

Prefeitura Municipal de z 
ç) 

PREGÃO N° 028/2020 

ENDEREÇO: Av. Luc on PaulinèIIi, n° 153 — Monsenhor Parreiras — 
Luz/MG 

f 
.VI 	 1 	j 

CEP; 35.595;i00 
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AVISO DE 
vÀ RECEBIMENTO 

rnteriuntR CE/54 LETRA DE FORMA 
( 	DESTINATÁRIO DO OBJETO! DESTINATAI 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO t NOM OU RAISON SOCIALE OU DESTINATAIRE 

17kE IQ ç1 (3  e.1 i l774.i.y, ._, 	 , 	,  
.. 

E • D R ÇO•/ AO - 	G 	L4.. . 	• 	- . 

frt 	.p6 
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1111111-1 CEP / CODE 	STAL 	• : g.  

. 3 	O-5q  

CIDADE / LOÇAUFE 
. 	.. 

 	1715CW4r11. 	Qt--jr 

UF 

	

111 	1 	1 	11 

	

PAIS / PAYS 	 . 

	

1 	

r 

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE 'ENVOI 

PRIORIT4RIA I 7MIOPITAIRE 	E Efn 	 SEGURADO! VALEU.' ., Cl.,4RE , 
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATUREOU RECEPTEUR 	 DATA DE RECEBIMENTO 

DATE DE LIVRATION 
, -f,sbewL(. rcouto 	 A./25./.1." 	• 

.4.r I 	,, DE ENTREG 
,./ VNID, 4.i.L., 	ESTI 
....-BUSEALI W 	(.1... 	FON 

:.,..y. 	-..i. .. ... 	...,...., 	, 
2 9 PIAR 2u,);  

NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR /NOM USIBLE OU RECEPTEUR 

N" DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO! 

SIGNATURE DE L'AGENT 

/ ADRESSEDE pÉtock
,.._ 

'WS 

• 

..... ..... ...- ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO 
LE VERS 

75240203.0 
114 x 186 mm 

e 
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VID EIREL1 
a • 
I r • 

Representante Legal 
M-2.717.003 SSP/MG 
CPF: 520.679.126-15 

SOLDAS 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI 

  

  

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO 

PROCESSO N°10712020 PREGÃO N°028/2020 RP N°015/2020 

A EMPRESA BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECÂO INDIVIDUAL EIRELI, 
CNPJ n°. 21.151.275/0001-04, com sede Av, Dom Pedro II N° 2828, 2° And r — Be* 
Caiçaras Belo Horizonte MG, por intermédio de seu representante le.a1 o Sr. 
Leopoldo Atila Santiago de Paula, portador (a) de Carteira de Identida e n M-
2.717.003 SSP/MG e do CPF n°520.679.126-15, DECLARA sob as pen d lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no p s nte 
processo licitatário, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências poste o es, 
conforme preceitua o inciso VII, artigo 4° da lei n°10.520/02. 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020. 

Av. Dom Dom Pedro II, 1112  2828, 2° Andar— Bairro Caiçaras — Belo Horizonte - MG 
CEP.: 30.770-162 Fone: (31) 3082-6970 - bhsoldasepi@gmail.com  

CNP: — 21.151.275/0001-04-- Inscrição Estadual —002.526.216.0050 



rizonte 
3279-6200 

OH 'DA ? toX)9 IRR1T  1 	NACION Q_KI  

7=M9-10.263....48tUlRte#0 
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA 

ANA CRISTINA DA FONSECA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de 
nascimento 01/01/1976, n" do CPF 035.829.176-30, documento de Identidade MG-10.283.466, 

SSP, MG, com domicílio residência a RUA 1COBE, número 390. bairro / distrito NOVO 
ELDORADO, município CONTAGEM - MINAS GERAIS, CEP 32.341-140, titular da empresa 
individual ANA CRISTINA DA FONSECA 03582917630 - ME, NIRE 3180550806-1, CNPJ 

21.151.275/0001-04, com sede e domicílio na RUA ICOBE, número 390, bairro / distrito NOVO 
ELDORADO, município CONTAGEM - MINAS GERAIS, CEP 32.341-140 resolve transformar a 
empresèlndividual em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as 
seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - A empresa adotara o nome empresarial de Gil SOLDAS EQUIPAMENTOS 
DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI. 

Cláusula Segunda - O objeto será COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS 
PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO ATACADISTA 
DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. 

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na RUA ANTONIO CARLOS COUTINHO, número 98, 
bairro / distrito NOVO GLORIA. municipio BELO HORIZONTE - MG. CEP 30.870-350. 

Cláusula Quarta - A èmpresa iniciou suas atividades em 12/05/2015 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

Cláusula Quinta - O.capital é R$ 78.800,00 (SETENTA e OITO MIL e OITOCENTOS reais), 
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País. 

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os 
poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extraludiciat, pod do praticar 
todos os atos compreendidos no objeto. 

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proced -se-á a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econõm 

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra depend 
mediante ato de alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Nona - O titular da empresa declara, sob as Penas da lei, de que não está impedid 
exercer a administração da empresa, por rei especial, ou e virtude de condenação crinan 	u 
por se encontrar sob os-  efeitos' dela, a pena que vede, ai 	ue temporariamente, o a so a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçã 	suborno, concussão, 4culato, 
ou contra a economia popular, contra o sisterna financeir 	contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 	 ade. 

Cláusula Décima - O ¡atilar da empresa declara, sob as pen s da lei, q e não figura como titular 
de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada. 

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício é o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento. 

BELO HORIZONTE, 12 de Maio de 2015. 

MÓDULO INTEGRADOR: 11 
	 i III 111(111 liii eu uni II 11 1 MI M0066715981 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o c°  31600222751 em 19/06/2015 da Empresa BR SOLDAS i€0111PAMENT0S DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 
31600222751 e protocolo 153734493 - 09/06/2015. Autenticação: A363F1F7714A54D7A28CEE98CA6B3P65222A676. Marinely de PaLle Bomtim - 
Secretária-Geral. Para validar este documecto..acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n°  do protocolo 15/373.449-3 e o código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2015 por Marinely de Paula Bon-rtim — Secreteria-nerM. v À 	. 
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ØÇ 	Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
,,t) a  Certifico registro sob o n° 31600222751 em 19/06/2015 da Empresa I3H SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 
—•-•••- 31600222751 e protocolo 153734493- 09/06/2015. Autenticação: A363F1F7714A54D7A28CEE98CA6Et3F65222A676. Marinety de Paula Bomtim - 

Secretária-Geral. Para validar este documento, acosse ikviev.jucemg.mg..gov.br  e Informe n°  do protocolo 15/373.449-3 e o código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada e1 22/06/2015 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Gerai: 	. 
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AH1645310  

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
NOME. 	BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIREU 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
requer a V.S• o deferimento do Seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO 	CÓDIGO 
VIAS 	DO ATO 	DO EVENTO 	QTDE 	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

N• 

11[111111111111111111111 

J153493315752 

FCNfREMP 

11 il 

` 

Ill III 

1 	1091 - ATO CONSTITUTIVO - EIRELI 
046 TRANSFORMACAO 

L? O P RepreSentante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio: 

BELO HORIZONTE 	 Nome: 

.2,. 
e 

0/d0 .% 

bone-2-4"-kszNe  Local 	 Assinatura:et-á 	Gr; &Pç ; .n.n. 	z3/44::, 	ta-.. 5.9 CO. 
Telefone de 	tato: 

14 Maio 2015 
Data 

2 USO DA JUNTA COMERCIAL 
E DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Emprosarial(als) Igual(als) ou semelhante(s): - 
SIM 	

. 	.. ie SIM . Processo em Ordem 
À derisão 	• 

:t  

____J 	I 
Dita 

O NÃO 	/ 	/ 	 NAO 	/___/ Responsavel 

Data 	 Responsável 	 -Data 	 Responsável 

0 
rd 
Ei 

1 DECISÃO SINGULAR 	 2" Exigência 	r Exigência 	4' 	 Eirpêncla igêna. (Vide desap•  dm em folha anexa) 	 Exig6ncia5'  Processo em ex 	ci 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 e 
'ano Vkirailfio 

Processo indeferido. Publique-se. 	 Ana%ta de Gestko RegiStrikenp_Sariá 
£0  /1016 	MAS:7.115151w 

Data 	 Responsável . 

ie 

DECISÃO 

O Processo 

COLEGIADA 	 r aten 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

deferido. Publique-se e erquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 	 : 

iii 
Onda 	4' Exige 	5° Exigência 
a 	E ei 

. Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 
Presidente do 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

/  

de 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600222751 em 19(06/2015 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI. Nire 
31600222751 e protocolo 153734493- 09/06/2015. Autenticação: A363F1E7714A5407A26CEE98CA6B3F65222A676. Martnely de Paula Bomtim - 
Secretária-Geral. Para validar este docurrwtnto, acesso www.jucemg.mg.gov.br  o informe no do protocolo 15/373.449-3 00 código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2015 por Marinely de Paula Bornfim — Secretaria-Geral_ , 	, 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31600222751 em 19/06/2015 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 
31600222751 e protocolo 153734493- 09/06/2015. Autenticação: A363F167714A54D7A28CEE98CA6B3F65229A676. Marinely de Paüla Bomtim - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 15/373.449-3 e o código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2015 por Mannety de Paula Bomfim — Sectetária-GeraF 
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AH1640310 . 	. 	 1 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

NOME 	 8H SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI 
(da Empresa ou do Agente Auxifiar do Comércio) 

requer a V.S.  o deferimento do seguinte MO: 

N° DE 	CODIGO 	CÓDIGO 
VIAS 	DO ATO 	DO EVENTO 	OTDE 	DESCRtÇÃO DO ATO! EVENTO 

III II 

N° 

111111111111 

J153493315752 

FCN/REMP 

1111 ¡II 11 111 111 

boi - ATO CONSTITUTIVO -EIRELI 
046 1 TRANSFORMACAO 

% 
i i  r)  OP dl Representante Legal da Empresa /Agente Awdllar do Centeio: 	 e 

BELO HORIZONTE 	 Nome:  

ont 0-'1:1--k5C7‘H. Local 	 Assinatura:tr 	V...f-,..94: ~1. diCk 	L7C/NWi A. 	en 
• Telefone de 	to: 

14 Maio 2015 
Data 

2-USO DA JUNTA COMERCIAL es DECISÃO SINGULAR 111 DECISÃO COLEGIADA 

Nomeie) Empresarial(als) Igual(zes) ou semenunte(e); 

fl SIM 	 • -OSIM Processo em Ordem 
À decisão 

• Data 

o NÃO 	/ 	/ 	 NAO 	1_, Responsável 

Data 	 Raspansável 	 Data 	 Responsável 

rd 
n  

DECISÃO 

O 
SINGULAR 	 2• Exigência 

Processo em exigência. p/ide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 	 Cl 
Processo indeferido. Publique-se. 

.19 

34  Exigência 	4• Exigência 	5• Exigência 
; 

a 
fastio Vieiragiffio 
AllajS de GesUoRegist114111Presanà JO J.2,01 	MASP.1153518-7 

Data 	 ReSPOESOVOI 

DECISÃO COLEGIADA 	
• e 

Processo em exigência. (Vide despacho em folhaxa  ane) 	 1111 
Processo defendo. Publique-se e arquive-se. 	 I 

fEl Processo Indeferido. Publique-se. 

1 	/ . 

. Onda 	3' Exigência 	 ncia 	&Exigência 
II 	 a 

Data 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

1 	Vogal 	 Vogai 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o no 31600222751 em 19/06/2015 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI. Nire 
31600222751 e protocolo 153734493 - 09/06/2015. Autenticação: A363F1F7714A5407A280EE98CA6B3F65222/1/4676. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso www.jucemg.mg.gov.br  e Informe rt° do protocolo 15/373.449-3 e o código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2015 por Marin* de Paula Bomflm — Secretária-GeraAT
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 	 . 
Certifico registro sob o n°31600222751 em 19/06/2015 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI, Nire 
31600222751 e protocolo 153734493- 09/06/2015. Autenticação: A363F1F7714A5407A28CEE98CA6133F652,94676. Marinely de Peula Bomfim - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acosse www.jucemg.mg.gov.er  e informe n° do protocolo 15/373.449-3 e o código de segurança 
eTc3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2015 por Marinety de Paula Bandim — Secretária-Geral: ,, 	v ç . — 
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Cláusula Terceira — O objetivo da empresa é o 

para uso profissional e de segurança do trabal 

pesca e camping. 
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BH SOLDAS EiGUIPANIENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIREL - ME 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 21.151.275/0001-04 

ANA CRISTINA DA FONSECA, brasileira, empresária, solteira, nascida em 01/01/1976 portadora do 

CPF N° 035.829.176-30 e cédula de identidade MG-10.283.466 SSP/MG, residente e domiciliada à 

rua Icobe n° 390 Bairro Novo Eldorado em Contagem Minas Gerais, CEP 32.341-140, titular da 

empresa individual cie .responsabilidade Limitada denominada BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME , com sede na Avenida das Américas n° 1103 Bairro 

Kennedy, em Contagem/MG CEP 32.145-000. inscrita no CNPJ sob o n° 21 151.275/0001-04, 

registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE 31600222751 em 19/06/2015 
e ultima alteração contratual de n° 6301049 em 28/06/2017, resolve alterar suas disposições 
contratuais e o faz mediante as cláusulas e condições seguintes: 

PRIMEIRA — A sécia da empresa que era à Avenida das Américas n0  1103 - Loja 01 Bairro Kennedy 
em Contagem / MG — CEP 32.145-000, passa, a partir desta data para Avenida Dom Pedro II n°2828 
20  andar Bairro Calçaras em Belo Horizonte/MG — CEP: 30.770-162 

SEGUNDA — O capital Social passa a ser de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), 
totalmente integralizados em moeda corrente do pais 

1 TERCEIRA — À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte 
redação: 

Cláusula Primeira — A empresa gira sob o nome empresarial de BH SOLDAS 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI - ME e tem sede e domicilio na 
Avenida Dom Pedro II n° 2828 20  andar Bairro Caiçaras em Belo Horizonte/MG — CEP: 
30.770-162 

Cláusula Segunda — O capital social é R$ 95.400,00 (noventa e clric mil e quatrocentos 
reais), já integralizados em moeda corrente do Pais. 

49 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais • 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da Empresa 1311 SOLDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO NDIVIDUAL EIRE13- ME, Niro 
31600222751 e protocolo 185395449- 16/10/2018. Autenticação: 3A297AF0d39OFFF9CF5C855686C42E06C796 49. Madnely de Patiiis Bomfirn - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, asasse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/539.544-9 e o, código de 
segurança vPfm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Madnely de Paula Somam- Secretáriarr 
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Belo Horizonte, 15 de Outubro 	18. 

Ana Cristina da F eca 
Titular 

Cláusula Quarta — A empresa Iniciou suas atividades em 12/05/2015 e seu prazo de duração 
é indeterminado 

Cláusula Quinta — A administração da empresa ficará a cargo do titular já qualificado acima 

com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, 

podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo. 	 •? 

Cláusula Sexta — Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se à 

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. 

Cláusula Sétima — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante alteração do ato constitutivo. 

Cláusula Oitava — O Titular da empresa poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pfo 

labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula Nona — O titular declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer 

a administração da ethpresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 

se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
.  

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 

de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula Décima — Fica eleito o foro de Belo Horizonte para o exercício e o cumprimento dos 

direitos e obrigações resultantes deste instrumento 

Junta Comerdal do Estado de Mines Gemia 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da Empresa SH SOLDAS GUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Wire 
31600222751 e protocolo 185395449. 16/10/2018. AutentIcaçâo: 3A297AF0E390FFF9CF5C85.5686C42E06C798 49. Madnely de Paula Somem - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, atasse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/539.544-9 e o código de 
segurança vPfrn Esta sépia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Marinely de Paula Bort — Se tá ' era 
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, 	Ministério da Indústria, Comercio Exterior e Serviços-  ' 	r 

	

.-? 	Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
1: 	W.,., 	Departamento de Registro Empresarial e Integração 

	

. r.Y 	Secretaria de Estado de Fazenda de minas Gerais 

N°00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

LUZ 
Xr 

ft 

jk 5 
iii~rt et  

NiRE (da sede ou filial. quando a 
sede for em outra UF) 

31600222751 

Código da Natureza 
Jurídica 

2305 

arde Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

HEQUbRIMEN I U 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

Nome: 	DH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO iNnivint IAL FIRFI 1- MF 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S• o deferimento do seguinte ato: 	 I 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO/ EVENTO 

N°  

Mil 

FCN 

11 

REMP 

J183863856708 

11 I I II 

1 	002 ALTERACAO.  
2244 1 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 

2209 1 ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIF1OS DENTRO DO MESMO ESTADO 

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

_ 

REI O HARI7ON1F 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

16 Outubro 2018. 	 Telefone de Contato: 

Data 
. 

USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais)igual(ais) ou semelhante(s): 	. 

SIM ei sim Processo em Oktem 
A decisão 

— 

;.. 

Data 	• 

NÃO 	 NÃO ___/__/_ 	 _±...J___ Responsável 
r Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
?Exigência 	a° Esteando 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 

r 
Exigência 	5° Exigência 

Data 	 RespOnsavel 

DECISÃO COLEGIADA r Exigência 	 Exigência 	4 
Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexe) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

1 —"C"—  

Erni& 	a 	5 Exigência 

. 5 

Data 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

Vogal 

, 
- 

OBSERVAÇÕES 

égi 

. 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Nire 
31600222751 e protocolo 185395449 - 16/10/2018. Autenticação: 3/1/2297AF0E390FFF9CF5C855686C42E06C7e6149. Marinely de Paula Gomem - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 18/539544-9 er;c, código de 
segurança vPfm Esta cópia foi autenticada dkaltalmente e assinada em 17/10/2018 por Marinely de Paula Sorrifim t Secrettri  

pág. 117 
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JUNTA COMERdIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do prOdeioP7,.!,e 	 t4;tattç7 ti,  te 
, Número do Protocolo 

18/539.544-9 

Número cl-o Processo Módulo Integrador 	 Mita 

1J183863856708 	 116/10/2018 

'Identificação do(s)Assinanté(s)t7sli‘  
1CPF 	 'Nome 

035.829.176-30 

Página 1 de 1/,,  

Junta Comercial do Estado de MIrias Gereis 
Certifico registro sob o n° 7032717 em 16/10/2018 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO NDIVIDUAL EIRELI - ME, Nire 31e00222751 e protoccdo 185395449- 18t101201e. Autenticação: 3A297AF0E390FFF9CF5C.8155686C42E06C796149. Madnely de Paula Bomflm - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protoco o 18/539.544-9 e o código de 
segurança vPfm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Madnely de Paula Bomlim— Sacro r 	era 

62: 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAI 
Registro Digital 

Documento Principal 

I Identificação' do _Proceso*;-.  
S. , r eÁ iNúmero do Protocolo 	Número do Processo Medulo Integrador 

12:3/539.544-9 

Identificação do(s) Assinante(s)',::;t• 
iCPF 	 Nome 

1035.829.176-30 	 ANA CRISTINA DA FONSECA 

4•4 

3 

-t 4J 

.j.47 
gãèi 
• 

ily-•••45'12 
:2:94 

, 

Página 1 de 1 

16/10/2018 

Data 

• 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME. Mire 
31600222751 e protocolo 185395440- 16/10/201 . AutentIcaçâo: 3A297AFOE39OFFF9CF5C855686C42E06C796149. Marinely de Paula Sornem - 
Secretária-Geral. Para validar este documento. acesse http:Pwww.jucemg.mg.goy.br e Informe n° do protocolo 18/539.544-9 e o código de 
segurança wPfm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Madnely de Paula Somfim - Seer teelfac  

I l'krel  
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 

	

2 	
INDIVIDUAL EIRELI - ME, de nire 3160022275-1 e protocolado sob o número 18/539.544-9 em 

i « A 	16/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7032717, ern•  16/10/2018. O ato foi 

	

4.  2t.,41 	deferido digitalmente pelo examinador Raed Pereira Amaral. 

	

s..a, 	Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinety de Paula Bomtim. Para sua ..3: 

	

2 ,...151 	validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Valida; Documentos (https:// 

Ti• í 

, 

	

s.1 	protocolo e chave de segurança...- 
portalservicos.jucemg.mg.griv.br/Portal/Pages/imagemProcisso-NiaLlnica.jsf)  e informar o número de . 	- 

, .:. 	
I 

t k 

7
...... , 

-• , 

. • 	"' 

CPF Nome 
035.829.176-30 ANA CRISTINA DA FONSECA 	'N 

Termo de Autenticação 

CPF 
	

Nome 
080.329.406-93 	RAED PEREIRA AMARAL . 
873.638.956-00 	MARINELV DE PAULA BOMFIM 2s ,:t. 

Belo Horizonte. Terça-feira:16 cle.Qutubro de 2018 
s. 

Madnely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 
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51) 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da empresa litH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Rire 
31600222751 e protocolo 185395449- 18/10/2018. Au enticação: 3A297APOE390FFF9CF5C855688C42E06C798149. Mannely de Paula BomIlm - 
Secretária-Geral. Para validar este documento, acesso http:/twww.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/539.544-9 e o Código de 
segurança vPfm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Marinely de Paula Bornfim — Secr 	eral 

1 	
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Capa de Processo 

Documento Principal 

035.829.176-30 	ANA CRISTINA DA FONSECA g r 

CPF 
	

Nome 

I 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

O ato foi deferido e assinado digitalmente por: 

Identificação do(s) Assinante(s) 4r 
1CPF Nome 

.. I, 
1080.329.406-93 RAED PEREIRÀ AMARAL 	, .,2-(• t . 	. 1 
1873.638.956-00 MARINELY. DE PAULA BOMFIM. .-... 1 
!080.329.406-93 	. 	".... RAED PEREIRA AMARAL', 	. , 	 , 
1873.638.956-00'1 MARINELY DE PAULA BOMFIM 

k40  

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°7032717 em 16/10/2018 da Empresa BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME, Nire 
31600222751 e protocolo 185395449- 16/10/2018. Autenticação: 3A297AF0E39OFFF9CF5C855686C42E06C796146. Marfnely de Paula Elomflm - Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesso http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/539.544-9 e o código de segurança vPfrn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2018 por Madnely de Paula Somfim— Secrptárlp4or4 
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Serviço Notaria! do 8° Oficio de B 
Rua Curitiba, 1665 • Lourdes - BH - MG 

AUTENTICAÇ 
Autentico este documento, composto de I kilh 
e cadmbede, por ser reprodução fiel do original 
Belo Horizonte, 30/07/2020 10:16:56-Em tostem 
Daniel de Paula Dias. Escrevente. N' 198766216 

Selo Eletrônico N°:..DWL 
Cód Segurança: 8105.7017 	790 
Quantidade de Atos Praticad 	0001 

EMOL 6.17 -TFP:t 1,70 - P.C• 0,31.153: 0,25- TOT 	44 Csnsults a validade do selo no cite https://telos  Unto, 
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SERVIÇO NOTARIAL DO 8° OFICIO DE BHTÍ, 
FELACIO DOS SANTOS 

Rita São Paolo,6%4  — Lojas 7 e 9 —Tel.: (31) 3279-6200 — Fax: (31)
-3279-6214  

Mo 11oritonte, —Minas Gerais— Ca. 30170-130 

\-‘11v.11~N,Wx00\ignM \)r — 
 

LIVRO: 1620-P 

FOLHA: 142 
I 

TRASLADO 

• 

PI2OCURAÇÃO BASTANTE- QUE FAZEM NA FORMA ABAIXO: 

A UTittr091C4A47,  
4. c   

grita 
DE 

SAIBAM todos quantos virem o presente instrumento público de procuração que, aos 13 ((reze) 
dias do mês de julho do ano. 

 de 2015 (dois mil e quinze), nesta Cidade de Belo Horizonte, Capital do Estado de 
Minas Gerais, Serviço Notarial do 8° Oficio na Rua São Paulo, 684 -.- Lojas 07 e 09. Edifício Vila Rica, na 
qualidade de outorgante deste instrumento: 311 SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL EIRELI - ME, inscrita no CNP.) n° 21.151.275/0001-04, com sede em Belo Horizonte. Minas Gerais, na kuà -

Antônio Carlos Cominho, 98, Bairro Novo Glói•ia, com seu Comi-ato Social de Constituição 
devidamente registrado, Ato de Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
devidamente registrado sob n° 31600222751 em .19/06/2015 e Certidão Simplificada emitida em 03/07/2015. 
todos emitidos e/Ou registrados pela ILICEMG„ neste ato legalmente representada por ANA CRISTINA DA 

FONSECA, brasileira, empresána, portadora da Carteira de Identidade ri° MG-10.283.466 PC MG e inscrita no 
CPI' n°

,035.829.176-39, que se identificou ser a Própria conforme documentação apresentada c aqui Mencionada 
do que dou, fé, que se declarou sob responsabilidade civil e criminal ser solteira, maior, permanecendo estado 

civil inalterado, residente 'e domiciliada em Contagem. Minas Gerais. na Rua lcobe 39t, Bairro No \ .) Eldorado, 

ora de passagempor esta cidade. Por ele outorgante identificado, foi dito que por e. te púbIicflJrrume
n jo. nomeia e constitui seu bastante procurador: LEOPOLDO ATILA SANTIAGO D i'. PAULA, brasileiro. 

casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade n°  M-2.717.003 SSP MG 	inscrito no CPF 520.679.126-15, residente e domiciliado em Contagw_ 	as Gerais;  à Rua Um, 20 Bairro Estânc do 
'Hibisco, o qual se identificará quando do uso deste e stn nento para convalidá-lo; a quem nfere pod es para . 
praticar atos compatíveis com a administráção da .spci,dade n... termos do seu Contrato So'ai e Iterações. poderes amplos, gerais, 

 nos termos do Artigo 661 e P r grafos de Código Civil Brasileiro, para 	todos os 
negócios da empresa outorgante, podendo comprar é v ider mdrca orlas do ramo de negócios a empresa, abrir, 
movimentar e encerrar contas bancárias, podendo efil ir, endossar, assinar, sustar, cancelar, baixar 

--
cheques e 

m descontá-los; retirar cheques devolvidos, emitir e desc 	ar duplicai s, nbtas fiscais, verificar saldos e xtratos - ,.. 	•••• 
de contas, cadastrar; alterar e desbloquear senhas, requi, er, retirar, ass nar e desbloquear cartão nui

s  fico, fazer 
. , 

depósitos e retiradas, requisitar talões de cheques para o uso da empres , contrair empréstimos 
	iai amemos, emitir e receber ordens de pagamento, efetuar pagamentos e transk

i encias por quaisquer meios. inclusive • 
eletrônico, assinar cartas de anuência, admitir e demitir funcionários, fixar ordenados. asSimir •ettbos, contratos. 

distratos, carteiras' de trabalho, rescisões de contratos de trabalho, acordos, rcprésentá-la perante as.Repartioes 
Públicas, Federais, Estaduais e Municipais,. Autarquias, sociedades de é) 'noinia mista. pe•ssoas físicas e p _ 
jurídicas, fornecedores, Serventias Notariais e RogistraiSengeral, Recçita gelet‘ral do Brasil, Receita Estadual e 

Municipal, órgãos financeiros e' de crédito, Cooperativas Habitacionais, Telecomunicaeões em geral, Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos, Detran, Denatran, Contrarr ou outro departamento de trânsit6 que se fizer 

necessário, Delegacias, Corpo de Bombeiros, Cemig, Copasa, Ministério do Trabalho, Varas do Trabalho, 



SERVIÇO NOTARIAL DO 8° OFÍCIO DE BIITE. 
FELÍCIO DOS SANTOS 

Rua São Paulo. 684 —.Lojas 7 e 9— Tel.: (
31

)3279-6200 — Fax: (31) 3279-6214 , 	
Belo Horizonte — Minas Gerais — CEP: 

30170130 	. 
http://www.8oficiobh.com.br 

 — E-Mail: 8oficiobh@doficiobh.com.br 
 

i 

Juizados Especiais, Juntas de, Conciliavão e• Julgamento, Sindicato; Junta Comercial do Estado, Orgào de 
Assistência Social, representá-la ainda perante os estabelecimentos bancários e de crédito em geral, inclus BANCO CENTRAL, BANCO DO BRASIL,

ive BANC BRADESCO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO; enfim; onde com esta se apresentar, podendo concordar, discordar, transigir, 

O  

desistir, fazer acordos, constituir e destituir advogados com os poderes da cláusula 

"AD JUDICIA" para o firo em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defender a empresa outorgante nas que 

lhe forem propostas, representar em audiências, receber quaisquer importâncias devidas a empresa outorgante. 
dar recibo e quitação, movimentar a conta do FGTS, apresentar, juntar 

e retirar documento; participar dc licitações; concorrências, pregões eletrônicos, podendo dar lances. 
assinar formulários e o que mais preciso for. os necessários para o bom e 

praticando, enfim, lodos os atos 	 fiei . 	. cumprimento do presente mandato, dar recibo e 

gilligh e substabelecer no todo ou em parte. Reservando a empresa outorgante os mesmos poderes. Ainda 

veracidade dos 

pe
ados
rla  einnl !pare s andooust odrgoaonut et 0 rg  

por sua iepresentante, me foi declarado que se responsabiliza pela 

deelaraçào 
substabelecido

es i 	m  a ps rodbreetse h
aver 

 p il sab  i li 
por

d 	
e firme. 

a de 
valioso

ci  civil e  rn  	A  criminal.s sTi i o d  Tudo ci o q iusaiit o assim  se 
 

- e  doti 
fé. 

.foo  

	

curador 	

r 

feito pelo dito seu proradoadroot'i 
Tabelião reserva-se o direito de não corrigir erros materiais, neste ato, advindos de declaração do(s) 

Outorgante(s). A pedido das partes ficam arquivados 6 (seis) documentos que instruiram a lavratura deste ato. A 

pedido da parte lavrei este instrumento, o qual feito e depois de lido, a parte achou-o conforme outorga. e assina. 

dispensadas as tcs nun las com base no Art. 215 - parágrafo 50 do' Código Civil Brasileiro, do que dou
.fdé. Eu. , 

Marcelo Felipe Sitos- e Freitas Teles, Escrevente Substituto, que a dignei e assino após 
 

ne o no 
1 	

mpedimento ocasional do Tabelião, Mauricio Leonardo. as. Marcelo Felipe 

Santos de Freita it / e s NA CRISTINA DA FONSECA. TRASLADADA EM SEGUIDA. após as assinaturas, . subs*: e 

assinaturas. Eu ' 1̀111 j'w - 	 p/ Tabelião 

	

_ 	. 	
do Serviço Notarial de 8' Oficio de Notas de Belo 

Horizonte, que 	.1! • dou fé e assino em públ.  o raso. 

a ai d: in test° da v 

DIMENT 

.MARCELO FEL! 

W,, E1.1ÃO 

FREITAS TELES 

NO IMP 

11 
DETALHAM NTO DOS Al PRAT 

Peocuraçao de Cout do FioNtociro 

'10 TFPJ TOTAL 

	

78,15 
	24 
	102,71 

	

8130 
	

9,06 
	

37,156 
Arcrounento pot Foi 
Total Cerol dos Emplume tos e 	do A  to 

33,62 
	

140,57 106,951 

PODER JUDICIA 'S TJMG 
CORREGEDORIA GERAL JUSTIÇA 

Serviço Notarial do 8°  Oficio de B 	Horizonte 

Selo Eletrônico N°: AEW17 
Código Segurança: 9793.0763.0446.3516  

Quantidade de Atos Praticados: 7 
EMOL..: 106,95- TFP1: 33.62 Tal AL: 140,57 

Emitido em 13/072015 As 10:12:35 -Alo N°  00081/13072015 

Consulte a validade deste selo nu sue htips://selos.timg.ius.b  

AROUIvArde NTO 

BNP 80182 

ROUIVAMENT 

Bie 80181 
ROUIVAMENTO 

BHP 80100 BNP 130183 

RQuiVAMENTO 

BNP 80184 

11121JIVANENTO  

BNP 80185 
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SisteinãNior ã! deritegiStitscie:ÈreP:reSeS géteãritii-SiO.RÉM: 
'GciVeModo Ettedá MihasEetaW 
Sep-etaria.destado da:Fazenda .de Minas.Gerai$: 
Juritp:COMer0140.Estado delyslipeS C.eraiS  

Certidão Simplificada 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sãá 
vigentes na data de sua expedição. 
Nome Empresarial: 
Natureza Jur(dica: 

BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI -ME 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA) 

Número de Identificação do 
Registro de Empresas - NIRE 

3160022275-1 

CNPJ 

21.151.275/0001-04 

Data de Arquivamento do Aio 
Constitutivo 

.01/10/2014  

bata de Inicio de Atir.ridade 

01/10/2014 

Endereço Completo: 	- 	 gfr 	, 	 nd,4:. 254, 	 ro. 
AVENIDA DOM PEDRO 11 2828 ANDARZriáctgAIRRO CAICARASfiCEP'307.70-,162r,JBEBO'HORIZONTE/MG 

Objeto Social: 	 ..,e.l.j.t.a11-*P",..t..; 	gr. 	 . 

COMERCIO ATACADISA -DeRCUP-AtEtACESSORIOSFARA :ISSO PRGEISSIK;t2;aèe'SÉGy44CA DO TRABALHO E 
COMERCIO ATACADISTA 	DE CACAJPESCAt GAIrAPIAG. ••»•-• '&t.r.r, 

Capital Social: 	4' áni:4M:tiO 
NOVENTA E CINCO MIC OUAiROCENTOS RUIS • 
Capital Integraliitider:126 95.400,00 . 
NOVENTA E kliNdOrMie-E OUATROCENYOS REAIS 

TItblarfAdrititiltrádor..marrutm4.~11°°"1"'" 

41.1 

••••.W.  
CPERtIRE.s4rf.rlome`r4t* 
035.82.1i63VANA CRISTUHA:DkedtriSEekú• 

Status:•rxiriciroc--  x 

IMicnoeinpr'esá our 
'Eni1pitisa de PMerik:10  

Porte 
rrt 

.MICRU EMPRESA 
(Lei Complementar 

;tr. 	 74... 
I 	r, Tern Mandato Função 	• "'"...•Tai'..A 
fir..4tr-• - itittrã  xixxioo~ TITIAARZADNONISTRADOR 

f. GituaçãofANK:r--kr2;4•tir,,i.',,e 

".Prazo de Duração 
t. 

f.  INDETERMINADO 

• 

Ultimo;AiquIr.remento: 16/.19d91"-4,... 

-4 ri: :002-rAli-TERACAO 
• 	• 

Evente(SV:-2247 • AiLiEe2dbE CAf.n, SOCIAL 	 • . 

- 	..rt .2209 - ÁLTERACAO DE ENDERECO ENTRSMIACIPIDS DENTRO.Q.0,AESMOESTADO 

.j t051- 'CõftSOLIDACAO del)1,TBAT6/BSTATUT69/' 	b 3/4  

niiIm‘ro: 'toá li V4tt1.h 
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ANEXO VII 

PROCESSO LICITATORIO N°107/2020 PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020 RP N° 
•• • • ' ' 015/2020 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EPP 

A EMPRESA BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECÃO INDIVIDUAL EIRELI, 
CNPJ n°. 21.151.275/0001-04, com sede Av. Dom Pedro II N°2828. 2° Andar — Bairro 
Caiçaras Belo Horizonte MG, por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Pregão,-n°..015/2020, DECLARA expressamente que: O. 
está enquadrada como microempresa .ou empresa de pequeno p 	, nos termos da 
LC 123/2006. 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020. 

WIAR taPA9a e aluVilaD. EIRE1.1 01. ereto. 	— 

Representante Legal 
M-2.717.003 SSP/MG 
CPF: 520.679.126-15 

Av. Dom Pedro II, Ng 2828, 22  Andar— Bairro Caiçaras — Belo Horizonte - 
CEP.: 30.770-162 Fone: (31) 3082-6970 - bhsoldasepi@gmail.co  

CNN — 21.151.275/0001-04-- Inscrição Estadual —002.526.21 



-011-.a-~Illtri  
UIP DE PRO—TEÇ O ". ID. EIRELI 

eopoldo Atila Santiago de Paula 
Representante Legal 

.M-2.717.003 SSP/MG 
CPF: 520.679.126-15 

Av. Dom Pedro II, N° 2828, 2° Andar — Bairro Caiçaras — Belo Horizonte.4 
CEP.: 30.770-162 Fone: (31) 3082-6970 - bhsoldasepi@gmail.com  

CNP.1— 21.151.275/0001-04-- Inscrição Estadual —002.526.216.0050 

SOLDAS 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL MEIA 

DECLARAÇÃO 

PROCESSO LICITATÉRIC N°10712020 PREGÃO PRESENCIAL N°02812020 RP N° 
015/2020 

A EMPRESA BH SOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECÃO INDIVIDUAL EIRELI, 
CNPJ n°. 21.151.275/0001-04, com sede Av. Dom Pedro II N° 2828, 2° Andar— Bairro 
Caiçaras Belo Horizonte MG, por seu representante legal infra-assinado, declara, 
para os fins que se fizerem necessários que atende aos requisitos de 
habilitação previstos no Edital referente ao PROCESSO LICITATÓRIO N° 107/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N°028/2020 RP N°015/2020. 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2020. 
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0# 	Secretaria de Racionalização e Simplificação 
15 	,JI. 	il Departamento de Registro Empresarial e Integração 

.; 	,‘?; 	Secretaria de Estado de DesenvoNimeniciEconômico de Minas Gerais 

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

Código da Natureza 
Jurídica 

2062 

N" de Matricula do Agente. 
Auxiliar do Comércio 

.,_ 
1 - R E Q UE R I M ENT O 	 ..,, 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome: 	 7FNITF COMERCL9L_LIDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

• N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO EVENTO 	OTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

ill 

N° 

IIIIIIIIIIII 

FCN 

J 

REMP 

73431237680 
II1111111 II  I iiii 

1 	1 	002 ALTERACAO 

046 1 TRANSFORMACAO 

2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

2001 1 ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

RIBEIRA° DAS NRNIRR. 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Cornar:cio: 
i Local 	 Nome: , 

Assinatura: 	• 

17 Março 2017 	 Telefone de Contato: 

. Data 

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarlal(als) Igual(als) ou semelhante(s): 	.1 

SIM 	 SIM 

. 
Processo em Ordem 

A decisão 

. . 

Data 

i 

NÃO 	 NÃO _/_/ 	 _IJ Responsável 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
r ~Irmã 	 r Exigênda 	C Exigência 	r Exigência 

ElProcesso em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 
- 	- 

r• 	' acesso deferido. Publique-se e arquIve-se. 
i 

Processo indeferido. Publique-se. 

_l___J 
Data 	 Responsável 

DECISÃO COLEGIADA r ExIgênda 	r Exigência 	C Exigência 	5 Exigência 
Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo defendo. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 	. 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal. 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES  

XXS 

a 	
/ 

N. 
4/ 
bfx 	 - 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/2017 da Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 
17/03/2017. Autenticação: 378562862954759BC6792548DE5896FB81696CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 

. documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe no do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança cQGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente.  e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim —Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17/156.859-1 J173431237680 15/03/2017 

. 	. 
Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 	Jrn 
846.501.686-00 EsLIANt FERNANDES A 
550.220.816-87 A _c FATRICIKGISELA FARNETTI PEREIRA—ala its,  

Página 1 de 1 

Junta Co miai do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/2017 da Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 
17/03/2017. Autenticação: 3785621362954759BC6792548DE5896F1581698CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, atasse httplAvonvjucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança cOGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por ~hely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 	, 
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ROSSETTI CONTABILIDADE EIRELI 

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI EM 

SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA 

Eliana Fernandes, brasileira, empresaria, casada, regime comunhão parcial de bens, 

nascida em 04/02/1971, CPF 846.501.686-00, documento de identidade M-4.002.747 - 

SSP/MG, com domicilio/residência á Rua Francisco de Paula Diniz, ri2 40, Bairro Vila Mariana, 

Município Ribeirão das Neves/MG, CEP 33.805-670, titular da empresa Zenite Comercial Eireli, 

registrada na Junta Comercial de Minas Gerais JUCEMG, sob o Nire 31600309946, por 

despacho em 29/04/2016, inscrita no CNPJ sob n2  24.687.735/0001-01, com sua sede na 

Avenida Amilcar Savassi de Souza, n2 68, Bairro Savassi Município Ribeirão das Neves/MG, 

CEP 33.880-390, ora transforma o seu registro de Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada — EIRELI em Sociedade Empresaria Limitada, uma vez que admite neste ato a sócia 

Patrícia Gisela Farnetti Pereira, brasileira, viúva, nascida em 13/02/1968, CPF 550.220.816-

87, documento de identidade MG-3.617.573 - SSP/MG, com domicilio/residência á Rua 

Conselheiro Pena, n2  60, Bairro Sevilha( 2P Seção), Município Ribeirão das Neves/MG CEP 

33.858-550 passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA, a qual regera 

doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios, 

conforme cláusulas e condições seguinte: 

PARAGRAFO ÚNICO: Á VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO 

SOCIAL E ALTERAÇÕES ANTERIORES. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E SEDE 

A sociedade empresaria limitada gira sob o nome empresarial de ENIT COMERCIAL LTDA 

ME, e terá sede na Avenida Amilcar Savassi de Souza, n° 68, Baikp  Savassi, município de 

ribeirão das Neves/MG — CEP 33.880-390. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO OBJETIVO SOCIAL 

A empresa tem por finalidade o objetivo social de Fabricação, Comercializaçã e Prestação de 

serviços em geral nas áreas de: Vestuário em geral, de uso pessoal, profission e uniform 

(camisas, calças, guarda-pós, jalecos, jaquetas, coletes, etc.) e seus comp 

acessórios (meias, bonés, luvas, tocas, chapéus, etc.), masculino e feminino. Ves 

artigos infantis (roupas, cama, mesa, banho e higiene).Confecção em tecidos 

naturais e sintéticas (capas, malas, bolsas, pastas, mochilas, etc.). Artigos hospitalares: 

rouparia, vestuário, enxovais, uniformes e itens correlatos. Artigos para cama, mesa e banho, 

RUA LAURO SODRÉ NOGUEIRA, 164— SÃO PEDRO — CEP: 33.805-600 
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG — FONES: (31)3624-4785 /98871-0211 

Junta Comercial do Estado de MIR3d Gerais 
edifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/2017 d Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 

17/03/2017. Autenticação: 3785621362954759BC67925480 5896F1381698CF. Marinely de Paula Elomfim Secretária-Geral. Para validar este 
documento, peasse http://www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança cQGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bomtim — Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31210522126 em 22/03/2017 da Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 
17/03/2017. Autenticação: 37856213629547599C6792548DE5896F681698CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança cQGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral 
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ROSSETTI CONTABILIDADE EIRELI 

calçados, materiais esportivos, faixas, carimbos, cortinas, tapetes, persianas, tecidos de fibras 

naturais e sintéticas, colchões e colchonetes Materiais, serviços e artigos gráficos, serigráficos, 

de propaganda, publicidade, comunicação visual (banners, outdoors, adesivos, etc.), 

identificação e sinalização. Artigos e materiais para condecoração e premiação e brindes em 

geral. Equipamentos e artigos para desporto, recreação, jogos, brinquedos infantis e 

pedagógicos, inclusive locação. Artigos de armarinho, costura, pintura, artes, desenho, 

artesanato e música. Materiais, artigos e utensílios de papelaria e informática (para escritório 

e ensino). Equipamentos, aparelhos, instrumentos, artigos, utensílios, acessórios e 

suprimentos para treinamento e didática (mapas, bandeiras, flâmulas, pedestal, mastro, 

talabarte, etc. e suporte para estes artigos). Livros, revistas e publicações. Instrumentos 

musicais e seus acessórios.Artigos para camping, pesca e náutica. Equipamentos de proteção 

individual (EPI). Equipamentos, artigos e acessórios para combate à incêndio, emergência, 

resgate, detecção e alarme para segurança e sinalização. Materiais e artigos para pintura, 

preservação, vedação e adesivos. Artigos e artefatos de serviços de serralheria, carpintaria, 

capotaria, vidraçaria e marcenaria. Artigos para embalagem e acondicionamento (plásticos, 

fibras naturais e sintética, saco de papel, saco de plástico, papel, papelão, caixa de isop 

engradado plástico e de madeira, frascos, garrafões, fitas adesivas, barbante, cordão, fitilho 

malas, pastas e bolsas, etc.). Artigos e utensílios para higiene pessoal, toalete e solu 

antissépticas. Material, artigos e utensílios de limpeza, conservação e lavanderia, compostos e 

preparados para limpeza e polimento. Materiais e artigos descartáveis. Artigos, utensílios, 

acessórios e descartáveis para cozinhas e refeitórios. Gêneros alimentícios e bebidas. 

Equipamentos de informática, impressoras, periféricos, suprimentos, papelaria, utilitários, 

acessórios, peças de reposição, softwares e programas em geral. Aparelhos, equipamentos, 

instrumentos, artigos, utensílios, acessórios, suprimentos e componentes elétrico-eletrônicos 

para: processamento de imagem (equipamentos de projeção, fotografia, filmagem, 

microfilmagem e cartografia), comunicação, telefonia, áudio, vídeo e som. \Aparelhos, 

equipamentos, mobiliário, instrumentos, artigos, utensílios, acessórios e suprime o médico-

hospitalar, de enfermagem, médico-cirúrgicos, odontológicos, psicológicos, oftalm 	cos, de 

laboratórios e Raio X. Equipamentos, aparelhos, instrumentos e artigos de medição de fluxos, 

níveis, movimentos (mecânicos e não mecânicos), pressão, tempo, temperatura, umidade, 

orientação espacial (bússolas), peso, tamanho, massa, altura, ótica (binóculo, luneta, lupa) e 

distância. Mobiliário em geral, para uso: doméstico, social, profissional, para refeitório, 

cozinha, escolas, escritório, informática e hospitalar, móveis padronizados e não padronizados 

para uso individual e/ou coletivo. Material de construção civil, material elétrico e eletrônico, 

ferramentas, forro e divisórias (com ou sem montagem/instalação), material permanente e 

banheiros químicos. Grama sintética e natural; materiais, utensílios, acessórios e aparelhos 

para jardinagem. Material, artigos e equipamentos agroveterinarios, rações. Materiais e 

RUA LAURO SODRÉ NOGUEIRA, 164— SÃO PEDRO — CEP: 33.805-600 
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG — FONES: (31)3624-4785 /98871-0211 



ROSSETTI CONTABILIDADE EIRELI 

   

    

artigos para combate à dengue, leishmaniose, zoonoses, DST zika vírus e chicumgunha e 

epidemias. Eletrodomésticos em geral: acessórios e peças de reposição (industrial e 

doméstico). Máquinas e equipamentos para escritório: de reprodução de cópias, máquinas de 

escrever, máquinas de plastificar, calculadoi1as, picotador, etc., peças, acessórios e 

suprimentos. Equipamentos, máquinas, aparelhos, ferramentas, peças, acessórios e 

componentes motorizados e não motorizados elétricos, eletrônicos ou hidráulicos.  para 

serviços especializados (máquinas operatrizes, fornos e estufas, soldagem e corte, para 

gráficas, limpeza, conservação e lavanderia, manutenção de veículos, jardinagem, etc.), 

inclusive locação. Equipamentos de refrigeração, ventilação, ar condicionado, bombas, 

compressores, condutos e conexões, ferragem, abrasivos e vedação.Veículos motorizados e 

não motorizados, inclusive locação, pneumáticos. Artigos e materiais de e para transformação 

em borracha, metal, nylon, cortiça, couro, plástico, isopor, vidro, madeira, acrílico, tecido de 

fibra natural e sintética, amianto, gesso, fibra vegetal, vinil, papel e papelão. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE DURAÇÃO 

A sociedade iniciou suas atividades em 27/04/2016, c seu prazo de duração c 
indeterminado (art. 997, 1H, da Lei 10.406/2002). 

PARÁGRAFO ÚNICO: A sócia Eliana Fernandes possuidora de 90.000(Noventa 

no valor de R$90.000,00 (Noventa mil reais), sede neste ato para a sócia Patr 

Farnetti Pereira, 900 (Novecentas) quotas no valor de R$900,0.0 (Novecentos reais). 

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 

o 

quotas, 

Gisela 

O capital social é de R$90.000,00(Noventa mil reais), representado por 90.000(Noventa mil) 

quotas no valor de R$1.00(Um real)cada, subscritas e integralizadas, neste ato em Moeda 

Corrente do País, pelas sócias da seguinte forma: 

Sócio N2 de Quotas Valor Unitário Valor Total 

Eliana Fernandes 89.100 1,00 R$ 89.100,00 

Patrícia Gisela Farnetti Pereira 900 1,00 R$ 	900,00 

 	R$ 9400,00 j, Total 90.000 

CLÁUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todasfrCpondem 
solidariamente pela integralização do capital social, conforme a Lei. 

RUA LAURO SODRÉ NOGUEIRA, 164— SÃO PEDRO — CEP: 33.805-600 
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG — FONES: (31)3624-4785 /98871-0211 
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CLÁSULA SEXTA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A denominação social será usada apenas pela sócia Patricia Gisela Farnetti Pereira, ao qual 

terá poderes para assinar pela sociedade, mas somente em negócios e contratos exclusivos do 

interesse social, sendo, portanto, vedado expressamente seu uso em negócios estranhos aos 

fins sociais, quer em proveito próprio ou de terceiros sob pena de nulidade, subsistindo no 

caso de indevido emprego da denominação social, sua responsabilidade pessoal e exclusiva. 

CLÁSULA SETIMA - DA ADMIISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A administração da sociedade competirá somente á sócia Patrícia Gisela Farnetti Pereira, 

cabendo a mesma a representação da sociedade, Judicial e Extra Judicial, bem como perante 

instituições financeiras e demais repartições públicas federais, estaduais e municipais, enfim 

em todas as relações junto a terceiros. 

PARAGRAFO ÚNICO: A sócia Eliana Fernandes, configura neste contrato somente como 

sócia-quotista não tendo qualquer envolvimento nas atividades administrativas da 

sociedade/Empresa. 

CLÁSULA SÉTIMA - DA RETIRADA PRÓ - LABORE 

A sócia Patricia Gisela Farnetti Pereira fará jus a uma retirada mensi a título e Pró-labore, 

importância esta, que será levada a débito na conta de Despesas Admin 

CLÁUSULA OITAVA - DAS FILIAIS 

A sociedade não possui filial, podendo instalá-las em qualquer época e em 	uer ponto do 

Território Nacional. 

CLÁUSULA NONA - DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS SOCIAIS 

Nenhum dos quotistas poderá ceder ou transferir a terceiros, parte ou a totalidade de suas 
quotas sociais, sem expressa anuência do outro sócio, sob pena de ineficácia da cessão. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EXERCICIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO 

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os administradores prestarão contas 
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas 
quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

RUA LAURO SODRÉ NOGUEIRA, 164- SÃO PEDRO - CEP: 33.805-600 
RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - FONES: (31)3624-4785 /98871-0211 
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Ribeirão das Neves, 13 de Março de 2017 

Patricia Gisela Farnetti Pereira 	 nana Fernandes 
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ROSSETTI CONTABILIDADE EIRELI 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DELIBERAÇÃO DE CONTAS 

Nos quatro meses seguintes ao término de exercício social, os sócios deliberarão sobre as 
contas e designarão administrador (es) quando for o caso, conforme a Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SUCESSÃO 

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer um dos sócios. Os 
herdeiros da falecida (o) ou interditada (o) Mediante concordância expressa da outra sócia, 
poderão permanecer na sociedade ou tèr seus haveres apurados em balanço patrimonial a ser 
levantado na data do evento e neste caso a liquidação desses créditos serão feitas em 12 
(doze) prestações mensais, iguais, sucessivas e corrigidas monetariamente. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS DECLARAÇÕES DOS ADMINISTRADORES 

A administradora declara sob as penas da Lei, de que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA — DOS CASOS OMISS 

Os casos omissos serão resolvidos amigavelmente ent 

composição amigável, serão aplicadas as leis vigentes n 

observados, ficando eleito o FORO DA COMARCA DE RIB 

competente para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas 

presente instrumento, renunciando as partes contratantes 

assegurado ser em razão de domicílio. 

tistas. Na iMpossibilidade de 

a qualque outro que lhes possa 

poca, sos e costumes geralmente 

RÃO D NEVES/MG, como único 

urgidas om a interpretação do 

E por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento. 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 	 SZ  - 	‘ 	. 	 - 
Certifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/2017 da Empresa ZENITE40MERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 
17/03/2017. Autenticação: 3785621362954759BC6792548DE5896FE181698CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral, Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança coGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinety de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 	 • 
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Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/20 da Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171568591 - 
17/03/2017. Autenticaçâo: 378562136295475913C6792548DE5898F1381898CF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acosse http://wwwlucemg.mg.gov.br  e informe n" do protocolo 17/158.859-1 e o código de segurança cOGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bomfirn — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Documento Principal 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17/156.859-1 J173431237680 15/03/2017 

Identificação do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 	Jrn 	 ktret 
846.501.686-00 E.L.lAr FERNANDES' A -~4..4tx  
550.220.816-87 „dit a.‘ PATRICIA GISELA FAI3NE111 PEREIRA 	clits 



6gTáférarii:dii GO5fairTárdóPtididitífidi£OdRãtojbliba 
Sidfiatáriã Especial da Micro e Regúëná Erfipéeàáh 
DelsiaftáMéfito',cle.:Registrá:Erfikesárialiçiertegração.! 
Secretaria de Estado de Dè'gõn'volVirWOO'Écoti6M16-6.,kle'Mitiãã':G-eiálá, 

.ãufita.:Comerrial,do Estado de MInats;GeMl .  

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL 
Certifico Orle o ato, assinado digitalmente, da empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, de nire 3121082212-6 
e protocolado sob o número 17/156.859-1 em 17/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o 
número 31210822126, em 22/03/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Márcia Thaise Lima 
Cruz. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua 
validação, deverá ser acessado o siti3feletrônico do Portale Serviços / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/paVs/imagemProceVsO/viaUnicajs0  e informar o 'número .de • 

	

4 r4_. 	 • 

protocolo e chave de segurai 
Capa de Processo> 	

, 	- 

- 	 Áãsinanfe(s) 
CPF 	,..lI.S' Nb-e ii e-, 	,c;'''''- 	i 	I k't,  .. 
846.501.66646C ÉLIANA FERRANDES II if 	1 iin 
550.220.00,67:07 PATRICl/gdISELA FARNÉTTI ÉfÉREITRA'N, t- ~ti 

,„110,J.fr 17 
Documento,Principal 

t  Assinante(e) 
CPF;Xten '''k r kir h- 	«7 	1...lã 	%.,•.,rN., Ar-  _....--ree ViltrX) 
846.5bV68-00 ÉLiMA,FEkrziknibÉse, 	E ) 	,.,0,; 1/4  ....e...~-  :,.4.- 
550:220á16-87 PATRICikOISELA'FARNETT.i PEREIRA  

reLsein,,, 
TermMe AutenticaçáOM 

Assinante-Ni.' 	• 
CPF S%-iff‘ R Wa'rtie.3 	k 0-45,_ "cflintntriK.N. iv, 	1;'N71.1.o AVIV 
062.W57d3Q2 1/4  MARCIA THÁ16E,Ciük-OR1!JZI111.12 Xitt  *% "k; Iiscit COT' 
873 69'56'd0 _ ng'ik-INELv jbE PAULA Bomnr",\NANW 1 )1, ft•V!".1  

uni  

Belo Horizonte. Quarta-feira, 2-2,giti:011et ress-Irt  

4 

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 

Junta comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°31210822126 em 22/03/2017 da Emp sa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126.é protocolô  171568591 - 
17/03/2017. Autenticação: 3785621362954759BC6792548DE5896FB81698CF,. Marinely de Paula Bomfim - Setretéria-Gedl;Pa.ra 'validar este 
documento, acesso http://www.jucemg.mg.goy.breinforrne  n° do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurançatOGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Gato foi deferido e assinado 'digitalmente por: 

I a etl-ti.tièr016"él djà.  )1Paiiiãité($),t; i 	i. 	47' 	.. 11,2;.S.jaUCÏ,,:"4: : 	

- 

CPF Nome 	-..... 	 .....- 	i 
062.075.936-42 MARgIA THAISE LIMA CRUZ ......?"1,-..,% 	Ib..  

873.638.956-00 	., 	.0, N.IARINELY.DE  PAULA BOMIIMnn%.... 

MARCIA THAISE LIMA gR.UZ4 	9E:6  062.075.936-42 aitio3 

MARINELY DE PAULP1BOtA,2M.. 	- Cia. 873.638.956-00 ~. 
115Pi:AiN 

• 

Belo Horizonte. Quarta-feira, 22 de Março de 2017 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 31210822126 em 22/03/2017 da Empresa ZENITE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171588591 - 
17/03/2017. Autenticação: 3785621362954759BC67925480E5896R381698CF. Marinely de Paula Bornfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n" do protocolo 17/156.859-1 e o código de segurança coGy Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 07/07/2019 por Marinely de Paula Bornfim — Secretária-Geral. 
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Secretaria de Racionalização e Simplificação 
11, Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  

N°00 PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 	k: t  

-. 

2062  

Auxiliar do Comércio 
 

. NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF) 

Código da Natureza 
JuridNa 

Ne de Matricula do Agente 

1 - REQUERIMEN i O  

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Nome: 	 7FNITF COMFRCIAI I MA MF 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

requer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

N° DE 	CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS 	DO ATO EVENTO 	QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

11 

N° 

IN 

FCNOREMP 

lill I 
J173959945792 

111 E IN 

1 	1 	315 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

RIBEIRAO DAS NFVFS, 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Local 	 Nome: 

Assinatura: 

21 Marco 2017 	 Telefone de Contato: 
Data 

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR fl DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresariais) Igual(als) ou semelhante(s): 

SIM 	 SIM Processo em Ordem 
À decisão 

_./._/...._ 
Data 

) 

k 
\ 

NÃO ./_/_ 	 NÃO _/_/ Responsável 
lét Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

DECISÃO SINGULAR 
r Exigência 	 r Exigência 	4 Ex\ Onera 	5' Exigência E] Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 	 I 

i  Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

L_] Processo indeferido. Publique-se. 

_J 
Data" 	 esponsável 

DECISÃO COLEGIADA 
2' Exigência 	r Exigência 	4' Exigó 	ia 	5' Exigência 

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

Data 	 Vogal 	 Vogal 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVAÇÕES 

iN Ite - 	
Á 

r.1-  • 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6249284 em 27/03/2017 da E presa ZENITEI-COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171569997 - 
17/03/2017. Autenticação: 83D43EA574DC2D853201D6276BD651A9398EF0C7. ~net,/ de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e Informe n° do protocolo 17/158.999-7 e o código de segurança 77pp Esta cópia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 28/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

4 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 
Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

17/156.999-7 J173959945792 15/03/2017 

_ 
Identificação do(s) Assinante(s) 
CPF Nome 	ida, 
846.501.686-00 DAMA FERNANDÉS.  ..,-,.. 	, "..7".- .• 

550.220.816-87 4Ç pÁÏFZICl/,'ÓISÈLA'FAFAR.NEtTIPEPEiR/VaL kr,  

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 	 ,  
Certifico registro sob o n° 6249284 em 27/03/2017 d 	 TE COMERCIAL LTDA, Nire 31210822126 e protocolo 171569997 - 

_17/03/2017. Autenticação: 83D43EA574DC2D8532D1D627DSl51A9398EF0C7. Marinety de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este 
g4  documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 17/156.999-7 e o código de segurança 77pp Esta cópia foi autenticada 

-- "digitalmente e assinada em 28/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. li 
. 	 • I 	
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