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Itabuna, BA, 30 de julho de 2020.

De: Diretoria Administrativa/Financeiro

Para: Licitações e Contratos

Assunto: Aquisição de Produtos.

A presente Comunicação Interna tem como escopo levar a seu
conhecimento urna necessidade constatada no âmbito da Administração Pública,
bem como solicitar suas providencias no se ntido de atender referidas

necessidades.

Solicitamos as providencias imediatas para iniciar processo, visando à
aquisição de material para Osmose/Hemodiálise (Membrana de csmose
reversa e Cartucho de polipropileno bobinado 01 micra) instalado no HB LEM.

Tal solicitação que ora se faz para atendimento, tem como escopo atender
aos pacientes desta unidade hospitalar, soDre'ludc) aqueles intèrnadcrs hCj CTl,
Diante de quadro de tamanha complexidade pa'a a man.itenção da \icià do
paciente, e com a atual situação de enfreníamento a :}andemia do Novo
CORONAVIRUS Sars-Cov-2 (COVID - 19) não resta alternativa senão a
contratação voltada para os serviços de hemodiálisa direcionada ao atendimento
às necessidades vitais impostas aos pacientes at?ndidos neste hospital.

C
É sabido que a atividade fim desta unidade f'ospitalar é a saúde e que, se

faz para que não haja falhas, relativamente aos rec|Àrscjs técnicos, em
procedimentos, sejam quais forem, relacionados i;i p[gserdaça) da vida hurn ma.

Destarte, solicitamos a contratação de e|nprl2sa clevie amente c'echmciada
para a prestaçãco dos serviços acima assinalados, tudo em consonância com o
disposto na Lei 8£66/93.

· "7

' ' (

Roberto Gama Pacheco Junior C éci .j m j" da Rc)( na

Presidente FASI Diret Adrnini r tivo/Fin:tnceiro

'~H F ' - ~m~ '

2020 Av. 'êrnãndO G:xnes Oliveira. s,'n" -- CEP: 'è5.6O02Oj ·- I :j ju -kj --Bcihiu
Tel.: (73) 3214-1600 . CN ". C:? 762.6Z3/CCd)1 s:t
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ESPECIFICAÇÃO
j .i t'},±1 ,l _ _ _ , , . . , _

_ UN D uant.
, . . , _ LOTE ()1 ,

Membr anã dc osmose reversa ndus{na1 projotada para dessaâimzaçâo de água trabalhamo sob baoca pressão, aphcàvol a vános

1 s'stemas Confeccmnmas em makmal de poüamida om pdicula extrafina do hpo TFC (Thin Hm ComptjM) revestida externamente com hbra de LIN IDADE 2
Vlçji"Q "erristradas e aprovadas peta FDA (Food and Drug Admtmstra1ion - USA) ¶'empemura de C}çjQtâçãQ Máxima 45 "C Pressão de Operação
Máxima CjOQ PSI Dtmens5es Aproximadas (533.4mm x 99,7mm).

Cartucho dc Poliprepikno bobinado 01 micra constmfsos cm pcmpmpikma aprovado q a;gcxjão, tem um dosígn som núçieo são utMzados

7 comumente om Dqé-¢ratam(!ntcjs sstamas clo osmose reversa suçmíqunnte ¶Mação dOs timos de carvão attvaáo, com hnaúciade de comovw material' UNIDADE 20
patbculaco (fios, finos Mxc) da água. com temperatura de ação máxima de 6C C, jjréssão do operação máxima 4,0 Bar Dimensões
apmmnadas9 ¥," X 2W , vazão de 2Dtj L/h

Gcisa Rocha Guimarães ,

Caren-l3a 134537

Gerencia de Enfermagem

l
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MAPA ANALÍTICO 0058.2020 AQUISIÇÃO DE OSMOSE REVERSA 16.07.2020

LOTE 01

Item Descrição Und Quant GABCO PERMUTION SAUBERN MÉDIA TOTAL

Membrana de osmose reversa industrial projetada para
dessalinização de água trabalhando sob baixa pressão, aplicável a
vários sistemas.Confeccionadas em material de poliamida em

j película extrafina do tipo TFC (Thin Film Composit), revestida UNIDADE 2 R$2.871,00 R$2.668,10 R$4.400,00 R$3.313,03 RS 6.626,07
externamente com fibra de vidro, registradas e aprovadas pela FDA
(Food and Drug Administration - USA). Temperatura de Operação
Máxima 45 'C. Pressão de Operação Máxima 600 PSI. Dimensões
aproximadas (533,4mm x 99,7mm).

Cartucho de Polipropileno bobinado 01 micra, construídos em
polipropileno aprovado e algodão, tem um design sem núcleo, são
utilizados com umente em pré-tratamentos sistemas de osmose

2 'eversa subsequente filtração dos filtros de carvão ativado, com UNIDADE 20 R$22,00 R$95,90 RS200,00 R$105,97 RS 2.119,33
finalidade de remover material particulado (fios, finos, barro) da água,
com temperatura de ação máxima de 60·C, pressão de operação
máxima 4,0 Bar Dimensões aproximadas9.%" X 2J/2" , vazão de 200
Uh.

TOTAL DO LOTE R$8.745,40

r ."" )" l

Cotação · HüEjd
LeonQrdo Benêdito Piido

Cq· "Agnador

E . -
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" Vivax Ind. e Com. de Equipamentos Ltda,
âí - Rua São José, 2717 Núme:=0027

CEP 87307-799 - Campo Mourão - PR Data Emissão
.'"Ã *®NN't± FONE l FAX (44) 3529-1050 29107/20

Email: vendas@saubern.com.br

Nome: FUNDAÇAO DE ATENçAO A SAUDE DE 1TABUNA/ 003325
Endereço: AVENIDA FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA, SN Situaçao
Bairro: N. SENHORA D GRAÇAS Cep: 45601.554
Cidade: ITABUNA Estado: BA Pendente
Fone: 7332141677 Fone/Fax:

CNPj: 02.762.633/0001-62 LE.:
Vendedor: 802112 /JESSE GOMES DE SOUZA Cadastro: 16/07/20/10:34:50

Local de Entrega: AVENIDA FERNANDO GOMES DE OL|VE!M,SN B: N. SENHORAD GRA~ABUNA- BA CEP: 45601-554

Observação:

Data da Entrega: 16/07,'20

Código Descri ão Un Qtde PrUnit Pr. Total VlrlPl % IPI
~

3584 MEMBRANA OSMOSE REVERSA DOW XLE-4021 UN 2,00 2.376,00000 4.752,00 8

868 FILTRÔ 10"X2.5"- PP LISO -1 MICRA- CV\ UNI 20,00 10,80000 216.00 8.

Cond. De Pagto: A VISTA

Total Itens: 4.968,C

Descontos: 0,C

Valor do Frete: 0,C

Total Orçamento: 4.968,(

Condições de Entrega
Transportadora: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA Tipo Frete: 1 Emitente
Volume: 0,000 Espécle: Marca:

Dados Adicionais
- Favor confirmar o pedido em resposta ao email
- Dados para depósito da entrada: - Bcd Itau 341 Ag: 0318 CIC 21.001-0 - Vivax Industria e Comércio de Equipamentos Ltda

_ CNPj: 05.161.212/0001-74É OBRIGATÓRIA A VERIFICAçÃO DA MERCADORIA NO MOMENTO DA ENTREGA.
RECLAMAÇÕES POSTERIORES NÃO SERÃO ANALISADAS.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTESEMPRÉVIA NEGOCIAçÃO

- Em caso de venda parcelada, seguirão boletos bancános
- Proposta válida por 15 dias ou enquanto durar o estoque.
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Av. Fernando Gomes Oliveira, S'N° Nossa S das Graças Ital una - Bahia Cf f': 45.61 1-'-.'}4
CNPJ - 02,762.633-0001-62 [nscnção Estadual: Isento Mu,üápa'· ?U.2E7
E-mail: cotacao.fasi@gmail.com

Contato: Leonardo · .
Fone: (73) 3214-1677

COTAÇÃO 058.2020 AQUISIÇÀO DE OSNKSE R'ZVE QSA

Á Empresa: GABCO SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE ÁGUA l ÇTDA-ME

Contato: Edson Ferreira Fone: 11 2901-1339 l 11 97630-9290
Cidade. sac Paulo - SP E-mail: edson.ferre ira@gabco.com.br

OBSERVAÇÃO:

a) Sdicitamc s colocar pr"ços para os mater%is aoaixn djscr1mirG dos;
b) Obngatóno a aNc'3ção do carimbo do CNPJ como também data 6 assim 'tLTj na n±spoua da cotâçãG
C) Certo que podemos contar com a vossa coiaboraçàô, desde 6 agrac:ecemrs

C

DATA: 18 106 /2020

mm'[ ITEM l " " Especificação de materk,1 Unid Quant Preço Unit. Preço total _ )

""í M! I'll'",, __
Membrana de osmose reversa industrial projetada para cessd'Wz8çãj cje aqua R$2.871 ,00 RS 5,742,00 :
trabalhando sob baixa pressão. aplicável a várioS sãstem3&C"^fecckmadjl$ em

l material de pohamida em película extrafina do tipo TFC"( Thin Film Ccó nµtsit). rm'estida UNIDADE 2
externamente com fibra de vidro, registradas e apnov" cãs pE'và FDA (FOod aM Drug
Admmístration - USA), Têmperatura de Operação Máxh 3 45 "C:. Fremo cie

, , Ope'ação Máxima 600 PSI. Dimensões aproximaaas (533,4m"n x 9£' 7tnm).
rFuchü de Polipropileno bobinado 01 micra, construídos -em pol¢mpiltmo "79Züio R$ 440,00

iapro láciO e akgodão, tem um design sem núcleo. são utihzac"os cx)' 7uw erte e 11 pré-
|trata nentos sistemas de osmose reversa subseqljen[ig fütração dm 'rj tios de carvão LJNIDADE 20

2 ,
atrvEido. com finalidade de remover material partícula j j (fiot. finos. barrcg c'a água,

com temperatura de ação máxima de 6O-C pressãcj de opr'raçàc' máxima 4 :) Bar.
Dimensões a 'roximadas93á" X 2]4" vazão de 200 l-lb

" TOTAL' " 'MMMI ____ R$ 6.18200
Conforme s jliçitação acima, informamos d valor unitáèo e :nta1 d's iten q n cIes c 'ição.

Prazo de Entrega : 05 dias uteis

Data: ia

" l
Assinatura e nome do responsável

Edson Ferreira

¢3kB Cq

""'""'° """ i
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Product Information
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Lenntec/i
info@lenntech.com Tel. +31-152-610-900

wwwjenntech.com Fax. +31-152-616-289

FILMTEC"" TW30-4021 Membranes
FILMTEC Small Commercial Elements

Features

C

FILMTEC" reverse osmosis (RO) elements offer the highest quality water for small
commercial systems purifying less than one gallon per minute (0.2 m'/d) of RO water.

· FILMTEC membranes are available in a vahety of sizes to meet a wide range of space
requirements. '

· FILMTEC XLE extra low energy elements operate at the lowest pressure in the industry,
resulting in lower energy costs and enabling system builders to use lower cost
components.

· In addition to the highest quality water and the lowest energy costs, FILMTEC
membranes also deliver savings by providing the industry's longest lasting and most
reliable performance.

Product Specifications
Active Area Applied Pressure Permeate Flow Rate Stabilized Salt

Product Part Númber ,''' ' ReÈctionj%j_

TW30-2026 80635 7(0.7) 225 (15.5) 220 (0.83) 99-5
TW30-2514 80639 7(0.7) , 225 (15.5) 200 (0.76) 99.5
TW30-2521 80641 j3(1.2l 225 (15.5) 325 (1.23) 99.5
XLE-2521 154530 13(12) 100 (6-9) 365 (1-38) 99.0

TW30-4014 80605 20 (1.9) 225 (15.5) 525 (1.99) 99-5
Nií0-4021 80608 36 (3.3) 225 (15.5) 900 (3.41) 9g.s

XLE-4021 154540 36 (3 3) 100(6.9) 1,025 (3,88) 99.0
1. Permeate flaw and salt rejection based on the following test conditions: TW30 elements are tested on a 2,000 ppm Nacl feed stream, XLE performance based on a 500

ppm NaCl feed stream, pressure specíhed above, 77"F (25?C) and the fdlcming teoovety rates; TW30-2026 - 10%, TW30-2521, XLE-2521, TW30-4021, XLE-4021 - 8%,
TW30-2514, TW30-4014 - 5%.

2. Permeate flaws for individuai elements mây vâry "/-20%.
3. FOr the purpose of improvement, specifications may be updated periodically

4w Figure 1
A

i B"] rB7

,,,,~_j7"" " """ I), ? 1"^
Tape Outer Wrap

Feed End Cap Brin Product

E'
FilmMC ooupkr pm mmbor
miss hr in mWrplè ONmcm
hcLIsirlgb Each cmpkr ndtàcks
Pm ?-?W EPA O-ririµ, FilmToc
pan mmber mss. cmphmi
hxC 68mh¢17 mm) penmai±mW
¥e neil Silk! W Fmix

Maximum Feed Flow Rate Dimensions - Inches (mm)
Product gpm (m'/h) A B C D

TW30-2026' 5(1.1) 26.0 (660) 1.18 (30) 0.68 (17) 1.8 (46)

TW30-2514 6(1.4) 14.0 (356) 1.19 (30) 0.75 (19) 2.4 (61)
TW30-2521 G(1.4) 21.0 (533) 1.19 (30) 0.75 (19) 2.4 (61) "'
XLE.2521 "G(1.4) 21.0 (5ãã') 1.19 (30) 0-75(19) 2.4 (61)

TW30-4014 14 (3.2) _ _ 14.0 (356) 1.05 (27) 0.75 (19) 3.9 (99)
TW30-4021 14 (3.2) "" _ '219(533)_ 1.Õ5 (27) 0.75(19) 3.9(99)

XLE-4021 14 ('ã 2) ""Z1.0 (53"i 1.05 (27) ' 0.75 (19) 3.9 (99)
1, TW30-2026 has double o-rings on each end of the permeate tube, Couplers for0.68 inch (17 mm) permeate tubes are not sold by FilmTec, 1 inch = 25.4 mm
2. Refer to FilmTec Design Guidelines for muWple-dement systems.
3, TW30-2026 elements At nominal 2.0 inch préssure vessels. T\N30-2514. TW30-2521 and XLE-2521 elements fit nominal 2.5 inch LO. pressije vessels. TW304014.

TW30-4021, and XLE-402 1 elements fit nominal 4 inch LO. pressure vessels.

Page 1 Of 2 "' Trademark of The Dow Chemical Company ("DOW') or an aftiliated company of Dow Form No. 609-00438-0406



Operating Limits

Important
Information

~

Operation
Guidelines

General
Information

'~

· Membrane Type Polyamide Thin-Film Composite
· Maximum Operating Temperature 113°F (45°C)
· Maximum Operating Pressure 600 psig (41 bar)
· Maximum Pressure Drop 13 psig (0.9 bar)
· pH Range, Continuous Operation' 2 - 11
· pH Range, Short-Term Cleaning (30 min.)' 1 -13
· Maximum Feed Silt Density Index (SDI) 5
· Free Chlorine Tolerance' <0.1 ppm
' Maximum temperature for oonUnuous operation above pH 10 is 95°F (35°C).
' Refer to Cleaning Guidelines in specification sheet 609-23010.
' Under certain conditions, iné p'esence of free chlorine and otheroxidiàng agents will cause premature membram failure.

Since oxidation damage is not covered úndér wawanty, FilmTec recommends rémoving residual free chbhne by
pretreatment priar to membrane exposure. Please refer b technical bulletin 609-22010 for more informaüon.

Proper start-up of reverse osmosis water treatment systems is essential to prepare the
membranes for operating service and to prevent membrane damage due to overfeeding or
hydraulic shock. Following the proper start-up sequence also helps ensure that system
operating parameters conform to design specifications so that system water quality and
productivity goals can be achieved.

Before initiating system start-up procedures, membrane pretreatment, loading of the
membrane elements, instrument calibration and other system checks should be completed,

Please refer to the application information literature entitled "Start-Up Sequence" (Form No.
609-02077) for more information.

Avoid any abrupt pressure or cross-flow variations on the spiral elements during start-up,
shutdown, cleaning or other sequences to prevent possible membrane damage. During
sM-up, a gradual change from a standstill to operating state is recommended as follows:
· Feed pressure shouid be increased gradually over a 30-60 second time frame.
· Cross-flow velocity at set operating point should be achieved gradually over 15-20 seconds.
· Permeate obtained from first hour of operation should be discarded.

· Keep elements moist at all times after initial wetting.
· If operating limits and guidelines given in this bulletin are not sthctly followed, the limited

warranty will be null and void.
· To prevent biological growth during prolonged system shutdowns, it is recommended that

membrane elements be immersed in a preservative solution.
· The customer is fully responsible for the effects of incompatible chemicals and lubricants

on elements,
· Maximum pressure arop àcFoss an entire pressure vessel (housing) is 30 psi (2.1 bar).
· Avoid static permeate-side backpressure at all times.

Notice: The use of this product in and of itself does riot necessarily guarantee the removal of cysts and pathogens from wâter,
Ehective cyst and pathogen redijction is dâpemèm on the complete system desygn and on the operation and maintênânce of
the system,

Notice: No freedQm from any patent owned by Seller or others is to be infemed, Because use cxmditions and applicable laws
may differfrom one location b another and may change Nth time, Customêris responsible for determining whether pmducts
and üie mformatim in this document are appropriate for Customer's use and for ensuring that Customer's workplace and
disposal practices are in comp|iahce wilh applicable laws and other governmental enactmenis. Seller assumes no obligation or
liability forthe informâtion in thi$ document, NO WARRANTIES ARE GIVEN: ALL IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY OR FITNESE FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.

D
®

Page 2 of 2 '"' Trademark of The Dow Chemical Company ('Dow') Or an affiliated company of Dow
Form No, 609-00438-0406



.
h

i

i

E.J. KRIEGER E CIA LTDA l ':;"'

, . Rua Rodolpho Hatschbach,1855 L """"' à° e TECPtlR ISO
ÔPCRMUh0M
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Fone: (41)2117-2300 - Fax: (41)2117-2323 =='=="= Quality wj "'8oo8"Ab ELKjAT rOm

CNPj: 02.074.242/0001-55 - IE:9013982756

ORÇAMENTO DE VENDA E57738 CONTATO: O Emissão: 15/07/2020 Validade: 01/01/0001 Versão: O

Cliente: 014521 - FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA - FASI

Endereço: AV FERNANDO GOMES OLIVEIRA, SN - SEDE

Cidade: ITABUNA - BA CEP: 45601-554

Fone: (073) 32 14-1620 Fax: (73)3214-1684 Repres.Externo:

Solicitante: 4 - ARNALDO Contatante: BRUNA RAFAELA SILVEIRA GIRAO JAQUES CNPj: 02.762.633/0001-62

Cond.Pgto: lX |ANTECIPADO Controle: A2 - NEGOCIAÇÃO TÉCNICA Insc.Estadual:

Transportadora: AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA Frete: CIF Ordem de Compra:

Observações: FRETE INCLUSO - 56009 - 16 DIAS ÚTEIS

l% Data
Produto Descrição do Produto NCM Segm. CFOP Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total IPI Entrega 'l

41

MPIM-1377 MEMBRANA OSMOSE REVERSA 1000 GPO TW30-3020 84219991 CON 6101 UN 1 2.668,1000 2.668,10 8 16/07/20

SAPF-0162 ELEMENTO FILTRANTE PP BOBINADO 9.3/4 X2,1/2- 1 MICRA 84212100 CON 6101 UN 1 95,9000 95,90 O 16/07/20 ,,

Ê

,1

Aprovação: l l Total Bruto RS 2.764,00 ICMS (Incluso): RS 219,74

Valor do IPI RS 225,03

Valor Total com IPI RS 2.989,03

FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA Desconto Suframa RS 0,00

Encargos financeiros RS 0,00

Valor do Frete RS 15C,00

Total do Pedido RS 3.139,03

Data |mpressâo: 15/07/2020 Hora: 11:03 Data Liberação: 01/Ô1/CX)01 Coordenador(a): JOELMA MONTEIROUt|ns
J

Página 1 de 1.



19/06/2020 Gmail - cotação de osmose reversa
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cotação de osmose reversa

cotacao Fasi <cotacao.fasi@gmail.com>

CEA do Brasil - Adriane Dos Anjos "vendas2@ceadobrasil,com.br>
Para: cotacao Fasi <cotacao.fasi@gmail.com>

18 de junho de 2020 16:24

Prezados, boa tarde!

Primeiramente, gostaria de agradecer o seu contato com a CEA do Brasil Tratamentos de Água, e a sua
solicitação de orçamento.

Entretanto, estamos declinando esta solicitação de orçamento.

Em caso de dúvidas, fico à disposição.

©Atenciosamente,

jg, Adriane dos Anjos
Vendedora Técnica l Depto. Comercial

CEA do Brasil Tratamentos de Água

(11) 4456 - 9604 l (11) 99875 - 2218

vendas2@ceadobrasil.com.br
www,ceadobrasil.com.br

C

-—---- Mensagem original —------

Assunto::cotação de osmose reversa
Data:18/06/2020 11:35

De:cotacao Fasi <cotacao.fasi@gmail.com>
Pa ra::bishen@bishenambiental.com.br, cea@ceadobrasil.com.br, contato@despurifil,com.br,

atendimento@comercialacqua.com. br, comercial@gabco.com.br
[Texto das mensagens anteriores oculto]

hups://mai|.goog|e.çQm/mai|/u/0?ik=b443e791fa&view=pt&search=a||&pemmsgid=msg-W03A1669865996593311520&simpl=msg-f%3A1669865, ., 1/1

' . .



03/M/2020 Consultas -Agência Naciona da Vigilância Sarutáha

'CdsuitàS l Funcionamento de Empresa Nacional l Resultado l Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

C

Razão Social

VIVAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ

35.161.212/0001-74

Endereço Completo
R SAO JOSE 2717 sala 01 e 02 - AREA UFFBANIZADA Il CEP: 87.307-799 - CAM PO M JURÃO/PR

Telefone

(44) 3529-1050
Resr onsável Técnico

BRUNA TIEMI KOBO

Responsável Legal

FRANCISCO REIGOTA

Dados do Cadastro

C

Cada stro N'

8.01.373-4 (U1W4530WHX73)

Data do Cadastro

19/05/2004

Situação

Aiià]
N" do Processo

2502 3.110040/2003-82

Cada stro

8 - PiMutos para Saúde (Correlatos)

Ativi :1ades l CIasses

Fab"icar

· Correlato

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencirnenfo dc
Publicaçâ o Certificado

Nenhum reçistro encontrado

Certilicado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação

Vigentes

Data de Vencirnento dc

Publicação Certificado

Nenhum registro encontraCo

https /,'cmsu|4asmnvisagov.br/#/empresas/ur.presas/q/250231100402003 82/?cnpj=05161212j001""4 1/2
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DESPACHO

1. Autorizo a Contratação da empresa Vivax Industria e Comercio de

Equipamentos Ltda;

2. Ao assessor jurídico para opinar sobre a possibilidade de contratação

direta e:

3. Após, observada a dehnição da dotação orçamentária e existência de

recursos, remeta-se à Comissão de Licitação para fim de providenciar

a autuação do processo licitatório l inexigibilidade l dispensa:

C Itabuna, 30 de Julho de 2020.

Roberto ama Pacheco júnior
Diretor Presidente

C
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ORIGEM: DEPARTAMENTO DE LICITAçÃO E CONTRATOS

REF: DISPENSA DE LICITAçÃO N° 045/2020

PROCESSO ADMNISTRATIVO N" 233/2020

PARECER

EMENTA: CONTRATAÇÃO DIRETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
MÉDICO DE uso HOSPITALAR (SISTEMA DE OSMOSE REVERSA
PARA uso EM HEMODIÁLISE INSTALADO NOS NOVOS LEITOS

UTIs COVID) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PARA O
ABASTECIMENTO DO HOSPITAL- DISPENSA DE LICITAÇÃO.
ART. 24, Il e IV DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO 1993 (DECRETO

C N° 9.412/2018) MP 926\2020, MP 961\2020, Art.1°. CONSULTA

FORMAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA

I - PREÂMBULO

Trata-se de consulta acerca da possibilidade jurídica de contratação da empresa VIVAX

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com FASI - FUNDAÇÃO

DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA, fundação de direito público interno, constituída

pelo advento da Lei Municipal 1.942 de 27 de Julho de 2004, inscrita no CNPJ sob o n°

02.762.633/0001-62, para aquisição de material médico de uso hospitalar (sistema de osmose

reversa para uso em hemodiálise instalado nos novos leitos' UTIs COVIl)) para enfrentamento

© ao COVIL) 19 nesta Unidade Hospitalar, sem que haja procedimento licitatório, informando

que há o interesse da Administração na contratação em telm tudo isso por meio de dispensa,

dada a legalidade. urgência e emergência em que se encontra o País devido a pandemia do vírus

COVID-19.

II - DAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS

Inicialmente, imperioso destacar que, devidamente autuado a solicitação pela Diretoria, vem os

autos na data de 30/07/2020, objetivando a consulta acerca da legalidade de contratação de

empresa por meio de licitação na modalidade disrensa, justificando a contratação sobre as

aquisição de material médico hospitalar, sistema de osmose reversa usando na hemodiálise,

será usado nas Unidades de Tratamento Intensiva - UTI em pacientes diagnosticados com

COVIl) 19, já que o HBLEM habilitou 28 (vinte e cito) UTI COVIl) adulto e 38 (trinta e oit

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira s, CEP: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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leitos clínicos COVIl) para enfrentamento e tratamento desta enfermidade, aos pacientes

regulados pelo SESAB.

Considerando que em 28 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde, por meio do COE-nCoV

publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional para Infecção

Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e

mitigar o aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pelo COVID-19 e do Guia de

Vigilância EpidemiolÓgico; Considerando que em 04 de fevereiro de 2020, o Ministério as

Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em

O decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) por meio da publicação

da Portaria MS n.188, e conforme Decreto n.7.616 de 17 de novembro de 2011; Considerando

que em 07 de fevereiro de 2020, foi publicada a Lei n.13.979 que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto atual; Considerando que em 11 de março de 2020 a

organização Mundial de saúde (OMS) declarou a doença provocada pelo novo coronavírus

COVID-19 como uma pandemia; Considerando que a lei prevê que poderá ser determinada a

realização compulsória de exames, testes laboratoriais, coleta de amostra clínicas, vacinação e

outras medidas profiláticas, bem como tratamentos médicos específicos; Considerando que a

MEDIDA PROVISÓRIA N.926 DE 20 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre procedimentos

para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de

C) saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, em especial o artigo

4°(..) é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância

internacional decorrente do Coronavírus de que trata esta Lei. Vale ressaltar que ,A,D,I,S,P,E,N,S,A,

É TEMPORÁRIA E SE APLICA APENAS ENQUANTO SE PERDURAR O PERÍODO

DE DESABASTECIMENTO DESTE HOSPITAL, pois o Pregão Eletrônico referente a

aquisição desse material não logrou êxito, nenhum interessado participou da disputa

relacionado a este item.

1- Considerações Preliminares desta Assessoria

De início. imprescindível de faz a verificação: c.a existência de dotação orçamentária para

realização do contrato; as minutas do termo de disp:nsa e do contrato, com base nos element

2020 Av. Fernando G ornes Oliveira, /n° - CEP: 45,600-000 - Itabuna -Bahia
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fornecidos nos autos, perfeitamente delineado seu objeto, prazo. valor. dotação de despesa e

forma de pagamento, assim como documentos de regularidade da empresa.

< "

Convém destacar que, compete à Assessoria Administrativa prestar consultoria sob o prisma

estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à

oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária

do administrador público legalmente competente, tampouco, examinar questões de natureza

eminentemente técnica, administrativa elou financeira, salvo, patente irregularidade.

Ademais, entende-se que as manifestações da Assessoria Administrativa da FAS1 são de

natureza opinativa e, portanto, não são vinculantes para o gestor, o qual pode, de forma

justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada da consultoria jurídica. Ou

seja, o presente opinativo tem natureza obrigatória, porém não vinculante.

Analisadas as exigências específicas impostas pela Lei n° 8.666, de 1993, cumprirá examinar a

instrução processual sob o aspecto das demais formalidades aplicáveis às contratações

administrativas.

Por tais razões, como simples orientação jurídica, visando auxiliar a Administração do

NosocÔmio na tomada das decisões que atendam primordialmente a finalidade de interesse

público. passa-se a expor o que se segue:

III - DA FUNDAMENTAÇÃO DE MÉRITO

Por todo exposto, passo à fundamentação e. ao final. opino.

Embora a realização de contratos pela Administração Pública exija, em regra, a obediência ao

certame licitatório (princípio da obrigatoriedade), o legislador ressalvou hipÓteses em que o

gestor pode prescindir da seleção formal prevista neste estatuto.

As hipóteses de ressalva encontram fundamento no próprio texto constitucional, uma vez que o

inciso XXI do artigo 37, da Constituição Federal, ao estabelecer a obrigatoriedade do
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procedimento de licitação para os contratos feitos pela Administração, já inicia seu texto

resguardando ""ressalvados os casos especj/ícos na /egi,s'/ação"".

A dispensa de licitação é a possibilidade de celebração direta de contrato entre a Administração

e o particular. nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93. Observa-se que a lei

enumerou expressamente as hipóteses de dispensa de licitação. sendo este rol exaustivo. Neste

sentido é a lição do renomado Jessé Torres Pereira Júnior:

"As hipóteses de dispensabilidade do art. 24 constituem rol taxativo, isto é. a
Administração somente poderá dispensar-se de realizar a competição se
ocorrente uma das situações previstas na lei federal. Lei estadual, municipal
ou distrital, bem assim regulamento interno da entidade vinculada não poderá
criar hipótese de dispensabilidade".

Nesse sentido, cabe ao ente público assegurar a todos. conforme está expressamente descrito no

m. 196 da Constituição Federal: "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." (...) Não resta outra alternativa, a não ser aquisição dos medicamentos, tem-se a

hipótese prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93:

IV - nos casos de emergência ou de calatnidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao
atendimento de situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

Trata-se, como se vê, de autorização legal para que, desde que observados os requisitos fixados

no dispositivo, o gestor possa deixar de instaurar a licitação e contratar diretamente compras e

serviços gerais para a Administração.

Trata-se de importante ferramenta jurídica disponibilizada ao administrador, para uma situação

peculiar, a ser acionada sob o crivo da proporcionalidade para atender o interesse público.
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Circunstâncias fáticas levaram a matéria a ser discutida no Tribunal de Contas do Distrito

Federal, em consulta genérica formulada no bojo do Processo n° 1805/2999, da qual resultou o

entendimento exposto na Decisão n° 3.500/1999, em caráter normativo e ainda em vigor, no

sentido de que:

(...) sem prejuízo do cumprimento das formalidades previstas no art. 26 da Lei
n° 8.666/93, é possível a contratação direta de obras, serviços (continuados ou
não) e bens, com fulcro no art. 24, lV, da referida norma legal, se estiverem

presentes, simultaneamente, os seguintes reguisitos, devidamente
demonstrados em processo administrativo próprio: a) a licitação tenha se
iniciado em tempo hábil, considerando, com folgm os prazos previstos no
Estatuto Fundamental das Contratações para abertura do procedimento
licitatório e interposição de recursos administrativos, bem assim aqueles
necessários à elaboração do instrumento convocatório, análise dos
documentos de habilitação (se for o caso) e das propostas, adjudicação do
objeto e homologação do certame;
b) o atraso porventura ocorrido na conclusão do procedimento licitatório não
tenha sido resultante de falta de planejamento. desídia administrativa ou má
gestão dos recursos disponíveis, ou seja, que tal fato não possa, em hipótese
alguma, ser atribuído à culpa ou dolo do(s) agente(s) público(s) envolvido(s);
C) a situação exija da Administração a adoção de medidas urgentes e
imediatas, sob pena de ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
d) a contratação direta pretendida seja o meio mais adequado, efetivo e
eficiente de afastar o risco iminente detectado;
e) o objeto da contratação se limite. em termos qualitativos e quantitativos, ao
que for estritamente indispensável para o equacionamento da situação
emergencial;
f) a duração do contrato, em se tratando de obras e serviços, não ultrapasse o
prazo de 180 dias, contados a partir da data de ocorrência do fato tido como
emergencial;
g) a compra, no caso de aquisição de bens, seja para entrega imediata;

É esse o contexto normativo a que o administrador deve subsumir e ponderar os fatos

relacionados com a aquisição de medicamentos por ordem judicial. Marçal Justen Filho leciona

que emergência é um conceito relacional entre a situação fática anormal e a realização de certos

valores. Explica:

O direito (público, especialmente) é posto para assegurar a realização de
certos fins (valores). Quando se constrói a norma jurídica. considera-se uma
certa situação fática e se elegem certas condutas como obrigatórias, proibidas
ou facultadas.
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Presume-se que, através dessa disciplina. atingir-se-á a satisfação de certos valores. Essa é a

regra para a situação de normalidade. A emergência consiste em ocorrência fática que produz

modificação na situação visualizada pelo legislador como padrão. A ocorrência anômala

(emergência) conduzirá ao sacrifício de certos valores se for mantida a disciplina jurídica

estabelecida como regra geral.

€)

C)'

Percebe-se, assim, que a emergência decorre de um imprevisto que ameaça um valor

fündamental.

Destarte, pela incidência da hipótese prevista no art. 24, IV, da Lei de Licitações, e pela

perfeita adequação do objeto à previsão legal, eis que relacionado com as atividades vitais do

Hospital, não vislumbro óbice para a celebração do contrato administrativo com o prestador de

serviços supramencionado, considerando que os preços guardam compatibilidade com os

valores praticados no mercado.

Portanto, há de se observar que não só a licitação, mas também a contratação direta através de

processos de dispensa ou de inexigibilidade, deve sempre buscar atender o interesse público,

dentro do menor espaço de tempo e no melhor preço possível, objetivando, assim, a

preservação do patrimônio público.

Vale ressaltar, ao MP 961\2020 adéqua os limites de dispensa de licitação, autoriza pagamentos

antecipados nas licitações e nos contratos e amplia o uso do Regime Diferenciado de

Contratações Públicas (RDC) durante c) estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto

Legislativo n° 6, de 20 de março de 2020.

As novas regras valem para todas as esferas administrativas — federal. estadual e municipal — e

aplicam-se exclusivamente aos contratos firmados no período de calamidade pública,

independente de sua duração ou prorrogações.

A MP 961, que está em vigor desde o dia 06, tem apenas três artigos que determinam:

Art. 1° Ficam autorizados à administração pública de todos os entes
federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:
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l - a dispensa de licitação de que tratam os incisos l e ll do caput do art. 24 da

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:
a) para obras e serviços de engenharia até RS 100.000,00 (cem mil reais),
desde que não se Miram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda4
para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser

realizadas conjunta e concomitantemente; e
b) para outros serviços e compras no valor de até RS 50.000,00 (cinquenta mil
reais) e para alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só

vez;

€ IV - CONCLUSÃO

Por tais razões, essa Assessoria atenta-se aos aspectos jurídicos do processo licitatório, cabendo

à administração a responsabilidade integral pela definição do objeto, a justificação de sua

necessidade, de acordo com a sua necessidade.

É de bom alvitre atentar que, incumbe a esta assessoria apenas a análise jurídica, sendo de

inteira responsabilidade da Diretoria Executiva a comprovação da existência e veracidade do

fato noticiado e que ensejará a celebração do termo.

Friso, também, que o presente parecer não se atém à autenticidade dos documentos
C

apresentados, à compatibilidade dos preços com os praticados no mercado e à pertinência das

condições negociais.

Isto posto, concluímos que há possibilidade jurídica. desde que cumpridas as providências de

praxe e atendidos os apontamentos:

l) Em cumprimento ao Princípio da publicidade. seja publicado na imprensa oficial do

Município, e quando se tratar de verba federal que seja publicado no Diário Oficial da

União-DOU, aviso contendo o resumo da dispensa como forma de garantia de eficácia do

ato administrativo;

2) Seja o processo em tela submetido à análise da Contabilidade e Controladoria Interna da

FASI a quem cabe, através de seus sistemas de controle interno, examinar as fases de
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execução da despesa, dotação orçamentária. inclusive. verificando a regularidade das

licitações, contratos, temos, sob os aspectos da publicidade, legitimidade, economicidade

e razoabilidade". Devendo ainda. a Controladoria Interna se manifestar através de

'"relatórios, auditorias, inspeções, pareceres, outros documentos necessários e

pronunciamentos voltados a sanar possíveis irregularidades/vícios", caso necessário.

É o parecer.

Itabuna-BA, 30 de julho de 2020.

C
Mic e arrôco

Assessora Jurídica
OAB-BA 59.866

Cl
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AUTUAÇÃO

~

Processo Administrativo: n°0233/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 045/2020.

Valor Estimado: R$ 4.968,00 (Quatro mil Novecentos e sessenta e Oito reais);

Contratante: FASI- Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna

Contratada: Vivax Industria e Comercio de Equipamentos Ltda.

CPL: Portaria N° 0027/2020 - 01 de abril de 2020 - Edição N° 294

objeto: Aquisição de Membrana de Osmose Reversa e Cartucho de Propileno

Bombinado 01 micra para uso do aparelho de hemodiálise do Hospital de Base

Luis Eduardo Magalhães-HBLEM.

Vigência/Período: Imediata.

Autuação: Ao 30° dia do mês de julho de 2020, eu Renata Bomfim Silva Oliveira,

Presidente da C PL da FASI, autuei sob o n°0233/2020, este processo

administrativo, contendo suas peças integrantes em conformidade com a Lei

Federal 8.666/93.

ii

áj

Renata Bomfim Silva Oliveira
Presidente da Comissão de Licitação
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GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE

Portaria N" 0027/2020

Dispõe acercá da revogação da portariã 010/2020 de 14 de fevreiro de
2020, e nomeação dos membros efetivos e suplentes para a composição
da CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI.

O Diretor - Presidente da FASI - FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO Á SAÚDE DE ITABUNA, no uso de

suas athbuições que lhe roga o art.37 l 7° da lei Municipal 1.942 de 27 de julho de 2004.

Resolve:
t ART. 1". Revogar a portaria de 0010/2020 de 14 de fevereim de 2020, que trata da nomeação de

membros efetivos e suplentes, respectivamènte, da CPL - Comissão Permanente de Licitação da

' FASI,

ART. 2°. Nomear a CPL - Comissão Permanente de Licitação da FASI - Fundação de Atenção á

Saúde de Itabuna, que passará a vigorar com a seguinte composição:

Membros efetivos:

PRESIDENTE - Renata Bomfim Silva Oliveira;

MEMBRO - Jailma Freitas da Silva:

MEMBRO - Soraia de Oliveira Salume.

Membro suplente:

MEMBRO - Marília Silva dos Santos.

MEMBRO - Ricardo Costa dos Santos

ART. 3". Determinar que no impedimento e ausência do presidente, seja o mesmo substituído por
um dos dois membros efêtivos da CPL - Comissão Permanente de Licitação.

ART. 4". Determinar que na ausência de um dos três membros efetivos da CPL — Ctjmissão
Perrnanente de Licitação seja a mesma composta por um dos membros suplentes.

ART. 5". Esta portaria entre em vigor na data de sua assinatura.

ART. 6". Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Comunique-se. Cu mpra-se,

Itabuna, 01 de abril de 2020.

Roberto Gama Pacheco júnior

Diretor - Presidente da FASI
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Processo Administrativo: n°O233/2020

Processo de Dispensa de licitação: n° 045/2020.

Itabuna: 30/07/2020

C

'~

Nome da Empresa: " "" "" " " "" """" CNPJl CPF:

vivax Industria e Comercio de Equipamentos Ltda _ 05. 161 .212/0001-74
Endereço:

Rua são José n° 2717 - Campo Mourão - PR - Telefone: 44-3529-1050 - E-mail: vendas@saubern.com.br

objeto:
Aquisição de Membrana de Osmose Reversa e Cartucho de Propileno Bombinado 01 micra para uso do aparelho de

hemcxiiálise do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães-HBLEM.

Valor Estimado:
R$ 4,968,00 (Quatro mil Novecentos e sessenta e Oito reais);

Caracterização da emergência ou razão da escolha do fornecedor e justificativa do preço:

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando que a eficiência do equipamento de tratamento de água para diálise depende da capacidade dos

componentes do equipamento, a água fornecida pela rede pública passa por filtros, abrandadores, fütros de carvão,

deionizadores e osmose reversa; Considerando que a osmose reversa propicia uma água extremamente pura com

padrão adequado para hemodiálise do ponto de vista físico, químico e bacteriológico: Considerando que o controle de

qualidade é realizado através da dosagem de cloramina após passagem pelo filtro de carvão: Considerando a Portaria n°

2.914, de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água

para consumo humano e seu padrão de potabilidade: Considerando que a água precisa atender ao padrão de

potabilidade estabelecido nesta Portaria n° 2.914 e que não ofereça riscos à saúde: Considerando a RDC N° 11, de 13 de

, março de 2014 que dispõe sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise:
i Considerando a Portaria n° 389, de 13 de março de 2014 que define os critérios para a organização da linha de cuidado

! da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC); Considerando a Portaria n° 1,168/GM/MS, de 15 de junho de 2004, que

institui a Politica Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, a serem implantadas em todas as unidades

federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão; Considerando que a aqua precisa receber

tratamento especial antes de ser utilizada no preparo da solução de diálise, obedecendo rigorosamente os padrões

normatizados pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N°. 154, de 15 de junho de 2004; Considerando que a água

' utilizada na hemodiálise deve ser amplamente controlada para manter o padrão de segurança e qualidade; Considerando

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva

. estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar

plenamente integrada às politicas públicas governamentais: Considerando a Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990,

Art. 2° A saúde é um direito fundamental do ser humano; Considerando que é direito do cidadão ter acesso gratuito aos
'l atendimentos necessários para tratar e restabelecer sua saúde: Considerando que o art. 196 da Constituição Federal, a

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 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: Considerando a Lei n° 8 080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes: Solicito

então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação para a aquisição de imediato, após cotação de preços pelo

menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei Federal de Licitações n° 8.666/93.Considerando que em 28 de

janeiro de 2020, o MS, por meio do COE-nCoV, publicou a versão eletrônica preliminar do Plano de Contingência Nacional

2020 A v. Fernando Gomes Oliveira s/n° - C EP: 45,600-000 - llabuna -Bahia
Tel.: (73) 32 )4-1600 - CNPJ 02.762.633/000 )-62
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) para Infecção Humana pelo novo Coronavírus, (2019-nCoV), com o objetivo de conter a infecção humana e mitigar o

' aparecimento de casos graves e óbitos ocasionados pela COVID-19, e do Guia de Vigilância Epidemiológica (BRASIL,

2020f, BRASIL, 2020h); Considerando que em 4 de fevereiro de 2020, o MS declarou Emergência de Saúde pública de

Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por meio da

publicação da Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7,616, de 17 de novembro de 2011 (BRASIL, 2020C);

Considerando a Lei n' 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019:

Considerando a Medida Provisória N° 926, de 20 de março de 2020 "urgência demandada é incompatível com a

realização dos procedimentos licitatórios usuais. A solução é a utilização dos permissivos legais para a contratação direta,

em que se prescinde de licitação": Considerando que em 11 Março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)

declarou a doença provocada pelo novo coronavírus COVID-19 como uma pandemia: Considerando o Decreto Municipal

N°13,607 de 19 de março de 2020, declarando situação de emergência no âmbito do município de Itabuna; Considerando

que a Saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva

estatal, dessa forma, a atenção à Saúde constitui um direito de todo cidadão e um dever do Estado, devendo estar

plenamente integrada às politicas públicas governamentais,' Considerando que a Lei n° 8,080, de 19.09.90, que institui o

Sistema Único de Saúde, estabelece a necessidade da melhoria da qualidade de vida decorrente da utilização de bens,

serviços e ambientes oferecidos à população na área de alimentos, através de novos ordenamentos que regulam, no

âmbito da saúde, as relações entre agentes econômicos, à qualidade daqueles recursos e o seu consumo ou utilização:

Considerando o Art. 196 da CF. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas 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; Solicito então que seja deflagrado processo de dispensa de licitação

para a aqwsição de imediato, após cotação de preços pelo menor valor com fundamento nos termos previstos da Lei

Federal de Licitações n° 8.666/93.

UNIDADE ORÇAMENT RIA: 1515 - FONTE: 50 - PROjETO/ATIVIDADE: 6.443 /6.446
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.000
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Processo Administrativo: n° 233/2020
Processo de Dispensa de licitação: n" 045/2020

Na forma dãjustincai"iva"apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, portaria em anexo, no presente termo de

Dispensa de Licitação, a contratação encontra em amparo no Artigo art.24 IV, da Lei 8-666/93, que fundamenta e

autoriza a dispensa de Licitação.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - DATA 30/07/2020

Bll
Soraia Oliveira Salume Renata Bomfim Silva Oliveira Jailma F itas da SilvaC

Membro Membro Membro

DESPACHO FINAL- HOMOLOGAÇÃO - DATA 30/07/2020

. DE.ACORDO, EMITA-SE O EMPENHO.

n
/2 : :\

d

Roberto ama Pacheco Júnior CI i A ay da Rocha

Presidente ire rã Ad .' Financeira

C)

2020 Av. Fernando Gomes CXNeira, sIn" - C ep: 45.600-000 - Itabuna -Bahia
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n°0233/2020, Processo de Dispensa

de licitação: n" 045/2020., realizado com a empresa Vivax Industria e Comercio de Equipamentos

Ltda CNPJ n° 05.161.212/0001-74, localizado Rua são José n° 2717 - Campo Mourão - PR -

Telefone: 44-3529-1050 - E-mail: vendas@saubern.com.br, referente à Aquisição de Membrana de

Osmose Reversa e Cartucho de Propileno Bombinado 01 micra para uso do aparelho de

hemodiálise do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães-H BLEM, no Valor Estimado: RS 4.968,00

(Quatro mil Novecentos e sessenta e Oito reais), com vigência imediata, foi publicado no Diário

Oficial do Município de Itabuna, nesta data.

C

Itabuna, 30 de julho de 2020.

Roberto G a Pacheco júnior
Diretor Presidente

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, sIn" - CEP: 45.600-000 - Ita bu na -Bahici
Tel.: (73) 3214-1 600 - CNPJ 02.762,633/0001 -62
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RATIFICAÇÃO

Certifico para os devidos fins que o Processo Administrativo: n"0233/2020, Processo de Dispensa

de Iidtação: n° 045/2020., realizado com a empresa Vivax Industria e Comercio de Equipamentos

Ltda CNPJ n° 05.161.212/0001-74, localizado Rua são José n' 2717 - Campo Mourão - PR -

Telefone: 44-3529-1050 - E-mail: vendas@saubem.com.br, referente à Aquisição de Membrana de

Osmose Reversa e Cartucho de Propileno Bombinado 01 micra para uso do aparelho de

hemodiálise do Hospital de Base Luis Eduardo Magalhães-HBLEM, no Valor Estimado: R$ 4.968,00

(Quatro mil Novecentos e sessenta e Oito reais), com vigência imediata, foi puHicado no Diário

Oficial do Município de Itabuna, nesta data,
~

Itabuna, 30 de Julho de 2020.

Roberto Gama Pacheco Júnior
Diretor Presidente

C

2020 Av. Fernando Gomes Oliveira, s/n° - CEP: 45.6004XX) - Itabuna -Bahia
Tel.: (73) 3214-1600 - CNPJ 02,762.633/0001-62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OV84WJD68D/5QVFVJITMPA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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+,U,,F, FA,S1 cM DIRETÇjRIA
- " ·LND·çÁOD·AW·MçÃOÀ PRESIDENCIAM

&Mm DE WA8UNA

PORTARIA N" 004/2019

A Diretora Presidente da FASI - Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, NELSIVANE
SOUSA OLIVEIRA CORDIER, nomeada pela Portaria Municipal n" 9.064 de 17 de
outubro de 2018, pelo Prefeito Fernando Gomes Oliveira, no uso das atribuições que lhe

confere o dispositivo da Lei Municipal n.° 1942, de 27 de julho de 2004 e da conformidade

com art. 64, § 7°, do Estatuto da FASI.

RESOLVE:

C Art 1" - Revogar Portaria n°0014/2015 de 03 de agosto de 2015.

Art. 2° - Designar para desempenhar a função de Fiscal de Contratos ADMINISTRATIVOS

em geral, a exceção dos contratos médicos, do HBLEM — Hospital de Base Luis Eduardo

Magalhães o servidor técnico operacional:

DAVIDSON VIANA DOS SANTOS

Art. 3' - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4" - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

C
Itabuna- BA, 07 de janeiro de 2019.

NELSIVANE SOUSA OLIVEIRA CORDIER
Diretora Presidente - FASI l HBLEM

2019 Av. Fernando Gomes CNveira. sIn" Baho: Nossa Senhora das Graçasj _ Mobuna/BA - CEP: 45.60 1-554
Tel.: (73) 3214-1643 (Presidência) - CNPJ 02.762.633/0CK) 1-62 - E-mai : diretona.hb|em@hohnai|.com

CERTIFICAçÃO DIGITAL: LWQDTOZ/9PP2AHVXVSCDLA

Esta edição encontra-se no site: www.itabuna,ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUTE?AMEN':'CS LTDA |MA":]'.1.Z E
FILIAIS)
CNPj: 05.161.212/0001-74
Certidão n°: 1'7214487/2020
Expedição: 27,új7/2020, às 10:36:33
Validade: 22/01/2021 - 180 (cento e 3itenta) die,s, contados cia data
de sua expedição.

ce rt i f i ca- s e que VIVAX - INDUSTRIA e COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDAO
(MATRIZ e FILIAIS) , in.scrito(a) no CNPJ sob c- rl° 05.161.212,il)001-74,
não consta do Banco Nacional de Devedc}re3 Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A cia Consolt_dâçào das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de ju ho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 147 J/201L do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidã3 sãc' de r.zzsponsabilide.de dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi:3) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação '

a todos os seus estabelecimentos, a'jêrnias ou Filiais .

A aceitação desta certidão condic:iona··-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Super:.cm cio Trabalho na

Internet (http: //www.tst.jus.brl .

Certidão emiticla gratuitamente.

C)

INFORMAçÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Traòa:.histas constam 03 dados

necessários à ident Lficaçãò das pêssè:às nat":i::ais e jurídicas

inadimplentes perante a justLça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitacia em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclt.sive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em Ie i; ou decorrentes

de execução cie acordos firmados perante o Min Lstério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

í: J ',·' . . a .CL F- Ç L.GE:5 |Í)I' " " . l '. : " 1Icz,j',"
F
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' " " REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.' 'B!

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ,

NUMERO DE INSCR'ÇÃO CO"MPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUÃÇÃÕ
05.161.21210001-74 24/d7li002
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

VNAX -INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

TITULJ CO ESTABELECIMENTO (NOME DE FÃmiÃT""""""""""""""""""""""" PORTE

SAUEiERN DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃÔ DA ATIVIDACE ECONÔMICA PRINCIPAL

26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equ ipamentos de irradia ;ão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECç'NÔM CAS SECUNCÂRIAS

32.5Q'·7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos utensílios para uso mèdicz cirúreico. cMntológico e de
laboratório
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anterionne rlt¶3
77.39-0-02 - Aluguel de equiparm ntos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso méc ico. :irúrgico, hospitalar e de laboratórios

C

CÓDIGO E DESCRIçÃO DA NATUREZAJUR DICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
_ _ _.

LOGMDOURO " """ NUMERO " ' C SEUü5TCT"
l mR SAO JOSE 2717 L_,__

CEP BA|RRO/D|3T'UTO MUNIC PIO UF

87.M7-799 AREA URBANIZADA ll CAMPO MOURAO PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO " TELEFONE

CARLOS@BISIASSESSORIA.CO VI.BR . (44),3529-!(}50/ M).3016:3 '6 _ 7

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

srruèçAo cadastral data da si1jação cad^stra.

ATIVA 06/08/2005

MOTIVO DE SITUAçAO CADASTRAL

SETUP çÃlj ESPECiAL "

_

] OMA DA sri JAÇÀO ESPECIA_ "7
C ~%****

Aprovado pela Instrução Normetiva RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 20" 8.

Emitid() no dia 08/06/2020 às 14:15:35 (data e hora de Brasilia). Página, 1/1

1/1



PREFEITURA, MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
' " SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAçÃO E OUVIDORIA ,
CJ

Rua E3msil. i487 - CAMPO MOJRÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL. 420 - CEF' B73Oi- 140 ,
" '· Fcv'e F ax: (44)3518-1 ¶44 - e-mad: pxNmu'a@camçxwnDUwx P'.gOVrM - hcum :'age. www.campc moume pr gov.br
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, CMC vUnem do Alvará

. 10502 :". 377'2002
j; EXERCÍC:K) . DA"7, DE VALiDADE

, °' 202D ' - 31/12'2020

K

~

ALVARA DE LjCENçA PARA L,OCALIZAçAO

Nljk'É l RAZÃO SOCIAL

352780 - VNAX- INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Wl :OVF FANT A$1A l SOBRENOME "" """""""" "

Saubern
t

l

: t.; UOCXj RC NUMERO
F

' RU 4 SAO JO,S,E
_ __~j Q7,1.7" "~J _~:_.. _

_
l ',

, CF" ' BAJRNJ 1AUN!CiP Çl Est 4DÇ ,
i

. , 87.307-799 AREA URBANIZADA Il

"7 Campo Mwrão ] PR

,C'F' Cnpj R(3 I 1NSCRIçÁO ESTACUAi. 1jv',TA NI :ic ATMOACE ' l

, 05.,61.212/0001.74 .;;J r : 26KJ?/2302 l

a m'|~(smuNapALns) '
, ÊOCl.01&(K)1 FAB. DE APAR. E IN3TRUMENTQS P/USO HOSPITALAR ,

(!C!¶.006.()52 COM. AIAC. DE IKSTRUMEN1 OS: Z MATERIAIS PARA uso MEDICO, CIRURGGO, H XPITALAR E DE LABCRATORIOS l '
C'C-&001.U42 REPARACAO E MANÚT. DE EQUIP. OOONTOLOGICOS, HOSPITALARES, MEDICOS Z ORTOPEDICOS , ,
006.®1.045 SERV. DE INSTALA7AÕ E MONTAGEM DE AFAR, MAQ. E EQU'F. :
006.012.D(19 LOCACAO DE MACJ E EQUIPAMENTOS LEVES '

N-RAMO DF FUNCIONNdENTo l

RES' RIÇÂO GCMPLEMENTAR

Cc'N"" ADOR RESPCNSÁVEL

S1L\ IA ANDREA MALYSZ

.Q p'qEsE\TE ALVARÁ AUTQRIZA A EX"'LORAçÂO DE NEGÓCIO3 GONFOFCME ACIM4 CES'CRITO ENQ.,ANTO SA11SFAZErZ i's E.x|GEnCIAS !
GUE LEG 11MARAM SUA CONCESSÃO )E ACORDO 23M A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

"" 4é._- —-— l
-" Restrições L '

lvará a título PRECÁRlOu " ":j Y""=="- : ijé" l
Aóramliü&à;eàá" " cam "o m3'jrão/pr, 21/c'i,'2Q20

AdMcmw ,
M.íWcu¶ jg; 3Q¶ mix "al|da,»c

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO |l||l|l|| I! l ,
oris ervaççe$ INFORMES

I) 3e conformidade com a leg dação vigente dover'ào ser comunixdos ao Setcr de Tributação da prereitljra
em prazo inferior a 30 dias qua'i:quer
alterações cadastrais .
2) Em caso de encerramento :as atividades inerentes a este alvará, deverá ser requericio em prazo inferior a
15 dias junto ao Setor de Tfibutação de, prefeitura a BAIXA desi'e alvará, sob pena de enquadramento de
±8!Eigos exercícios segug!!.Êi2:_______..
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SUL'SP
CNPj: 06.ll9.%3,UM-67
PROCESSO 253SLO917l$.201$-69 AU le RIZ MS:
msYLHL?627 (8.!172l.li
ATIVIDADE CLASSE
ARMAZENAR. CORRELATOS
1)ISTRIBU"R: CORRELATOS
EXPEDIR cORRELATOS
1MK)RTAF. CORRELATOS

EMPRESA DEMOCRATA MEDKAMENTOS E I'Kc)DUTOS
HOSPITALaRES UDA - ME
ENDEREçO AV BORGES DE MEDEIROS k" 308 66
BAIRRO: cetim CEP: %020020 - PORTO ALEGRERS
CNPj: 09 46$.387,QQO1.80
PROCESSO: 2502$.0$2532Q0Q9-70 AL'TORiZtMS:
KL%7Y?&$?MM (8.06067.7)
AIIVIDADE"C'LASSE
ARMAZFN.AR: CORRELATOS
D'STRIlW::t- CORRELATOS
1·XPED[R- ( ORRELATOS

FMPRESA M. A SILVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
ENDERECa RUA jo, N" 17. QUADRA IOB. CJ. m ALVA
BAIRRO: SÃO CRJST'OVÃO CEP: 6$05SOOO - SÃO Lt'tt; MA
CNPj: ®.62::.$64.wm-83
PROCESSO, 2$3$1,127563i2Oll-74 AU1ORJZ MS:
KUI3H7Y$7WI.9 (8.07Sl2.0)
ATIVIDADE CLASSE

EMPRESA: TECGYN COMÉRCIO E REPRESEN7AÇÀO DE
APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGKDS EIREI.1 -ME
ENDEREçO: RUA 83. N" uo - qUADRA FIB LOTE 4X
BAIRRO: iETOR SUL CEP: 7M)83020 - GOIÂNIA GO
CNPj: 03.ll3.lOSUoól-45
PROCESSO: :$3$1 mm 2016-?$ ^:TT[jRTZ.MS:
UjY24&3YIY68 (8.133$1-$1
^TIVIDADECI^SSE
^RMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESEI: CONFLANCE MEDICAL PRODL"TOu MÉDICOS
SaÁ.
ENDEREçO: A\'EN1DA PNJLO DE FRONTIN. 161
BAIRRO: ESTACO CEP- M)2600iO · RIO DE JANEIRO RJ
CNPj: QS209.279UOÇ1-31
PROCESSO: ?$351 392')31 "?006-78 NjTQRIZ IAS:
PLW493ià3jH6 (8.03376.$)
ATIVIDN)E'CLASSF
ARMAZENAR: CORRELATO
DISTRIBUIR: CORRELAR)
EMBALAR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
EXPORTAR: CORRELATO
FABRICAR: CORRELATO
IMPORTAR: CORRELATO
REEMBALAR: CORRELATO

EMPRESK VILELA & FILHO PRODUTOS MEDICOS E HOS-
PITALARES LTDA - ME
ENDEREçO: AVENIDA T i m 1381 QD 60 I.T 17 SALA 202 ED
ORLA CENIER
BAIRRO: SETOR BUENO CEF": 742!0025 . GOIÂNIA CO
CNPj: 25.019.831UX)l-36
PROCESSO: 2S3Sl,3]$$6'201&80 autorjz 'Ms: IL613226&Il9
(8.1421$.3)
ATTVIDADE'CLASSE,
ARMAZENAR: CORRELATOS,
DISTRIBUIR CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESN Vida DisthWidcm do Nordeste Ltda - .VIE
ENDEREçO: RCA Y2, N" 35'. GALPÃO 03
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: $81OK(NÓ - 'CABEDE-
LOiPB
CNPj: 20.812 326·'OO(A-20
PROCESSO: 253$1 í!25256 2Ql5-X[ ^L'F3RjZMS:
YH21L4MWSM55 (B 11609.$}
ATIVIDADE 'CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATc
EXPEDIR: CORREI ATOS

' VNAX NWÚSTRIA ECOMÉKMO1jE F.QL-UYEWiN'
TOS 'ÍtLòÀ
ENrjFREçck r SAlO jose 2717 mw q! e w
11AWWk AREA URMNIMDA n CEP: '$73W799 · C,M&FD
NKKURÀKm
CNPj:
I'RQCESSCE 2$023 11~ê?003-82 ^(mm$:
U1U'45'1OWHX73 ç&<F973 ri}
^TI"ÍI:A3EACLNSSE
FABRK"AR; ^u)

EMPREset: CARDINAL HEALTH ix) BRASIL LTDA
ENF-ERECO. Rua C"kiu¢jc) 74
BAIRRO Vila Ramara CEP Q'OJ3Q% - SÃO P?,ULO"SF
C NPJ- .9.$85. ISS 'OCKí 1-07
PROCESSO: ?$3$] 4663&5 ?016-52 AU F3RIZ. PUS:
DVI. 266OWHYX (B 13$61-1
ATNIDADE."CLASSE
^RMAZENAR: ("ORRELMDS
DIS1"RjBIjIR: CORRELATIjS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS,

EMPRESK EPIMED PRODUTOS E SÊkVlCOh PARA 5,AL'I)E
LTDA
ENDERECX): UV. sàto ry. l'" 409
BAIRRO: SÃO GE^^ljjO CEP: 90230120 - PORTO A.li.
GRE'RS
CNPj: 0&232.$26UK)1-98
PROCESSO: 25025j).U869'2L")$-89 AUTORIZ MS SL77WX
XY6J3$ (S 0$411.8)
ATTVTDADE'C LASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DIS:RIBUIR: CORRELAPjS
EXPEDIR: CORRELATOS
1MPí3RIAR; CORRELATOS
W W

EMFRES^: IALMAX PROOU FOS DE PRóTESE DEN7ARJA IT-
DA
ENDERECO: RCA BENEDITO CAROLO h" 89('
BAIRRO: CIDADE LNDUETRJAL CEP 8129c)O6O - C Uklíl-
BA,'I'R

c npj mm mmim:-
PRQC ÉSSO: 25023 o»tss 9"'.17 AL1C.)RIZ'±:S LOBS 1&t
Ar[vmAD:z'cL^ssE
DjSTRWUIR: CORRELATO
EXPEDIR: :'Q1RELATO
FABRICAR c'(«RELAn:p
IMPOKIAR: c"nRRELATo

EMPRESA: TECNOV1DA Cü:AERK'[^L LiO.-.
ENDEREÇO: RUA PF.REIFUi OUTMHO FIE Fie) h' "?1
bairro: em7] inga ce?; so mim - recd t- pe
CNPj (ol,&$4.4 16'{XX)I-99
PROCF&SO: (kâ70299 A1JTO% Z.MS %0351 6
ATMDADE CLASSE
ARMAZENAR CORRELAT l
DISTRÍSU1R: C (jRREI-A1D
IMPORTAR: Cc )RRELÂTO
TRANSPC)F.T&L CORRELA Ins

EMPRESA BR31O TRAX'Si'r RTEN l? LOGL'TU'A L?b4 n
ENDEREçO: R JOAO MN1 E u. 6')4
BAIRRO: JARIAM FATIMA ( EP: Wi77120 CUNÚUKJ$ST
cnpj n$.1!?,2mi DOOklC
processo: 2!3$1.030573?n174)2 ,í',rtoRtz m';: !,Qã22 3$
ATTVIDADE'CI ASSE
ARMAZENAR SANEANTE r C)M1¶.
EXPEDIR: SARTANTE IjOt.llS
TRANSPORTAA" SANEANT Z TX)M1!,.

EMPRESA: TA 3 EXPRESS nULN$:'QRTEs um.:
ENDEREçO: E4TRADA VEI JIA GUARULH'US . S4U MIG SEt-.
N" 3241
BAIRRO: JO ARAPONGAS ': EP: CZ?l02$0 - GU.U:ULEOS SP
CNPj- (t8. 165,61? 600i-S:
PROCESSO: 25 351.116Q35·'2t <8-31 Nj:roRlz. h 2.03716.9
ATIVTDADE'C1 ASSE
TRANSPOF:T^.: INSUMCJ'bANEAK_1E DOMS.

.

K —

6

EMPRESA: RI SUPRIMEN Fc)5 E NSUMCri NUA L l 3Ctk,\-
Tóm!; LIDA EPP
ENDEREÇO: Rila josé Gesuell L tC 2'
BAIRRO: J:uditj Cm Bime' :EP: OSM2090 5i.Cl RULO SP
CNPJ 15.ORl.S ;9UOOl-9('
PROC Essó: 2S351.$7226L.2M4-61 NJTOR]7 N:S : ('tiOl 3.:
ATIVIDADE 'Cl ASSE
ARMAZENB SANEANTE IOMIS.
DISTRIBUIR: SAXEANTE I:C'MIS
EXPEDIR: SAP EANTE IK)3I!S

EMPRESA- SLPRIMED CL'MÉRCKI DE .A,t1 1G('S MEDICOS
LTDA - E!'?
endereço" rua vjsccjNi)i. de sikimbl (1:'.rc]ue - uan-
JEIRAS) h" It. QUADRA C" IS. LOT2 LI
BAIRRO: FLORES CEP: 69('5475K) - MANAUB AM
CNPj. J2,09.5AR '0001-53
PROCESSO: 25351.60l$o[ '»iS-98 NJTORIZ h S: 006!0,1
ATJVIDADE"CI.ASSE
ARMAZENAR: SANEANTE bOMIS.
hstribuir: s^nealnte r.cMls.
EXPEDIR: 5A>EANTE DOMJS-
1'RANSPOKTaR SANEAXT' TX)AÇI!,.

EMPRESA. TNT MERCÚR]·J CAjGAS E E<'OMEN1'KS EXu
PRESSIzS LU)
EXDEREçO: M h ARGINA!. 1JIRI_I1& DC) TIETE 3$)0 m IldO
ADMINISTRAI 11"(8 S" ANDA t
BAIRRO: 1'1LF JARAK3L"A '" ir OBI $1® + uc MULOS'
CNPj !'5.$9|.? :.11CQOl·lS·
PROCESSU: ZS.99LOQ60$2'7s- 4UTOµIZ'MS: L'jO2G3."
ATIVIDADE '("I ASSE
TRANSPOKÜUL SANEANTE DOME..

RESOII çA(1 RE N" l !29, 1)e 2'7 RF Lllkl1 1)F.

O Dirsnt Afêmç1,c Naacinu de ViYÜilEià Sm tiLIÍL ao

uso ãik$ que lhe o-nferen ci m ISL ,ii e U] m L §
r do Regimefuj [utemo oµmMo rujs cemm d' Aném l a Re-
scMçêo da Dúuoria RDC n" 61, CX 3 dc :èvetúo de
me.. e a R±wjüçMr da Dimom Coleg Rik k" m : i de
fèvúreim tie 20!7 rcsoh"e:

An r. c xnceimí pedtd!ob e Ali$oh7Açêo de F mcNmmcnk»
das Empresiu cmmmes do anexo deda Resobu :ãu

MT 2' Em Re$o1uC& entra tm vi®m ta ckxa de iuí pu·
blicmh

j! J .L ( ARI Kr, MA(,·,1 1LiFSl>\ ¶{tí . l.kj' IIxA

ANEXÍ-7

EMPRESA: Mt'LT PAPER P,'1 'ElS u IIA cpp
ENDEREçO: ROD3VLA lNLil3 TIMIUÇA. L95 GALPA(1 q4
BAIRRO: VILA SOL NASCIJITE CEP: 08655NX) - SUZA'4U'SP
CNPj (19 2(LSM$ 'coOl-X.'
PROCESSO: 2$3$1.093070 2éil6-3$ ALjTORIZ' h's. : W7Ci6.$
ATIVIDADE "CLASSE

Fme dcjcwimtn pode set vcMcadó no endem» dettúüico tmp::mwwjn.mmmia!~
pele' cdKh@cí lol020i70$o~(XX)66

Dnçw.wtlxo minado çoüxme MP n' !.no-2 cIe 24 10$Üool. On itmuí 8
küaemmuni de C 1:[¥1ê$ PUbtim Bn$ijcüm - KP.B zsii.

: fã
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Instrumento Particular DE 23" ALTERAçÃ( ) !)0 C()NTRATO S(JC1AL 1)A
m '

Vivax -- Indústria e Comércio de Equipam entos 'U"da.

CNPJ/ME n' 05.16L2l2/0M ': -74
NIRE 41204845452

Pelo presente instrumento particular.

^
y ' l

.F

'

I. ater Carlos Cristofoli, brasileiro. natural da c:idàdê de Campo Mou: , ....·"'"'
Estado do Paraná nascido em 19.09.1964, empresário. di '/Ctc,mjo, pl)rt|ld·"µr da CEdukrdé' '" '"

Identidade RG n° 3.762.753-4-SESP/PR. inscrito no (.'F' "M):. sob n"' 5:'3.998.|J8Ç'.u53, '
residente e domiciliado na cidade de Campo Mourão. E$;tal.,o do Pam á. na Rua São ,/,,,.

Paulo, n° 676, Centro, CEP 87.300-390;

Õ ii. Edwin de Assis ANDRADE, bíasileiro, naiural da c:idade de Campo :\4oLlrãck, : "..,,"".

Estado do Paran& nascido em 2 j.] 1.1978, empresário. casada sob o regirr t;: de comunhão '~-..., \\
parcial de bens. portador da Cédula de Identidade RG n" ".769.252-5-SESP/PR, inscrito
no CPF/ME sob o ri" 007.725.849-58. residente e domiciliado na ( idade de Caínpo
Mourão. Estado do Parant na Av. Comendador Norbc rio Marcondeú,. -t" 413. Certro, ,1

CEP 87.302-060: bj

III. Francisco Reigota, brasileiro, natural da cichdc de Itun' bi(lra4 Es:atc de %,;,
Goiás, nascido em 1'7.05.1984, empresário, casado sob c' regime de cm '11. nhão pe rciaj de
bens, portador da Cédula de Identidade RG n° 8 0';&755-2-S!t:SI'!F'<, inscritÈ:) no
CPF/ME sob o n° 043.055.419-20, residente e domiciliado nt. cidade di: Campo Mourão. .
Estado do Paraná, na Rua São Josafat, 13" 1.278, apto. 54-, Ceniro, CEP g; 302-110; '"S'!' ""

IV

Josué Brugnsk de Paula, brasileiro. naturá cIa :idade de P lmeiru E·,iado ,"fji

do Paraná, nascido ern 31.08.1964, médico. casado soh l) regime de comi :íhão pcurcizl de '" l

C) bens. portador da Céí ula de Identidade RG n° 3.475.050- 5 SE!';P/PR, in se 'ito no (:P]'/ME l l .
sob o n° 680.655.669-&7, residente e domiciliado na cidade de Curitiba. E:.i:ado do Pa raná, !"j
na Rua José de Alencar, n° l 10. apto. 62, Bairro Cristu Iü:., C EP 8(LCF1)-:?40;

F

V. Silvia Andrea Malysz, brasileira natural díi ciditde d'z Formosa c() (leste. g
Esiado do Paraná, nascida em 01.Dl.lW5, empresária. casada sob c) regine de sepa:açâo A)
total de bens, portacb'a da Cédula de Identidade RG n" S 916.017'4)- ·;F GP/PR. lny;(:riü] ,. j""';J

no CPF/ME sob o "l" 836.587.189-00. residente e g.lCl)rl'Ci] ,ada na I::i(ade dc Campe '\

Mourão. Estado do Paraná. na Rua São Josafat, n° l l 18. apto. ' , O Centro, CEF

87.301-090;

CERTIFICO .J REGISTRO EM O:'/C ti,' ZO:.V L5 :23 .so:i l " 20193 3941A L.
pRomcxjLfo: 193394111 DE 3:./C 'i,' ZO:-SC CÓD::GO itE vERTFrcA?Àe:
119C2508613 . NIRE: 41204845Q 52.jij" vivax - in3ústria e cadw:rc. i):e EçIUIpNNm:; ] toa

jUHr^ ÇÇJhj RCWL
DO PARANA LEANJRO MARCOS RAYSEL .3::SClk: A

sEc=ÁRxc-GEluu

CURITIBA, 03/0 6,'2C L!)
www . ~re$a£ací l . poi: .ç' vr.br

l, va1xdade deste documento, s¢à impresso , ficta sujeito à QÀQm%movaçAQ sun autent.íc Lde .= no8 :i pE=t ii íe.
Informando seus reg;pectívos CÓ¢LLgqj$ vc::íEíea,ç do
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Nstrumento Particular de 23' Alte:ração do CoNTRAro Social da

Vjvax ·- índús'i'ria e çomércjo de Equipamentos Ltda.

C"v[Pj,ME n° 05.161.212/0001-74
NIRE 41204845452

l "

Na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social da Vivax — ,, ,,,' ,,'.
.]NDÚSTR[^ e COMÉRCIO de EQUIPAMENTOS LTDA., sociedade empresária limitada .- '

d :vidamer.te organizade. e va.idainente existente sob as leis da República Federativa d
Brasil. insciitano CNPJ/ME sob o n" 05.16L212/0001-74, com sua sede na Rua São José,
ri' 2717, Área Urbanizada [j,, na cidade de Campo Mourão, Estado do Par4 CEP
8 7,307-799 ("Sqz edade"), com seu ato constiiutivo registrado na Junta Comercial do
Estado do Param, sob o NIRE 41204845452. em 24/07/2002, e última alteração

4

cmtratud arquivaia sob o n". 20192693190, em 06/05/2019:
Um por sijusto e deliberado, 'tos têmios e para os fins do art, 999 da Lei n° 10.406. de 10 ç(":>..,,

C2 janeiro de 2002 (conforme alterada), alterar integralmente e consolidar o Contrato ""'""> "
Social da Sociedade conformc as cláusulas e cjisposições a seguir:

I, INGRESSO DE, SÓCIA NA SOCIEDADE c,t//'

1.1. 1nµessa p:lo presen'x: ato r.a sociedade Fresenius Medical Care Ltda.,
:i.4)cied3de empresária limitada. de"iclamente organizada e validamente existente sob as =
h:is da República Federativa do Brasil. inscrita no CNPJ/ME sob o N 01.440.590/0001-
: C.coin sui sede ra cidade de Jaguariúna Estado de São Paulo. na Rua Amoreira. n° 891. %j——
Jardim Roseira, CEP 13917A72, registrada na Junta Comercial do EsEado de São Paulo
Ê1j'j o NIRE 35213975903, an ]6['08/1996, neste ato representado por seus sócios O
I:|i etores S rs. Edson Pereira da Silva, brasileiro, natural da cidade de São Paulo, Estado
de Sãc Paulo, casMo sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24 de abril
.:1c 1970. contador. portador da Cédula dc Identidade n° 18.892.661-6-SSP/SP, inscrito no
{,'1'F/ME Snb o n' 128.101.45.8-55. residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da .
l't nínsiAa. n° 155. apto. 103, '3arra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio " 0
tk Janeiro, CEP 22.776-070 e John Douglas Anderson, brasileiro, natural da cidade de
Iü'cife, Estado CIct Pernambuco. casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
l]ucidcj cri 24 de.iulho de 1954, engenheiro agrônomo. portador da cédula de identidade

IU3 n" :2923.624.-3SP,'DTC-IFP. inscrito no CPF/ME sob o n° 548.220.337-9l.residente JS

domiciliado na Rua Dr. Lais Capriglione. n" 200. Itanhangá, na Cidade do Rio de
. 3nein), E',tado dc Rio de Janeiru, CEP 22641-050: ,1

t

' i

C=R!?:í$'IC.O O REGISTRC' ELU- 03/06/2019 15:23 SOB N° 20193394111.
. 1933941,11 DE 31/05/2019. CÓDlCm3 DE VERIFICAÇÃO:

119(Li50t)613. NIRE: .?1204845452,
VIVià: - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE zQwp»mn'os LTDA

LEANDRQ MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 03/06/2013
www pr . gov .br

A y e ii :k. Ie desfuà Gc·e umente , s':' ;Lü?re88o sujèíto à cmE?rovação de sua àuLcntZ.eLdade nos respectivos portais .
7Mo=a mão t3€t"js re spectiv'gs códigos de verí£.icaçãn

%_1 · — _m _
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INStrumento Particular de 23' Alteração Dc) Contrato Social f)a
Vivax - índústria e Comércio de EQI ¶1'4mientos LTDA.

CNPJ/ME n" 05.l6l.2l2/0(X)i .74
NIKE 41204845452

2. RENÚNCIA DOS ADMINISTRADORES DA SbC)CIEDAD|E

2.1. Os sócios, nestc ato, consignam a mnúncia dos alj]ninistrador|:s da Sociedade, os ,,·'1 '
Srs. Edwin de Assis Andrade e Fr^ncisco Reigota. acima qudif'icados. ,.'" , ,, .. l .

2.2.
A Sociedade e os administradores que om renunc:am outorgam··se mutuameL ""':""""""" " "" "

mais ampla geral, plena. irrevogável e irretratável :juita;ão d'z tudas e quíisquer
obrigações ou valores devidos em razão do excrcicii' pelos Sis. Edwin df Assis
Andrade e Francisco Re[got& dos cargos dc administradores. com relação ao f'i

O período durante o qua! exerceram os referidos cargos, dcdarando nada terem a rcclamar
um do outro a esse titulo. a qualquer tempo, observadc que id renúncia não al':tará as ':" "", -

obrigações assumidas pelos administradores renuncien':es no im:tn mento pí.rtieular \,
celebrado entre a Fresenius Medical Care Ltda.. acima qualificada. e' os $í$cic):; da "" :) \
Sociedade.

3. CESSÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE

3.1. O sócio Ater Carlos Cristof'oli, acima qual""icado. nest: a o, r(:tirari(|o-slj da
Sociedade, vende e tre nsière para a Fre-se.nius Medica 'l, Care Ltda.. que ora ingressa
na Sociedade, em caráter oneroso. com o expresso consentiniento do:· demais '3(Scicis, a

(1l

totalidade das 7.680.003 (sete milhões. seiscentas t: oi'.enta inih quoias de sua
propriedade, com valor nominal de R$ 1,00 (um rual) cada unia. íota1izan& R$
7.680.000.00 (sete milhões. seiscentos e oitenta mil re.,iis1. 1',os terinc |s do ins'..ium:nto "':,
panicular celebrado entre Fresenius Memc'al, Care ,'.,tda, e os sóc'io¢ da Sociedade, \.:?)\j"""
dando plena, rasa e geral quitação dos valores recebidos é: cessão das quatis ora eiimadas. , ^declarando este conhecer a situação econômico financeira :1a soc:icd idé:, ficando sub" ,)\1)

C) rogada nos direitos e obrigações C,écowentí:s do presente '\ Y'

3.2. O sócio Edvhn de Assis Andrade. acima qualiikado. nestz a o. n2tirando-:;3 dz "\ yf
Sociedade, vende e transfCre para a Frese.nius Mei.'ical. Care Ltilm, em caüter
oneroso. com o expresso consentimento dos demais sc'cios. a totajidi. dc: das 2.|563.200
(ciois milhões, seiscentas e sessenta e sete mil e duzcntâs) quotas de sua pl'.j?riedade. com
valor nominal de RS 1.00 (um real) cada uma, totalizand.í RS 2.667.20C .0J ;dois milhões. . "
seiscentos e sessenta .: sete mil e duzentos trais), no:·: lt:1'111C::l do ins'tiuramto pitrticular "
celebrado entre Fre'íen[us Medical C,u¢e Ltda. e ('s súcios da 3cdedade. dando "'i "

plena, rasa e geral anitação dos valores recebidos e ci:ssãu das çuc.as. ora ef:tuadas.

(=RTIFICO Q REGISTRO EM 03/Cn5,'201S' 15 :23 JJÔb N" 20L933 J4LL1.
P=OCOLO: L93394111 DE 31/05,'201S'. CÓDIGO BE VERIFIQLÇÃD:
11902508613. NrRE: 412048454.5::,VTVAX - INDÚSTRLA E CQMÉRCIC' ÍIÉ E?!'cupN;m'o!:

AJFAA COH-EI:GWL ,
DO F!ARN" Á t LEANDRD RAvSm BISCAIA

_" " SECRETÁRJCO-GERAL
CUR1MRA, 03/06,'2¢üS'

www - empreaa£ací1 .pi: . çµ>v . br

A valzdade de8W documento, se iu?resso , fzcâ mjeito à Qou?rQvação 'm sua auteu=Lc..dede aoa F3apeQtiw'$ p:]rtais .
InfOrmando ecus re8peqtívos códigos m vertfícac:.ão
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Ins1'r(jmentd Particular de 23' Alteração do Contratd Social da

viv U( - ÍYDÚSTRIA E COMÉRCJ(J DE EQUIPAMENTOS I,TDA.

CNPJ/ME n° 05.161.212/0001-74
NIRE 41204845452

declarando este conhecer a situação econômico financeira da sociedade, ficando sub-
ro,;ada nos direito: t;' obrigações decorrentes do pwsente. .a

. r ..l í ..
F

3.::. O sócio Francisco Reigota, acima qualificado. neste atj retirando-se d'
Sociedade. vende e tmnsferc: para a Fresenius Medical Care I.tda.. em cará
oneroso, com o e:presso comsentimcmto dos demais sócios, a totalidade das 2.667.200
(cbis milhijes. seiscentas e sessenta e sete mil e duzentas) quotas de sua propriedade. com
valor nominal de F.$ 1.,00 (um rea!) cada uma totalizando RS 2.667.201),00 (dois milhões.

à

sc'scentos e sesse )tij e sete mil e duten'tos reais), nos temos do instrumento particular
celebrado entre Fresenius Medical Care Ltda. e os sócios da Sociedade, dando ':""" , ,p]r:nm rasa e gerel juitação dos valores recebidos e cessão das quotas ora efetuadas, \"t">\, D

declarando este c'I)nhec2r a st.tuação econômico financeira da sociedade, ficando sub- "-) '
rogada nos direiuu f:: cbrigaçôes decc nentes do presente.

Y':i<
3.4. O sócio .k sijé Brugi yski de Paula, acima qualificado, nes'.e ato. retirando-se
da Sociedade. ver dc c ':ransf3re para a Fresenius Medical Care Ltda.. em caráter
oteroso, com o expresso corsentimento dos demais sócios, a totalidade das 1.705.600 , l
(um milhão, seteca'tas e cinco mil e seiscentas) quotas de sua prop]jedade, com valor ,/
ncminal de RS I.Q(1 (um real) cada uma, totalizando RS 1.705.6C0,00 (urn milhão.
setecentos e cinco mil e seiscentos reais), nos termos do instrumento µrticular celebrado
entre Fresenius t4 eircal Care Ltda. e os sócios da Sociedade, dando plena, rasa eÇjj""'"

geral quitação dc)f ¶¢al]o)'es recebidos e cessão das quotas ora efetuadas. declarando este
carihecer a situaçto econômico financeira da sociedade. ficando sub-rogada nos direitos l

e nbrigaçõ€:s deu" T::n[e:3 do pm'e""'

f , .

(,' l'

3..5. A sócia Silvia Andrea Mai.ysz, acima quail icàdc , neste ato, retirando-se d" 1\ j\1 -
Sociedade. vende e transfere para a Freseniijs Medical Care Ltda.. em caráter 1.i((j
or eroso, com o e cpresso corl3entim¢:nto dos demais sócios. a totalidade das 1.280.000
(u'n milhão, duzl.:M_ls e oitenta mil) quotas de sua propriedade, corr valor nominal de
R.:: LCD (um real'i ci- da uma, (otalizarldo RS 1.280.000,00 (um milhão. duzentos e oitenta
m l reais), nos tetmír'. do instrumenio panicular celebrado entre Fresenius Medical U-
(:,\RE LTDA. e os s.jcios da Sociedâ'i'f d"d" plena. rasa e geral qútação dos valoresyf

re:ebidos e cessiic cIas qucàias om e etuadas, declarando este conhecer a situação l'
ec»nômico linarme re. da suciedadc. ficando sub-rogada nos direitos e obrigações

4

d€ correntes do pii sq:-nte ,/", "-.
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INStrumento Particular de 23' alteraçãí) [)(j C(.)ntrato Social 1)a
Vivax - IN[)ÚS'I'RIA E CoM RCIO DE EQL IPAMENTÕS LITA.

CNPJ/ME n" 05.161.212/'01')Ci 1-74
NIRE 41204845452

3.6. Os sócios retirantes expressamente concordarr c renunciam act s.:"as direitosi de
preferência com relação às cessões e transferências de quotas da SocieCac i; à Fresemus m<" '
Medical Care Lti)a., conforme deliberado nos itens .] ao 3.5 ac:im z. ,"":. ', t l

· ' ,:

3.7. A Fresenius Medical Care Ltda., na qualidi.de de única sójij da Sociedt& ""'"
neste ato compromete-se a recompor a pluralidade social da Scciedaclc. '1c$' termos do an.
1.033. inc. IV. da Lei n° 10.406. de ] O de janeiru dc' 20C2 (co:"fòmr: alterada), ou
providenciar sua transfOrmação em Empresa Individual dc Respomat'ilidade L imitada,
nos termos da lei. |,.1

C)
3.8. Como consequência das cessões e uansferênc ,a:': de q uotas aci m ) mcnciona(ias, ( """,.
Ater Carlos Crisi'ofoli, Edwin de Assis Andra de. Francisco Rk1gota. Jc1sué "', "'.

áBruginski de Paula e Silvia Andrea Malysz. acima :jualifkadôs, reíimm-sz da \
Sociedade e a Fresenils Medical Care Ltda., e,cima cil]alifi(:ad;.l. passa a ligurar
como única sócia da Sociedade, sendo legitima poss'.:idor.í. e titula' Jãs 16.000.000
(dezesseis milhões) de quotas. representativas de 100% cem ]')or cen':o ) c è) capital social
da Sociedade.

3.9. Em vista da ueliberação acima. a Cláusula 3' dl:) Contrato Sot:ií, da Sociedade ·, l
passa a vigorar como 3endo a Cláusula 5" do Contrato Social da Sociedade. com a seguinte I l
nova redação:

"Cláusula 5" O capital sociai, muhnenie sl hscr,"o e inicg 'a/iíaao, é de
RS /6.000.000,00 (dezesseis milhões de retais), divid/ào cm lC 9t'0 t)ü0 (dezesseis "t"j;/"" "

milhões) de quotas, c/? valor nominal de RS 1,00 (um rea') ca,Za uniu; a hs,l'n disn'ibuúlas: ")
u) Fresenius Medical Care Lida é proprietária dc 16.(")0.000 (c.'kzesseis milhões) ?:

C) de quotas, no valor mminal total de RS 16.000.000, /)(1 (:/é~"es."eis iin,'lhc le, .' de reais). l
(

Parágrafo Primeiro A responsabi/idude dos' sócios d' }eslri,'!? ao 'iakr :/e· suas qumas, jt" .
mas todos respondem solidariamente pela in!egralizacã') clo c'apital so.:'iül.

Parágrafo Segundo As quotas são indivisíveis em re/ação à Socieaà :/e e cada uma "
delas dá direito a uni vOlO nas deliberações sociais. ,.,A?
Parágrafo Terceiro .·'1 única sóciu da Sociedade, ne.' lí ato ,:'omprc)/n('/e.-se u r,?cozkpor '" " \1

a pluralidade social da Sbciedudc, nos iermcs do uri, l, ','3,3, ,"7c. ll' tic Lc'i n' lü 40C, de

CERTIFICO L) REGTSTRO m OF lc ti/'2O13 15 :23 SOE' N" 20193394111..
PROTOCQLO: 193394111 DE 31 lc 5/20IG . CÓDIGO i: IS .ER1KCAçAO:
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Instrumentd Particular de 23"Al1'EraçãO do Contrato Social da

V1v.l\ - ÉYDÚSTRl/i e Comércio de Equipamentos Ltda.

CNPJ,'ME n° 05.161.212/0001-74
NIRE 41204845452

/(1 de janeiro de 2!)02 (coÍ?/Òrnle uheradu), ou providenciar sua nunsformação em
Empresa Individual de /Qesponsabi/ia'ade Limiiuda. nos lermos da lei. " ,l) ,, ,

4. ELEIçÃO DE ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE
~-""""

4.1. A sócia nomeia neste ate como administradores não sócios da Sociedade, em
substituição aos admirtistradores que deixaram seus cargos, (i) o St. EDSON PEREIRA
DA SILVA, brasileiro, ::iatural da cidade de São Paulo, Estado de Sãj Paulo, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24 de abril de 1970. contador, portador
da Cédula de Identidade n° 18.X92.661-6 - SSP/SP. inscrito no CPF/ME sob o ,("""\
n° 128.101.488-56. residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da Península. \,.\~ \.
n° 155. apto. 103. Bana da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. "">, \,
CEP 22776-070, atuando sob a designação de Diretor Presidente, e (ii) o Sr. EDILSON
PAULO DE OLIVEIRA, brasileiro. natural da cidade de Dracena. Estado de São Paulo,
casado sob o regime dc comunhE,o parcial de , 'ns, nascido em 19 de outubro de 1966. ÇJ
ccntador, portador da carteira d · identidad" n.° 15.463.247-8-SSP/SP, inscrito no
C'1"F/MF sob o ri." C'69.700.25E-61, residenie e domiciliado na Rua Jacarandás da
Peninsul& 11° 300. amo 501', Bloco 2. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22776-050. ' D:,
atuando sob a designação de Diretor, com prazo indeterminado.

4.2. Os Srs. EDSON PEREIRA DA SILVA e EDILSON PAIJLO DE OLIVEIRA,
aribos acima qualiíicaclos, na qualidade de administradores não sócios da Sociedade,
CJk pressamente deckram. sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial,
de' exercer a administração de sociedades, c nem condenados ou sob efeitos de
ccodenaçào, a pena que vede. ain ia que temporariamente, o acesso a :argos públicos; ou
por crime falimen'"ai, de ppevaricaçàQ, peita ou suborno, concussão. p':culato; ou contra a
economia popular, contra o siste:ma financeiro nacional, contra as normas de defesa da
ccmcorrência, con'n as relações cie consumo, a fé pública ou a propriedade.

4.3. Em vista das deliberações acima. a Cláusula 12 do Contrato :::Qcial da Sociedade
c! Mtera& passando a viger com a seguinte redação:

"Cláusula 12 A administração da Sociedade caberá aos Srs. (i) Edsc)n Pereira da Silva,
brasileiro. natural da cidade de S1() Paulo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de
comunhàc parciai dc' t€:iis, nascicjj cm 24 dc abril de 1970, contador, /;'ortador da carteira
dc' identidMe R.(j. n" /&892.66/-C) - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sa c) n° /28.101.488-

%r_"

s!,,,
"¶S"'

"\1, '\
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Wstrumento Particular de 23" ALTEraCã') ,:lO Contrato Sjcial bA

Vivax - Indi'jstria e Comércio de Equipamentos Ltd4.

CNPJ/ME n° 05.161.2]2/0(K): -'74
NIRE 41204845452

56, residente e domiciliado na Avenida Flamboyants da l '!:?.nin;m/a, n" ISS, ap. /0,3, Burra
da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado da R,'q') de Janeiro, cm 22:'76..{'70, q.
atuando sob a designação de Diretor Presidente. e (ú) Edílson Palll:p De Oliveira, , ,^í ',, ',, '

brasileiro, natural da cidade de Dracena, Estado de SN. Paula cas.iàb SUl) o regime'g '" ,' >4"
comunhão parcial de bens, nascido em 19 de ouiubrn ,:k 1,966, contítük'.'", porludot* """"

carceiru de identidade n.° /5.463.247-8-SSP/SP. ln:l'::rik) no CPi'7,,[P SO,! o n.°
069, 700.258-61, residente e domiciliado na Rua Jacara.',dás da Penin 'ü.tf n° 31'0, ,ápto
SOl, Bloco 2, Barrei da Tjjuca, Rio de Janeira CEI' 22 776-U50, (|r,'landi') SC't5 a \

designação de Diretor, com pram indeterminado ,,,l

O Parágra,o Primeiro Os administradores não sócic"ts da .S'ociedadi' g¢pressamente

declaram, sob as penas da lei. que não es/ão impediúb. ,do," lei e.specict de exercer a C"""·.
administração de sociedades. e nem condenados ou SOl' qfeiins de co/ld !Kação, a pena "".,
que vede, ainda que iemporariumeme. (.l ucesso u (i:l'gog' público',': ou pt"' c"ime " ..
,/àlimeniar, de prevaricação, peita ou suborno, cg m'ussãu peculc,i'o: ou cunlm a 3 "
economia popular. ctmtru o sistema,/ínunceiro naciot ai, contra as ,7oi in:ts de defesa da

concorrência contrc' us relações de consuma ajé púb/i:'u Ol.' a propriM i'dè- ijjl

Parágrafo Segundo A remuneração dos adminislrad:)n:í' deverá ser./1 :a dapelm: sócios ,,

e levada a conta de despesas gercíis da SocIedade. " ""?:5

5. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

5.1. Por fim, decide a sócia única ieformular integralincrne e cünsolidar o Contmo Seciai
da Sociedade, o qual passa a vigorar corn a seguinte' r.ova redação.

O CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA1"O SOCLt',L /%,

VTVAX -INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE I¢Q1-1PAMENT l) i: LTDA '\ !.
CNPj: 05.16L212/0001.'M

NIRE 41204845452 jiY'

I. Fresenius Medical Care Ltda,, sociedade €|rc)rc:¶.ária Lmita :',a devidarnmte ,
orµnizada e validamente existente sob as íeis da República I'ç::deraliva du Brasil. inscrita
no CNPJ/ME sob o rr()1.440.590,'0001-36, com sua scck na cidade de 11Euariún:L Esr:ado 2 L)
de São Paulo, na Rua Amoreira. n° 891. Jardim Rose rã. CEP' 139 17- 'n :!. registradà na l
Junta Comercial do Estado dc São Paulo sob o NIRE 3 52: ' 3975903. cm l(r'08/'19%, neste

certifico q RmrsTm em O3/06,'2Qlç 15:23 SOl. f " 2ol933941l:l.
pmocoLo: L93394111 DE 3J./05,'20lS . CÓDIGO :n:S VERIFICAçÃO:
11902508613. l:'rRE: 412O48e.5c52.
vivax - indús'a'ria e comércic hE E:·'alpAlmtro|. i 5?da

ANTA CCWEECIA1 l
DO PARàN À l LEANDm MARCOS RAvsm ]3]:.3CA]A

sjtcRETÁR1o-cmuu-

CURi1MBA, 03/06i2019
www .eiuq»resa£aeíL .p]' .ÇKCA". br
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Vivax - índústria e (:OMÉRCIO de Equipamentos Ltda.

CNPJ/MF n° 05.l61.2l2/0001-74
NIRE 41204845452

ato representado pji' SêLl3 5óciE:)s diretores Srs. Edson Pereira da Silva, brasileiro, natural
da cidade de São l'a'ilo, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial /;",¢
de bens, nascido cm 24 de abril de 1970, contador. portador da Cédula de Identidade "' ' ,
n° 18,892.661-6-S SP/SF'. inscrito no CPF/ME sob o n° 128.10IAE8-56, residente ."' '
domiciliado na A"enida Flamboyants da Península, n° 155, apto. 103. Barra da Ti" a, - '"""
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado clo Rio de Janeiro, CEP 22.776-07') e John Do as
Anderson. brasileirn. natural da cidade de Recife. Estado do Pernambuco, casado sob o
regjme de comunEo parcial de bens, nascido em 24 de julho de 1954, engenheiro
agrônomo. portadnr da céduk, de identidade RG n° 2.923.624-SSP/DTC-IFP, inscrito no

P'J)

CPFME sob o rf 5.'|8.220.337-91. residente e domiciliado na Rua Dr. Luis Capriglione, l
n° 200, Itanhangá. na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22641- , í> (J
OSO, única sócia cmpcnente da sociMade empresaria limitada VIVAX - INDÚSTRIA '\..'C'\

E COMÉRCIO .)E EQUIPAMENTOS LTDA, coy sua sede na cidade de Campo ""<. \\
Mourão, Estado d) "aran& á Rua São José, n" 271 7, Area Urbanizada II, CEP: 87.307-
799, com seu COI'lWltO social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o
Ni RE n°. 412048' 5452. em 24/07"2002. e última alteração contratual arquivada sob n°. ,,,=m,
2C 192693 190, em 06/05/2019, e inscrita no CNPJ sob o 1]° 05.161.212/0001-74. resolve. '
CONSOLIDAR s:u c:ontrato social que passará a reger-se pelo que está contida nas

CLÁUSULAS a s:gui"

~

L ,/'

CAPÍTULO I -- NOME, SEDE E PRAZO DE DURèi'ÇAO "

l

\
l

C: áusula I" A sociedade enipresária limitada gim sob a denominação de Vivax
- Indústria e Comc!rciò de Equipamentos Ltda. e será regida pelo presente Contrato
Social, pelas dispísições ins:ridas rto capitulo próprio das sociedadcs empresárias no
Código Civil (Lei :i" 10.406, c.e JO de janeiro de 2002), e, supletivamenie e liO que couber,
pc:la Lei 6.404 de i:i .12.1976 e suas alterações.

C áusula 2' A Sociakde tem sua sede e foro na cidade d? Campo Mourão.
Es-tado do Paraná goiti sua sede na Rua São José, n° 2717, Área Urbanizada II. CEP
g; .307-799 e pockríi. mediante rtMução de sócios, abrir e encerrar escritórios e outros
estabelecimentos q:r[l qualquer pane do território nacional ou no exterior.

("iáusula y A sociedade iniciou suas atividades em 22 de j.lho de 2002 e seu
prazo de cjuração .$ incleterminado de duração.

%y^_"

C,!p
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~rumento particu lar de 23' álteração hO C()ntrato Social j)a

V1vax·- ÍNDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQI IPAMENTOS L I'DA.

CNPJ/ME n° 05.161.212/0M .-74
NIRE 41204845452

CAPÍTULO ll - OBJE1 O

F' r

Cláusula 4" A Sociedade tem por objeto: (a) industria. (b) c'q nc'irio va:ejista e ,"'"· r
. , . I l"atacadista, (C) locação dc equipamentos. (d) pesquisa clesenvolvm:n l.) de piudutos, Í" ,,..-"

artigos, artefàtos, máquinas, equipamentos. móveis e uts |1£íliq:hS de prj( UtCiS desünacbÍa " '"

centros de tratamento de insuficiência renal elou pacier,ies []ortadore ; cie insuficiência
renal, (e) fracionamento e acondicionamento de prod .itos para a saiic c dcstmados a .,,
clínicas e hospitais. (Í) bem como a prestação de serviç d :.e assistência '.écnica. in::tala.ção
e manutenção de equipamentos. (B) comercialização pmes e µ:';:as, dos j::rociutos

O comercializados pela empresa, e (h) imponação e exjx 11açà) de prcx Ln(:4s, máquinas e ( '\,>\'

equipamentos destine.dos a clinicas e hospitais. ""'":;j \

CAPÍTULO Ill - CAPITAL SOCIAL

"«;
Cláusula 5" (.) capital social, totalmente siibs:cr, ,0 e int :'gíalizadc, ç; de K-'
r! 16.000.000.00 (dezesseis tr-ilhões de reais), dividido cm 16.0(,}0,|:||)0. ((b:ze?seis gl,:')
milhões) de quotas, de valor nominal de RS 1.00 (uni mi) cada uma ass in distr.buídas: (:47' )

a) Fresenius Medical Care Ltda. é proprietária de 16.1'J0.00(' (c Cb3SSéÍS milhões) ' 'l
de quotas, de valor "iominal de R.S 1.00 (um real) cada uma. no valot r'oininai total de

RS 16.000.000.00 (dczesseis milhões de reais)-

Parágrafo Primeiro A responsabilidade da sócia é K:sll'ita ao valor dt s.i.as quoits. mas "
responde solidariamente pela integralização do capital saciai. l

C Parágrafo Segundo As quotas são indivisíveis em relacão à Sociedade e cada una delas

,
dá direito a um voto nas deliberações sociais, {

Parágrafo Terceiro A única sócia da Sociedade, neíte ato c:omprom ::tc-::e a r€compo]' e.
a pluralidade social djjj Sociedade, nos 12tt)1os do art. : .('33. inc. IV. da Lei n" 10,406. de '79 "$>
10 de janeiro de 2(l'j2 (conforme alterada), ou pn»idenc:iar sua tra -lsformaçãó em

) /í

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. nôs .erinos da lei. u ,
l" ""\ ,PÍ"

l 1 \ l

(
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INsTRUMENTn Particular de 23" Alte:ração do Contrato Social da

Vivaa - índús'i'r1a e Comércio de Equipamentos Ltda.

CNPJ/ME, n° 05.161.212/0001-74
NIRE 41204845452

Cláusula 6' Os sCcios poderão deliberar sobre o aumento do capital social, tendo os
' tmesmos a preferência para µirticipar do aumento nos 30 (trinta) dias: que se seguirem à .. ,' '

deliberação e na p 'oporção das quotas de que se,jam titulares. Após o decurso de referido .,- " - ·
pruo ou face à 'enúmcia expre.;sa ao exercício do direito dc prd&êncim as sóca . .---
aprovarão a modificação no con":rato que reflita o correspondente aumento de ca6àr"

Pede o sócio ceder S?lj direito de preferência, devendo, no entanto, tal cessão subordinar-
se ao disposto na Cláusula 14 do xesente Contrato Social. '

CAPÍTULO [V -- DELIBERAÇÕES SOCIAIS

_ Ql

Cláusula T Além cias matériw indicadas em outras cláusulas do presente Contrato

):Q" \(J

Suciai. dependeu de deliberaçãic dos sócios. respeitado o quórum de deliberação '\
'\eestabelecido na Cláusula 8' abaixo. a:; seguintes matérias:

l
l

.
\
l

a) a modifica;ão do presente Contrato Social:
b) a incorporação, i.úsão. cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado
de liquidação;

c) a designaç Iq dos adrninisimdores, quando feita en:i ato separado;
d) a destituição dos administradores;
e) o modo de r< munemçào dos e.dministradore-s;
D l) pedido d? recuperação .judicial ou extrajudicial;
g) a aprovação das contas da adi'ninistração;
h) a nomeação destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
i) o estabelec iriemo de negociog estranhos ac objeto da Sociedade;
j) o exercícic do direito de VOlO detido pela Sociedade em razão de sua participação
cri outras sociedaies, subsidiárias Ol. não;
l) a criação qu resgate das q':ioús da Sociedade. aumentando ou reduzindo o capital

social:
m) a outorga de fiança. ava: c)l1 garantia cm negócios ou opemções de terceiros,
è) ceçãc' feita aos ]e,zócios ou operações de subsidiárias cu coligadas:

~n) a concessio o'.. a tomada de empréstimos. exceto se envolver sociedades
ccntnoladas, afilia das ou pertenceiites ao mesmo grupo:
O) a aquisiçã(), alienação d coí)1( dato ou a oneração cIe bens imóveis;

(L'

""X

\éj·^"1),,9

"Y, V

..^\j, -.

JUNTA ç Ori .ERCLU
DO AR ',NÂ

CER=:-"IC:O O REGISTRO EM 03/06,'2019 15:23 SOB N" 20193394111.
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Wstrumento Pa r11cul,ar de 23'ALTERAçÃO 1)0 Contratc Social 1)a

Vivax-- índústria e Comércio de Eqi ilamentos L'i"da.

CNPJ'/ME n° 05.161.212/00(' 1-74
NIRE 41204845452

p) a celebração dc: qualquer contrato cujo valor seje superior RS 2 0CC.00Q(i0 (dois .l .
Ç.milhões de reais); l" . , '

q) a doação ou contribuição a partidos e organizaçiies politicas. qumdo pumilida " ," '
pela legislação vigente: e ,,,"' , ,--- "

r) a nomeação dc' procuradores com poderes para í:.clêta'ar COl)ú7. tcs, e praticd;i"& '
atos relacionados nest: Cláusula.

Cláusula 8" As deliberações serão tomadas medianu: aprovíçiio de sócios
\

representando no mínimo três quartos do capital social. s.ílvo quando es e '::ontrau) Socid 1.6
C) estabelecer quórum e3[)ecífico ou a lei exigir quórum ini.tor. (\, '

Cláusula 9" As deliberações dos sócios serão semprr 'tom.das na iorrna de reunião. \
4

Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos t)S sócios dcoütir::m, por escrito. "-l

sobre a matéria que seria objeto dela.

Parágrafo Primeiro A reunião será presidida e secretar ada por adniin .stradores. só2íos,

íl

ou quaisquer outras pessoas escolhidas pelos sócios enrrz os j:resenks.

CN,
Parágrafo Segundo As atas de reunião deverão ser ass.nade.s pelos. m mibros de mesa e
por sócios participant.:s quantos bastem à validade das deliberações, nus sem prejuízo
dos que queiram assiriá-la. Somente será levada ao registro público cc mpetente a cópia &
da ata ou extrato das íeliberações que devam produzir e kitos peran":e tm:eiros. Ôj -

Cláusula 10 Será re.,lizada reu,,ião anual de sócios. n':ls 4 (quatro) n escs seguintes ao

íÍj .

término do exercício social, para tomar as contas dos administradores: e :kliber:tr sobreC as demonstrações financeiras. bem coma para designar (|'; adntinistrad( re::, se foi o caso.

Parágrafo Primeiro Cópias da" demonstrações finarmiras .leven] str È::i$tribu' das aos
sócios com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência c',.1 datit da reun'ã(l E.nua] 'ç cp

Parágrafo Segundo Aplicam-se às reuniões anuais (is proceditnento.s pre\'istchs na

7!v

Cláusula 9. " ' '""
,. !l, ':

. ' .J

CERTIFICO E) REGISTRO EM 0S'/C t-j201 ; 15 :23 SOE N' 201933:141j l.
PROTOCOLO: 193 394111 DE 31 lc f:j 201 ; . CÓDIGO i: E 4'ERIFIC21CAO:
11902508613. NrRE: 412048E54!iZ" '^iÓlilllll" vivax - indüst:aia b ccmércic pe lida

ANTA Cow F.'
DO PARri A LEANDRK) MARCOS RAYSEL Ill SCA EA

SECRETÁRIO-GW:XC

CUR±TIBA, 03/06j 2C :.S
www - emjreaa£acíl . pr . c'ç: v . br
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1nstrumenr) Particular de 23" Alteração do CONTRATCb Social da

viv,íx - ÍNDÚSTRJA E (:OMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPj/ME n° 05.16l.212/0001-74
NIRE 41204845452

CAPIÍTULO V - ADMINlSTRt'íçÃO
d'

f

cfe fCláusula 11 A tdininistração da Sociedade será exercida por duas ou mais pessoas . ' "' .'
físicas. podendo scr sócios ol não. que exercerão mandato por prazo mdeterminado. C!s<í,..4 "

administradores e::tZ.o dispensados d.: prestar caução em garantia de sua gestão e, por"
prazo indetermina.k e sob sua denominação que lhes vier a ser estabelecida pelos sócios '
quando de sua designação, terão pode:'es para praticar os al(js necessários ou convenientes

À)

à administração di Sociedade, inclusive: ,

a) representaçãn ativa OIl passita da Sociedade, em juízo ou fora dele, incluindo C\ (J
representação perente qualquer depanamento ou repartição federal. estadual ou municipal Ç. \<'",,,
e autarquias: e "~ , \,

tb) a gerência, orientação e direçt.o dos negócios sociais.

Cláusula 12 A adrainistraçí.o da Sociedade caberá aos Sirs. (i) Edson Pereira da Silva.
brasileiro. natural da cidade de São Paulo. Estado de São Paulo. casado sob o regime de
comunhão parcial le bens, nascido ent 24 de abril de 1970, contador, po"tador da carteira
de identidude R.G n° /8.892. 56/-6 - SSP/SP, inscrito no CPFMEsoh c) n° /28.101.488-
SC. resideníe e doz úci/iado ná Avenida Flamboyant." da Peninsula, n" i.55, ap. /03, Barra
dc Tijuca, na C'icà:/e do Rií de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro CEP 22776-070,
utttando sob a dcs,'gnução (.!e Diretor Presidente e Cü) Edílson Pctulo De Oliveira.
brasileiro. natura, cia cidade de Dracena, Estado de São Paulo, casado sob o regime de
cumunhão parcia' le bens, rascido em 19 de ouiubro de /966, comador, portador da
ccríeira de iden'idade n.° 15.463 247-8-SSP/SP, ins(.Tito no C'PF/MF sob o n.°
t)tS9. 700.258-61, residente e domiciliado na Rua Jacarandás da Peninsula, n° 300, apto
5('1, Bloco 2, B,u'"a da Tfjuca, Rio de Janeiro. CEP 22776-05(', amando sob a
cksignução de Dii e'or. com L'razo indeterminudo

Pnrágrafo Primeirn Os administradores não sócios da Socieda.:.e expressamente
de cIaram. sob as pc nas da kl. que' não estão impedidos, por lei espe'cial, de exercer a
ac ministração de tociedades, e nem ccmdenados ou sob efeitos de condenação, a pena que
ve de, ainda que te Tr}orariam(:nte. (;j acesso a cargos públicos: ou por c:ime falimentar, de
prevaricação, pei'a ou suborno. concussão, peculato: ou contra a economia popular,

4,,/

ÚÍ9
6A

) 0

J

7,r'p

=TI?IC:O O REGISTRO EM 03/06'2019 15:23 SOB N° 20193394111.
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Instrumento Particular DE 23" ALTERAçÃ(j !)0 C()NTRATO SI)CIAL IiA
Vivax - [ndústria e COMÉRCIO de E(?1 ifam entos Li"da.

CNPJ/ME n° 05J61.212/(Ml 1..74
NJRE 41204845452

contra o sistema financeiro nacional. contra as normas d :' : eE:sa da :or,cnrência. centra
. ,as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. /";2' F , ·

, '" a" ' ,.---'
Parágrafo Segundo A remuneração dos administradorcs deverá ser fi":ada peks sccg,
e levada a conta de despesas gerais da Sociedade. "

Cláusula 13 A Sociedade somente se obrigará, peranie ierceiros, por atoi ou assoinalllras l
de: i

CJ' a) dois administradores agináo em conjunto:

.
, C"\

:) um administrador agindo em conjunto com um µrocaradoí, cleriro dos limites '\.:;j'\
rStâbèkCidOS no respectivo instrumento de mandato: Ciú
c) dois procuradores em conjunto. atuando nos limites dcs resp:cl Yi IS instrunuitos
de mandato.

Parágrafo Primeiro As procurações outorgadas pela Sucièdizdè serão sc 'npre escritas e

ql

assinadas por dois administradores. Os poderes outorgMos deverão st:r expressamente
identificados e, com exceção das procurações ""ad .iu.|icia"- terão Êrae c) de ralitade 'Ny
máximo de 2 (dois) anos. As procurações deverão s-:r consistertes cum os ternos,
condições e limitações estabelecidas no Contrato Social e: podeüio s.'r rev('::adas a
qualquer tempo. com ou sem causa. :tyr_"'

Parágrafo Segundo Os administradores e os procurac.orcs .Ia Socieda: e não }o(jerão , ,.
engajar a Sociedade cm qualquer atividade estranha ao i.èll objeto social obser','ancb-se ('
ainda a necessidade de prévia autorização dos sócios 11c's casns previsios rla Cla.isula 7°C' deste Contrato Social.

,'1)

CAPÍTULO VI - CESSÃO E TRANSFE]R]::NC:IA DE Q1J(JTAS

Cláusula 14 Qualcjuer cessão ou transferência de quotãs. a temei 'o: somente será \
efetuada se prévia c expressamente autorizada por sógos n:presentanc i) a maioria do t
capital social.

j!i' 7
P

P
J

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/Cn5,'201S 15:23 SOl. r' 201933J41JA.
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Instrumento Particular de 23' álteração do Contrato Sõcial da

Viv'ax- Indústria e Comércio de Equipamentos Lj'da.

CNPJ/ME n° 05.1 61.2W0001-.74
NJRE 412048454.52

CAPÍTULO VII - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

Cláusula 15 O exercício social coincidirá com o ano civil. Um balmço geral e uma ,
demonstração de lucros e perdas deverão ser elaborados ao final do exercício social, cuj
cópias deverão sei entregues a todos os sócios no prazo de 3 (três) meses contados "
término dc cada ?xercicio s[)cial. Balancetes intercalares deverão ser levantados. a
q'jalquer tempo, cíis(i os sócios assim decidam.

Cláusula 16 Os multados apurados ao final de cada exercício social deverão ter a
destinação que vier a ser determinada pelos sócios. Caso os sócios veaham a determinar
pela distribuição de lucros, estes serão distribuídos na proporção cia particÍpação dos ,
mEsmos no capita social. salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade dos
sócios. Nenhum dos sócios terá diwito a qualquer parcela dos lucros até que deliberação

expressa quanto a destinação dos mesmos seja tomada.

F

,,!
:S":'\ !

'

CAPÍTULO VIII - RESOLUçÃO E EXCLUSÃO DE SÓCIO
l

Cláusula 17 No caso de mo'1e cu incapacidade de sócio pessoa fisic:e. ou liquidação ou
Iiúência de sócio peísoa juddica a Sociedade não se dissolverá, mas será resolvida com

relação ao sócio on :juestão, cuja quota será liquidada.

Cláusula 18 Ha"endo justa causm sócios representando a maioria do capital social

poderão excluir ura i)lj mais sCtcios da Sociedade mediante alteração clo presente contrato

s3¢:ial.

F':írágrafo Único A exclusão será determinada cm reunião especi.almente convocada
para este fim, dandc'-se ciência de JO (dez) dias úteis ao sócio que sc pretende excluir e

permitindo-lhe o txcrcicio ao direito de defesa,

2y),,
l

H

\

L

CAPÍTU LO IX - CÁLCULO E PAGAMENTO DE HAVERES

Cláueula 19 Ni ;]·'póteses de re$\) úçãQ da Sociedade cem relaçàoaum sócio. exclu,ão "1

cie sócio ou exercíc o do dirE ilo dc' retirada. a quota a ser liquidada será calculada com ,
base no valor ccmúbil à data do respectivo evento apurado em baliirço especialmente

È

IUNTA 'xjr '£ROAL
DC 'A' ANA
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Instrumento Particular DE 23" ÁLTERAçÃO [JÇB CONTRATO SOCLA L N)A

Vivax- Indústria e Comércio de Eqi 11'4mentos Lit a.

CNPJ/ME n" 05.16].212/00(1: -74
NIKE 41204845452

levantado. O valor apurado será pago em dinheiro ou bms C1El até 12 (d :'ze) meses, em
parcelas ou não, con icirme determinado pelos sócios nen ar,esc:entes. 1/ '

CAPÍTULO X - DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

£LL:

Cláusula 20 A Sociedade será dissolvida por delibe[ac:ã(:4 dos ZtÓC o: . na farina do
disposto na Cláusula ;'". e nas demais hipÓteses prevista:: cd i.:i.

Cláusula 21 Dissolvida a Sociedade. sua liquidação :.crá p"ocedida dc confcmnidade

com o disposto nos a"tigos 1.102 a 1.112 do Código Civil

'\

P

CAPÍTULO XI - ALTERA(::":)E!i.

'S "\

\

4
F

Cláusula 22 O presentc Contrato Social poderá ser i.lt.:riAo. a quíjcuer tenipo, em
qualquer de seus aspectos. por decisão de sócios rcpre·.€nta]"do trés qumos di; capital Ü l
social. O respectivo instrumento de alteração será consi(,b:radl:l válido :jt ando celebrado l
por sócios que tiverem votado a favor da mencionada de liberí:ção. "W

CAPÍTULO XII - TRANSFOR MAÇÃO

Cláusula 23 A Sociedade poderá adotar qualquer outru iipc societário jior deliberação
dos sócios. Os sócios desde já renunciam expressamente iiu di eito cl: rati 'ada em caso de
mudança do tipo societário.

O
CAPÍTULO XIII - FOF.[:)

YJ-"""Ê':,
Cláusula 24 Fica eleiw o fôro da cidàdt: de Campo Muuriio. Emd ) IjçÈ Parimá, 'jará:irimir quaisquer controvérsiãs oriundas clo presente C:'ntraia Social s('iil nas "elações "j'": f' "

"ntre os sócios ou entre estes c a Sociedade. ,
l

[assinaturas nit próximu pá,' |i.¶àj'

%ayiilàilií
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Insi'rumentò Particular de 23' Alteração do Contrato Social da

Vrv,ix - Indústria e (:OmÉRCIo de Equipamentos Ltda.

CNPj/ME n" 05.161.212/0001-74
NIRE 41204845452

E pjr estarem justos e contratados, lavram, dataín e assinam juntamente
com duas testemunhas o presente insirumento em 02 (duas) vias. obrigando-se fielmente
pK)r si e seus herdeiros à cumpri-lo em todos os seus temos. i

Campo Mourão. 28 dc Ma'µâègl9.
,pèP"'"'

Xçi,o,s,ke,t.i.ran,te,s,í , , ,--<7'í 'iP

,
f' FC 7 l

(

l /A:)

.b

m"" "'""" """"
A· Xi"_ _ '. .',) _ 'k J l

ATER CARLOS C ISTOFOI,1 " S .-ASSIS ANDRADE

o K" sAt]Njjgo"

.
.&3~, _-.Lú ejZ '""""'"""

'""""" "°""^ ,r'it '"":=í ' '

l

silvia And JÁ mai.ysz
l %

,9' ,,

l Sócia lng!£ssa!B', :

""'7 7 JÁ "
'Qe frj'senius medical care lti)a.

(É.f, - ) ,') rj.S>p. EdsoHj!4-eira da Silva j/john D9l11% Anderson
= ,.~ """ 4j

/c(ml'inut4'çãu da.' assinaturas na próxima página/
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Viv4x - índústria e Comércio de EQUIPAMENTOS Ltda.

CNPJ/ME n° 05.161.212,'0001-.74
NIRE 41204845452

Administradoreuc,n,unciantes 1'";>"
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Q'+á :' ~S9,à, µé^ ki" "
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Nome: bmj"\£r)'rAj'ml. ) mm «S
CPF: .jZ¶m6'i n' "S'S
RG't t'jcc'314j. i! órgão expedidor: 91( ,j' Rj

Í: ,5- °

~,9lá.
jUNTa f CM íERCjAL

DC: ANA

CERTIFICO O REGISTRO EX 03/06QO19 15:23 SC·B N° 20193394111.
PROTOCOLO: 193394111 DE 31/05:12019 . CÓDIGC HE VERIFICAÇÃO:

11902508613. NIRE: 41204845452.
VIVAX - INDÚSTRIA E CCMÉRCIO DE EQUIPAMENTCS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
secretArio-geral

CURITIBA, 03 /0 6/2 01')
www. =presa Ea.ci l .pr . gov .br

Íb "mulad[? dommentc impres3o, fzCa sujeito à corr ;>rot"ação d3 sua autent:ic:.-dade nos respectívo3 po r taLs
Informando 3ê js respectivos cóc-í.gos da verifi.caçà:
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tERCIAL
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SECRETÁRIO-GERAL
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIC DE EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS} CNPj: 05.161.2:.2/000 _-74

Certidão n°: 7719773/2020
Expedição: 03/04/2020, às 17:38:34
Validade: 29/09/2020 - 180 (cento e oitenta) diê.s, contados cia data
de sua expedição.

Ce rti f ica- s e que vivax - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMEKTOS LTDA

(MATRIZ e FILIAIS) , inscrito (a) no CNPJ sob o n°

O 05.161.212/0001-74, NÃO consta cio Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base 113 art. 642-A cia Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12 .4 40, de 7 de julho cie 2011, e

na Resolução Administrativa n° 147 Ji'2011 do Tribunal Sup2rior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão 3ão de responsabilidade cios

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) d ia s

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a emprt3sa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou Filiais.

A aceitação desta certidãc condiciona--se à verificaçãc cie sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior çjçh Tratalho na

Internet (htt.p://www.tsMjus.br) .

Certidão emitida gratuitamentè.

O INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhiscas constam CjS dados -

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídic:as

inadimplentes perante a justiça do Trabalho emanto às obrigaçMs

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado cn:i em

acordos judiciais trabalhistas, inclu.3ive no cc)ncernEnte a o s

recolhimentois previdenciários, a hcjnorárí3s, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentQ$ determinados em lei; du decorruítes

de execução cie acordos firmados perante o Ministério Público cio

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

l" :'..'idâ:s e ' ;,gestt,,2s: 't,.' :'"-:s1 .' u s . Li :

F



29/C7/2020

, ,

' e MINISTÊRIODA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TF'IBIJTOS FEDEIU is: E À DÍVIDA T VA
DA UNIÃO

Nome: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPj: 05.161.212/0001-74

Ressalvado o direitck de a Fazenda Nacional cobrar e mscrever ç uaisquer dívida ; cIe
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado gu 2 L/ierer"' a ser ap .radas, é ceMicâd'i jue
não constam pendências em seu nome, relativas a créditc:s tributários admi "istrados oela Seer g:3rla
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa (j :t União (DAU) ju |'1) à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no case d 2 ente federativo .: a"a
todos os órgãos e funccs públicos da administração direta a ele \' nculados RMere-se à situaç j;i cio
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange nch.sive as cont:rihu ções sociais pre' 'is:tes
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Let n° 8.212, ck 24 de jlj '7(p cIe 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua au1:en'icidade ria Interne' , nos
C endereços "http://rfb.gov.br" ou "http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratui'xzmente com base na Portaria Conjmta RFB/PGFN 11' 1.'751, de 2/10/20 cl,
Emitida às 15:59:31 dQ dia 29/07/2020 <hcrâ e data de Brasüia>.
Válida até 25/01/2021
Código de controle da certidão: F4D7.35A3.EB95.B4BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

C

1/1



2'U07/2020 Consulta Regularidade co Err pregadcr

0 p
t ·

" Volta r I'r 'r' m

CALXA
CAIXA ECONCMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS u- CRF

Inscrição: 05.161.212/0001-74

Razão SOC:KMNIVAX IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA ME

Endereço: rua sao jose 2717 sala 01 e 02 l area urbanizada 11 ,' camp'j
MOURAO ,' PR l 87307-799

C A Caixa Econômica Federal, no uso da atribúção que lhe confere o Art.

7, da Lei 8rj36, de 11 de maio de 1990, c'mtihca que, nes:ta data, a
empresa aci "na identificada encontra-se em situação regular peran :e q
Fundo de Garantia do 'Tèmpo de Servicc - FGTS.

O presente' Certificado não servirá de F '"ova contra cobrança de
quaisquer débitos refe"entes a contribuições ê/'jü encargos clevklos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 20200709023900532889J'7

Informação obtida em 27/07/2020 10:35:41

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

http$://consu|ta-crf,caixa.gov.br/con$u|taçn pages/consaltaEmpregador.jsf 1/1
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~mmr + * bm·Gc\f4"·j x] e*,ms"3 wsmum

. DOM' INÁ RENC·VAçAO DE LICENÇA DE OPERAÇAO 23M/2025i Hu k l NWl JEW , m W

W e~~

C: í"hthíh dm Rananã - LAP, com base [Erl "i! 'tal demars per1menta u ',cndo em v'üslg eg r.Cpnb rit· Atente Sc}! â=nmA38·3 cmçe !2 l o xe r« üq
Cn uáS amdiçôes e menções âbêNCn e!$pecl:ç3da5

¶ nr hi m AÇÃO DJ
C"",'un'1 SQC©i

0:5.161.2121000 1-74 VIVAX 1NDUS7 RIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
R ti 1MiC "èç Emdum e NÚtp·4 e

BC2?(' ;9'29 PROLONGAF,':1, . io DA RIJA SAC JOSÉ. S.h"
4EFQ M e'tWrP.õl UP CEP

area URBANIZAM Ctampc MOUMo,'PR 1!73 J jOt)

2 DENTG"P:AçÂO DO ElmEFNwMENTo

Ind. material elétrico, eletrôn icos e de comun w:tj'jão pegu Ti l
ÂtbrkWhz
Fmnçu de Apm~ e F-em Lmha ce C

m A9ividM ¶

UTNI ,:i N) Núm l

:',:,921-11,k.. - 734 966.6 PROL ONGANUN TO DA RUA SAC josé. SN"
Emía ciràNm ~0 Hunk Wp t UF CEP

mi AREA URBAh 1D,UA Car.' pa hbumcYPR 37.M :' ' 'DI)

j q:^RÀ:mdmcà 8 do EmlEENoMENTo

UA"SR NPRNA

Ç Hl
1.iac,js le pbsicos. çarc:aça de aiumínío. placas elmmice.s .' J çfz

3,: PRí¶jú "O ELAU YãAtjO

l

'"ahn' ac ào de tz(luipamento$ ektrômcos q :)dz

.s : hâuA 1lTMLAD,í

A T & UYO ",rlWm {Cs g¶ a] cmmy s.' U"10(ENk

'¢t,de t: übbca Hurruino 0,50 — -.

jut mm ZiTEs Lb3 ados

flf Fama lmtmmo omm RmA wub (m'lxm) k"®ktt'µ '; WUM(li-¶

i f«ju"t.a de es ;o'o sanitáno RME Pública FíeCkq Publica 0,51 - .

3 h riem sóuxjs

Gx.ig tq |l~nçã!e Qmm jUt Ce

'20 ' Z - Apar is de matérias pWslu.as 9,0ü hg Rede: axbma

t..$Áí. A . u" MNKÔM wwõe$ 7 3 dê or p ·.r.tji

·. :xmm q0w¢ff i

1 A l mnça emitida de acordo com c l .-"g estabelecem Cps, Artigos H", lnc'tsin Ill da Resc"iuqà' N' 237 'Ill' - CONN4A lnaso V da Resoluçãc 1\ ° C65/2UOB -
cema )1 de juho de 2008. e autoriza a c'pemçêo jmphan.mnte dita .k. empreendimento e atividade, d.wvc ndo ser c't wrvM:is nç jtD .imemé, ditank' sua cp l ;à:r. o!. rtEN
'íjak j l st%os1 bem outros evemuats, corwt3n5±s da fases do ambber tal.

;' A Lkmça Qperação, em ccmfo~")¢k com o oomba do Artigo t9 ca Re&obçãNj C-OM'AA N" 22 7!97 poçe·m s :r s -sçiema cancieMà n l . oci'Nma
\"olaçàc w km'muaçào de qua%quer condicionar t28 Üü nomas mus, omlssàG :u fel:m descrição de uih u'WIçÕRE tdevàMEb gu l Rj$ldiaram a sua emkísb , t be" cc"ro na
'. ípervE niènc.c cie graves riscos amb4entaís e de sendo BssÍm devetão sm erhN$entados djcl,!nm'\m ·. alendjcKNs ce- mj rliúkmânb fÈ acim 3 esta -f kCkXj6 ceso

É mhãt'l ), a p"to£e'7te Ucença de Operação será ce nc.elacla.

O ião cumprimento à legislação ambiental vrgente suµ9tarâ a empresa é/oü seus TemesentE!nt3s as san·; i·?S previ nas na Ri Fedrml 9.6':)9198, e sá ur ¢ece'os
'cquí ídcwos

4 34 n V« de p'essão $0mx8 (ruídos) decorretmt ijá atwid+ aesemolvóda no beat do empreenchmet m estar em CXc 'to rudMe so 3quek¥li tm m:&dóâ ptla
Resc tic ao CO4AMA N.' 001/90

'i Os : itéhos a«dados para emissãk) da çwBsén'u I CHhçâ de Ommção poderão ser refbrmukdc's '9,/0.! ¢x)mp|tmmuadcNtt de icc 'dy cem q cesenrtNhN h b cem fm
t('c m'kSjico e nécêBsidade de preservação amh Entai

hl A '{mcessaj desta licença não wnpedirá exigê'ciiís Muras, decorrentes do avanço tecnd6gico c u da modifcaçác das CCMiç: jes ambientaj:m conforme D l pb EsMxd
857/'çt · Migc r- § 2'.

7 At. itmplkições au altenações nos pcocesso$ de :jmiuçÊo ou volumes ptoduzióos, Cifá lkenáados. de cc: Ut·rmida'ie com Cs PtSW1 N ç-iço peia CE' ',' nr 65, 01 de
julho 3€ 2008. msejarão novos licenciamentos, pr Sá (f de instalação (l de opemção, para a pane ampliada ou aim jà.

19 A ;'1£ l csmça Mo contempla aspectos de £e{ 13{ança dat instabções, astmdo restrita a aspectos aí.M»eMais

g É tar ninaMt tmnte pcotboda a quemi a céu abe'ic qualquer tpc Gê maiem

10 c ut'ôs res duw (fquidos, eventualmente gera! ) i em outras oçneeçõcs e atividades àversas íct8 jaz a efdí:' c» forma 13f ¥17!8 OU sai )nldmqmte n i 'Xú, &N0 àc
liO' cèiµ'to de mcacNnenw ldêntlcos aos confêrl3oE àQE midu% $óik$o$,

11 Clu isque' cmemções elou equipamentos que í! 7 rdVã11 a u6íizaçàc de produtns l quidcs pobe nhrs, lat à cjmo c ,mbíMNEw Cr ) g ÔÍti!© lúp'tficon e. hd¢ j:lj ico, tk CMtEí
j:r®u'ç s qutwk:os em geraS e outros evantuals, ouaisquer sejam. d€vctiSo SCi dotacks c$e dispoeílh'os ije cocm?hçãa M€ qua los ir $Wãd¢;:i ros le GãÍE ç "ti Et relwNcks
cpemµm fort-m redizadas dou onde os menckm Has equipamentc« estiverem inS' alados, para que 8171 cesos cic"' wazametü·x c6t zs peunmâçam t: Mhíadmi 11çi$
rmpe'c:hvo$ bt2i$.

12. F4 If n¢waçt·: 'ia pmenle hcença deverá ser requt nda com anfeanêncm mimma :1e 120 (cento e Vti"éé dás da "·:cplraçào d2 e ?tj fã in de

13. C çqj r6lãç:Kj ao dhnensiommento do Bstema le :-ketfegem elou x de meiNrha f"ca sugerido w:)'¢jwmr".entcj e nauac1 A3 t 1?UàS m vã de acoá- m" MlljÓlOS
cela Norma NBR 15.527. tendo em \ :$ta as CÍâ5s€s :k' reuso estabele'cidaê: na Nor"mi N9R 13.9C bem çumo :i ¢ ':j'Nj de c jnce'pçào est tbécidE pelas

-E
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%ncAa]C:i) 8€ mmomabikkde técn ca, conforme dÊDÜ a Lei 'l' 6496C 7 é' pele' Lei Estedt'aln' 16.346RiX"í que dis/ õe .' c)i'ngatonedad0 das Ahvid»·jes pÚl,-t,nte. 3
l iúiWW W Ww m'vm my w'm~~"* 9~'" " "" """m~m " ·-·~ An Mbnd~.¢

"5. Manter atua iz%a l àvarâ de ftmcmamml ) € 1ocdíi»çào, It»mça Sã vháncia sandária munkiíd q do certdisado do Ccxo(j le BombE-bfu/Defe$a CML

O

O

U4 1Kh¢ 03€ti· !Pr brMo 2010 Kb Reptt«rf»nur

SÚtMjki Ca 368 íh::r :a deverá 83t pUbücat!a no Dumo Oficial do Etii e e m jomak fé grar cie
circudaç ('Icá o. n jicned. no pi Gtzx) máxmç' de 30 (tMtâ) aias nós kr'nc:s da 'esoluçào C DNALAA
N 00Si36 Esta Li :1 NÇA DE OPERAÇÃO ten" a validade acima me 1cMN3dà devendo em EUâ

renovb,Á0 ser *c cà'3cjâ ao LAP som aMec·Mênda mínima 120 (ce m e vinte) dias Q.taisquer
a(twmç iles ou /â iSDéS nos ·]* produção w vQlljm*s produzidos pela industria e '

ou CKft in dm no emfnMgndimtmc4 dovonio ser ÍKHh¢tàdm pehi IAP Esta LICENÇA JE
OPEFUÇÃO dq-V\i 'à ar ahuda mn bed vkivd.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MCNJRÃO

,' SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIVISÃO DE VIGILÂNCLA SANITÁRIA

LICENÇA SANITÁRIA N° 554 l 2020

l RAZÃO SOCIAL: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO LE ECtUIPAMENTOS LTDA

.NOME FANTASIA: SAUBERN

C

CPF/CNPj: 05.161.212/0001-74 CMC: O

ENDEREÇO: SÃO JOSÉ DE 2701 AO FIM LADO ÍMPAR

,
) NUMERO: 2717

' BAIRRO: AREA URBANIZADA ||

ATIVIDADE PRINCIPAL: Fabricação de aparelhos eletrm-édic )s e eletroti)lapêulicxG e
equipamentos de irradiação

, DATA DE EMISSÃO: 29/05/2020
DATA DE VALIDADE: 29/08/2020

Observações:

" l

.l.

·"a~~ '

E.Á, Il" júüt· "
' l

Dlibora F. z rDldo ~
h~è~ ·"JLL m5^ ,/

Auto=E Saáària
Ç

, Este documento deve ser a'ixado em local visive' ao pUb ico no es'.aba ecimentci.L~u
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í ESTADO DE PARANÁfêi PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MC|lj NÃO

~ , SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
"·3Mt>" DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protoco!o: N. Certidão: 21408/2020
Contribuinte: VIVAX -INDUSTMA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF: 05.161.212/0001-74 RG:

Endereço: RUA SAO JOSE, n" 2717

Bairro: AREA URBANIZADA ll

Cornplemento: F'onto de Referência:

Requerente:

COd. Contrib.: 352780 _ _~_m_ya|!da,de: 26/08/2020
,_

l

[ FINALIDADE l

PARA FINS DIVERSOS

[ OHSERVAçÕESj

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não :ons:ta dé!bitos vencidos no Cac.astro destE
Município,

campo MOURÃO/PR, 27 de julho cIe 202C.

A auterit cidade desta certidão deverá set confirmada via intmet
https://campomourao,a'te. )de.r!at

Emiti Jo Via portal
~.Rua Brasil, 14à" - CAMPO MOURAO - PARANÁ - CAlX 4 POSTAL, 420 - cEe 8730 1-^4(1

TEL.: (44 3518-1144 - FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06
Home-page 'nww.campom jurao.pr.gov.br E-mail: p re eitura@campomourao.pr.g o.tbr
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