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ILMO(A). SR(A). PR"EGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÕES DE ITAITUBA _ PA.

PREGÃO PRESENCIAL N. '056/2018-PP

EQUIPAMED EQIIIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPIIALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF n'. 13.169.056/0001-16' com

sede à rua 15, quadra 49, lote 34, loja 02, Morada Nobre, Valparaíso de Goiás, GO,

através de seu reprcsentante neste ato reprcsentada pela Sra. ROCELIANA SILVA
ROCHA, portador da carteira de identidade RG. 581 l0l2 SSP/PA e do CPF 630.229.402-

97, residente e domiciliado na Trav. Antônio Bentes 2412 nossa sra. Das graças -

Oriximiní - Pará, vem, respeitosamentê, à presença desse llustre Gestor, em razio da

decisão exarada na ATA da sessão pública do Pregão Presencial n" 056/2018-PP' pelos

seguintes fatos e fundamentos jurídicos a segu.ir esposados, aprcsentar:

RAZÕES RECURSAIS AO PREGÃO PRBSENCIAL N'056/2OIE.PP

Realiz-ado no Município de Itaituba - PA, por intermédio do

Fundo Municipal de Saúde de Itaioba - PA, pelos fatos e fundamentos a seguir

esposados.

1 - PRELIMINARMENTE

r.1 _DA TEMPESTTVIDADE

Conforme se depreende do oficio referenciado em linhas pretéritas,

a EQUIPAMED EQI.IIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME'

quando do enc€rramento do certame do referido Pregão Presencial, ante a
desclassificação destâ emprcsa do certame, imediala e motivadamente demonstrou suâ

indignação ante o flagrante desrespeito ao cumprimento dos Princípios da Isonomia e da

Impessoalidade, conforme ATA de Sessão híblica realizada no dia 221O612O18-

AssinL conforme determinação insculpida pelo Edital' a parte

interessada tení o prazo de tês dias úteis para aPrcs€otaÍ suas razões, conforme se lê,

verbis:
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' 72. O ÍeqrÍso será Íêcetido poÍ memoÍial dirigido à (o) Preooêim (a), píalilantê do ato ÍecoíÍido, e estaá
disponível às deínais licitantes pera imtrlgú-lo ou náo, epíesentando sues contra-razÕes, no pêííodo de 3

(três) dias rnois. "

Tendo em vista a noúficação ter sido efetivada na sexta-feiÍa

(ZU06l2Ol8), o dies a quo deu-se em 22 de Juúo de 2018, com dies ad quem em

26tút2nl8.

Assim, a pÍesente Razão Recursal foi protocolizada em 22 de Junho

de 2018, dentro do lapso temporal previsto no edital, portanto, tempestiva.

I.2-DAS CONSIDERA ES PRE,AMB LARF,S

A empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI - ME manifesta seu devido respeito e admiração pelo

primoroso trabalho desenvolvido por Vossa Senhori4 bem como todos os integÍantes,

sentindo-se, ainda honrada em, futurarnentê, fomecer eqúpamentos e materiais

permanent€s paÍa atender o centro especializado casa de saúde da mulher a este óÍgão, o

qual procura estimular a inclusão social e promover cidadania, dentre outras finalidades

de grande i mportânci a-

Assiru independentemente de todas as ciÍcunstâncias exposta§ em

linhas vindouras em forma de defesa da empresa oÍiciada a mesma respeita

demasiadamente todos os integrantes do Fundo Municipal de Saúde de Itaituba - PA.

Assinala também que as divergências objeto da prcsente

manifestação qr.anto ao teDa ora esPosado se referc somente a entendimento doutriEáÍio

consoante a aplicação da Constituição Federal e da tri, não afetando em nada o apreço

da signatária pelos repÍesentantes desta Instituição.

Instaurado o procedimento ücitatório, decorridos os Eâmites de

praxe, prosseguiu-se à fase de abertura e classiÍicação das propostas iniciais e a

conseguinte sessão de lances, a empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E

PRODUTOS HOSPIALARES EIRELI - ME foi hóilitad4 sem qualquer

questionamento, de qualquer das panes, PaÍicipou da fase de lances, ganhou, com o

menor valor por item, alguns itens e findada a fase de lances abriram-se o envelope

documentação.
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Ocorre que em relação a estâ empresa, foi-lhe quesúonqÍta' pela

Comissão de Licitação, sobre a ausência da comDrov acão de adimolência. oelo

Fundo M de Saúde de tuba-PA. em meio a todos os outros documentos

exigidos em Erlital e apresentados pela empresa de forma correta, legal e válidos. a

empresa não apresentou o documento quesúonado pela Comissão de Licitação por'

primeiramente, anteriormente ao certame, questionar ao próprio Pregoeiro, via mensagem

eletrônica, sobre como e onde retirar a comDrov de adimolência. ex da oelo

Fundo M de Saúde de sendo informada que não necessitaria de

preocupação antecipada visto que momentos antes do ceÍtame a interessada poderia

retirar, pessoalmente, no s€toÍ rcspolsável na Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal

de ltaituba-PA e logo dirigir-se para participação do certame sem problema algum,

todavia, não satisfeita com tal orientação, a inteÍ€ssada ügou, inúmeras vezes, nos

números (93) 35lE-3172 e (93) 35lE-?164' obtidos através do endereço eletrônico

l11tp://w$ §. i!àituba.tmp.brasilleiro.conl.br/, sem êxito em atendimento algum, pois os

mesmos acusavarn mensagem de inexistentes, enviou e-mails, conforme Anexos e mais

uma vez não obteve resPosta alSuma, afim de colher informações de como retirar a

F de Itaituba-

após todos os pedidos, sem ÍesPostas, a interessada foi na data e hora marcadas para

participação do certame, na espeÍança que a orientação dada pelo pregoeiro, já

suprâcitado, acontecesse sem transtorno algunr, todavia, em decorrência do jogo do Brasil

na Copa do Mundo, o setor rcsponsável por imprimir a comprovacão de adimplência'

expedida oelo Fundo Municipal de Saúde de A estava fechado,

impossibilitando a interessada de solicitar a emissão de tal documento, conforme

orientação do pregoeiro, a sessão iniciou-se no horiário marcado, às 9:30 mas, mesmo

assim, erroneamente, foi desclassificada do certame, senão leia-se a manifestação:

..Cootinuando os t-úalhos com analir da DocuDsltação da Habiütaçâo e da autenticidade das certidões

das licitantcs paÍticipanta§, con§tatou-§c qüê na docuÍnertação da emprcsâ EQUIPAMED

EQT IPAMENToS E PRoDt TOS HOSPITALARES EIRELI, não aPresetrtou â comprovação de

adirylêuci3\ €xpodida pelo Fundo Muicipal dc saúde de ltaituba-pá, motivo pelo qual a eryresa foi

declarada INABIUTADA.

Continuando o§ trúalhos quando peÍguntados pelo Sr. PreSoeiÍo se abriam mão do evelrtual dircito de

recuÍeo, s€ mânifcstoü a ÍcpresentanL da empresa EQUIP.AMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPTTALARES EIRELI com a intcnção d€ iÍtcÍpor recurso- Nada mais havendo a trataÍ, lavrou-§c a

prcsente ata que vai assinada pelo(a) PrÊgoeto(a)' Eqúpç de apoio e represcotâtrte§ prcsentes- O(A)

Pregoeiro(a) d€claou eocerrados os tsúalhos agradecendo a preseoça de todos'"
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Equlpamentos

Princíoio da Isonomia:

Esse princípio, cuja observância vincula, incondicionalmente,

todas as manifestações do Poder PrÍblico, deve ser considerado em sua precípua função

de obstar discriminaioes e de extinguir privilégios sob duplo aspecto: a) o da igaldade

na lei e b) o da igualdade perante a lei

Alguns participantes estavam de posse da comprovação de

adimplência" expedida pelo Fundo Municipal de Saúde de Itaituba-PA' todavi4 devido a

forças maiores, o fechamento da sessão responsável peta confecção, não avisando e não

pubücando em meios públicos, tÍansparcntes e oficiais' impediu a retiÍada do mesmo'

Tendo o prcgoeiro relatar em ATA tal fato e, por bom senso' não inabiütar a empr€sa"

respeitando tal Princípio.

Princíoio da Impessoalidade:

Deve ser entendido para excluir a promoção pessoal de autoridades

ou servidores públicos sobrc suas realizações administrativas. Significa dizer que neste

princípio não deve haver interesse pessoal, o agente público deve agir sempre a favor do

bem comum e não em defesa de interesses pessoais ou de terceilo interessado.

O fato de se exigr um documento, comProvação de adimplência"

expedida pelo Fundo Municipal de saúde de Itaituba-PA" direcionava, explicitamente o

interesse pessoal do outro codcorÍente presente no ceíirme-

Contudo, esú demonstrado e comprovado que houve uma

eqúvocada deteÍminação no certame, não merecendo pÍo§perar a decisão de

desclassificação da empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

HOSPITALARES EIRELI - ME, a qual tem total capacidade de fomecer, de forma

satisfatóÍia e tempestiva, todos os eqúpamentos e materiais contidos na proposta

3-DO CAB DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO

Coúorme artigo 109, inciso I, da tri n' 8.666/93' estabelece as

hipóteses de cabimento de recurso administrativo, dentre elas, o inconformismo com

decisão de julgamento de propostas de procedimentos licitarórios.
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Ademais, presentes os pressupostos subjetivos (legitimidade e

interesse) e objeúvos (existência de ato administraúvo de cuúo decisório e

tempestividade), sendo, desta form4 de rigor o coúecimento e provimento do Presente

recurso, haja vista o erro de julgamento em desclassificar a emPresa EQUIPAMED

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPMAIÁRES EIRELI - ME

Por finu caso não haja o júzo de retratação nos moldes do

parágrafo 4" do artigo 109 da I-ei n" 8.66ó193, requer se digre Vossa Senhoria em receber

o presente recurso no duplo efeito, nos termos do parágrafo ? do artigo 109 do mesmo

diploma legal, determinando seu regular processamento com a posterior remessa destes

autos à autoridade competente.

AMENTOS DE DIREITO4-DOS

4-I DOS PRINCÍPIOSCONSTITUCIONAIS

Antes de adentrar ao tópico, mister tecer breve comenlário aceÍca

dos procedimentos licitatórios, ern especial ao que diz o artigo 3'da l.Êi 8.66193, verbis:

Art. 3e A licttação de§/ítna-§€ a garantfi a ob§F,rvâncla do YinclPto da lso,nomia e d
selecionat a proposíE mais ven,,iios, para a Adminisbação e *á Ptocg/ss,da e iulgtede
em e3trlíE @riomtd* cfltt os prtt cíPtos bá9tcos de lega dade' da lm,€,ssatlúde' da

moalkhde, de iguetdt&, de PuÚicr.iá,dê, de probid€,ctê edminlatâtiva, de Yinculação eo

lnstn rrrE,nto convocatótto, do lurgarnonto obb vo o dos qw lhes §o corrcletos-

No mesmo sentido, o ilustre administrativista BANDEIRA DE

MELI-,iO, tece comenúrios a respeito da disputa entrt os licitantes' em especial, a respeito

da concorÉncia. expressis verbis:

Llcttaçáo - eÍ, autl€ s/atetê - é um c.,íeme q,E as enüdades goYemamêntals devem

retgfús de conteúdo patrimonle,t, para e*olher a Propsta mais vantaioa às

convenlênclas pibllcts. Estrlba-§ ,t, l&la dê comPetlção, a 9r travacta lsonomlcan,€nte
ent e os gue ,,,sÉr1chefi os etribuaos e ,4]tidiÉs n*asúrios ao bm cumP n ênto des

§
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Ora, é de conhecimento coÍrente na seara administrativa pública e
no mundo jurídico que, na ücitação, visa estabelecer a concorrência entre os licitantes,

para que o ente público celebre contrato administrativo com o licitante que apresente a

melhor proposta. Escolhida pÍoposta, mister se faz venficar a capacidade do licitante

vencedor para que a mesma possa cumprir com as determinações entabuladas no edital,
bem como as documentações poÍ ele acostadas.

Por seu turno, a Caía Constitucional vigente, em seu artigo 37,

c4put, e inciso XXI verbera o seguinte:

Art. 37. A adminisrÍação púbüca diÍeta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedeceú aos princípios da legalidade.

impessoalidade, moralidade, publicidade e efrc!§pgiâ s, tqmbé4 ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, comprz§ e

alternações serão contratados mediante pr«rcesso de licitação pública que assegure

iguatdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam

obrigações de pagameoto, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,

o qual somentc permitirá as exigências de qualifcação técnica e econômica

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Da leitura dos dispositivos legais supra e da boa doutrina nacional,

quando da ocorrência de úcios durante o processo liciÍatório, deveú a administração

púbüca sanar toda e qualquer entrave que possâ macular o procedimento licitarório e, por

hm, cumpú, rigorosa e objetivamente as diretrizes estabelecidas no edital.

No caso em apreço, insurge-se a Recorrente pelo fato de ter sido

desclassificada por não possuir um documento, comprovação de adimolência- exoedida
pelo Fundo Municipal de Súde de ltaituba-PA.

Assim, forte nos argumentos aqú dispostos, bem como documento

acostado, pugna pelo provimento do recurso no que tange a revogação da desclassificação

da empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

EIRELI - ME. reconsiderando que a mesma estava legal e cumpria todas as exigências

do Edital.
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5 _ CONSIDERACÕES FINAIS

Conforme se depreende das razões fáticas e de direito aqui

apresentadas, infere-se, facilmente, que a emPresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, cumpriu, plena e legalmente, as

determinações editalícias, bem como a lei e os princípios da Licitação.

Diante de tais inobservâncias legais, outÍa sorte não assiste à

Comissão PeÍmanent€ de Licitação do Município de ltaituba- PA, senão sua

reconsideração em Habilitar a empresa EQLIPAMED EQUIPAMENTOS E

PRODUTOS HOSPTTALARES EIRELI - ME.

Por todo o exposto, requer que se digne essa Comissão em julgar

proc€dente o presente rccuÍso no sentido de HabilitâÍ a emprÊsa EQTIIPAMED

EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPIALARES EIRELI - ME' em obediência aos

ditames legais.

ó-DOS REOUERIMENTOS

Diante dos fatos e pÍovas amPlamente discutidos, REQUER o

seguinte:

a). Seja recebido e processado o presentê Íocunio' PoÍ ser próprio,

tempestivo, preencherem os PÍessupostos de admissibiüdade, regularidade fomul e por

estar em consonância com os ditames da processualística pátria;

b). Quanto ao mérito, após o devido pÍocesso legal, julgar procedente o

presente r@urso no sentido de Habilitar a empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, tendo em vista o inesperado e não

publicado para o público do fechamento do setor responsável pela emissão comprovacão

de adi enc!â exnedidâ o Fundo Munici Ide Saúde de inrhâ-PA
impossibilitaodo a inteÍessada em retirar tal documento e apresentáJo no momento do

certame

Atenciosamente,

VALPARAÍSO DE GOIÁS,22 DE JUNHO DE 2OI8

EQUIPAMED EQUIPAMENTO§ E HOSPITALARES EIRELI - ME
CNPJ: 13.1 1-16
REPRESENTAI{TE AL

R(XIELIANA STI,VA ROCHA
CPF:630.2119.4O2-Vl
RG: Stll0l2 SSP/PA

PROCURÂIx)R

w
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2?,06t2018 Ernâil - equipamed@ouüook.co.n.tr

De: Equipamed Equipamentos
Envlado: quinta-feira, 21 de junho de 2018 08:54

PaÍa: licita2o17.itb@gmail.com
Assunto: Re: PREGÃo PRESENCIAL 056/2018 ÍTAITUBA - PAú SoLlclTAçÃo DE PLANILHA ELETRÔNlcA

Boa tarde,
Solicito por meio deste informações sobre como retirar essa certidão, pois não sou do município e

por telefone não consegui contato.

No aguardo..

An..

Rose Santana

Prefeitura municipal de Itaituba
Fundo municipal de Saúde.

Sr.

Pregoeiro,

A empresa Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitâlares Eirelle - Me. Inscrita no CNPJ sob

número. 13.169.056/0001-16, situada na Rua 15, QD 49, Lt 34, Loia 02, Morada Nobre, Valparaíso de

Goias - GO, vem através deste muito respeitosamente solicitar a planilha eletrônica do pregão

056/2018 para elaboramos a proposta.

Desde iá agradecemos o envio da planilha.

An..

Equipamed Equipamentos Hospitalares
CN PJ : 1 3.1 69.056/000 1-16
(061) 3083- 0776
(061) 98128-4929 Whotsapp

Equipamed Equipamentos Hospitalores
CNPI : 1 3.169.056/000 1-16
(061) 3083- 0776
(O 6 7) 98 1 2 8-49 29 Whatsapp

De: Equipamed Equipamentos

Enviado: quarta-feira, 20 de junho de 2018 08:45:19
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. 221úPA18 EÍnâil - equipârnêd@ouloolccoÍn.bí

Para: licita2017.itb@gmail.com
Assunto: PREGÃO PRESENCIAL 056/2018 ITAITUEA - PAú SOLICITAçÂO DE PLANITHA ELETRÔNICA.

A
Prefeitura municipal de ltaituba
Fundo municipal de Saúde.

A empresa Equipamed Equipementos e Produtos Hospitãlares Eirelle - Me. Inscrita no CNPJ sob

número. 13.169.056/0001-16, situada na Rua 15, QD 49, Lt34,LoiaO2, Morada Nobre, Valparaíso de

GoÍas - G0, vem através deste muito respeitosamente solicitar a planilha eletrônica do pregão

056/20t8 para elaboramos a proposta.

Desde já agradecemos o envio da planilha.

Atr..

Equipamed Equipamentos Hospitnlares
CN Pl : 7 3. 1 69.0 56/000 1- 1 6
(061) 3o&s- 0776
(06 1 ) 9 8 1 2 8-492 9 Whatsapp

Sr.

Pregoeiro,

\c
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Emâil - eguipaÍn€d@utlook.coín.bÍ

Equipamed Equipamentos

Ontem,08:54

Boa tarde,
Solicito por meio deste informaçôes sobre como retirar essa certidão, pois não sou do

município e por telefone não consegui contato.

No aguardo..

AtL.

Rose Santâna

A
Prefeitura municipal de ltaituba
Fundo municipal de Saúde.

Desde já agradecemos o enüo da planilha.

Atr..

Equ i pamed Equipomentos Hospitalares
CN PJ : 7 3.7 69.0 56/0001-1 6
(061) 3083- 0776
( O 6 7 ) 9 8 7 2 8 -49 2 9 WhatsaPP

Equipamed Equipamentos Hospitalares
CN Pl : 7 3.7 69.0 56/0001-1 6
(061) s083- 0776
(061) 98128'4929 WhatsaqP

Sr.

Pregoeiro,

A empresa Equipamed Equipamentos e Produtos Hospitalares Eirelle - Me. Inscrita no GNPJ

sob número. 13.169.056/0001-16, situada na Rua 15, QD 49, Lt 34, Loia 02, Morada

Nobre, Valparaíso de Goias - GO, vem através deste muito respeitosamente solicitar a planilha

eletrônica do pregão 056/2OLB para elaboramos a proposta

\
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E mit - eqripamed@ootlookcoÍn.bí. 2ZÉn018

EE

Responder I
Equipamed EquiPamentos

qua 20106, 08:45

licita2OlT.itb@gmail.com

A
Prefeitura municiPal de ltaituba
Fundo municiPal de Saúde.

Sr.

Pregoeiro,

AempresaEquipamedEquipamentoseProdutosHospitalaresEirelle.Me.InscritanoCNPJ
sob número. 13.169.056/000t-io, .tturda na Rua 15, QD 49, Lt 34, Lola 02' Morada . .r

;.r;;;;iil"i;o de coias - Gô, vem arravés desre muito respeirosamenre solicitar a planilha

eletrônica do pre So 056 /2018 para elaboramos a proposta'

Desde iá agradecemos o enüo da planilha'

Att..

Equipamed Equipamentas Hospitalares
C N PJ : 1 3.7 69.0 56/000 1 - 1 6
(061) so83- 0776
(O 6 7) 9 87 2 8-4929 WhatsoP?

\t/
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PRocURACÃO

OUTORGAI\ITE: EQUIPAMED EQLIIPAMENTOS E PRODTITOS

HOSPITALARES EIRELI - ME, pessoa j urídica de direito privado, com sede na rua 15,

quadra 49, Lote 34, Lnja 02, Morada Nobre, Valparaiso de Goiás - GO, neste ato

represenada pelo s€u ÍepÍesentante legal o senhor ELIAS GOMES DA SILVA, portador

da carteira de identidade R.C. 17.495.37t SSP/SPe do CPF 027.667.478-26, residente e

domiciliado quadra I l, casa 17, Etapa A Valparaíso I em Valparaiso de Goitís - GO.

OUTORGADIO: ROGELIANA SILVA ROCHA , brasilcir4 representante de vendas,

portador da caíeira de identrdade RG: 5Ell0l2 SSP/PA e do CPF 630.229.402'97,

residente e domiciliado na Trav. Antônio Bentes 241 2 Nossa Sra. das Graças - Oriximiú
- Pará

OB.IETIVO: RepÍesentar a outorgante em processos licitatórios em todas as

modalidades, em todo o Erritório mcional, com poderes para ofertar lances, desistir de

lances, assinar propostas, documentos, impetrar ou desistir de Í€cursos, subslabelecer e

todos os de.mais atos necessáÍios ao fiel cumprimento deste mandâto

Val de Goiás, 19 de junho de 20 18.

EQTIIPAMED EQUIP E PROD. ROSPTTALARES EIREI,I . ME
CNP,I\,ÍF 13. 169.056/0001 -16
ELIAS GOMES DA SILVA

PROPRIETARIO
R.c. 17.495.378 SSP/SP

CPF: 027.667.478-26

tol:-tllàl esE Or

í o§4t tosoal ?l lx}lra6oclSf

^UTOIEAD,J

ofes EIREI,I ME . (:NPJ:utpamed 0001- l6
rcço: fum 15, IDTE 31. l,oja Morda Nobre, Valpamiso de Goiás - &)
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REPÚBLICÂ FEDERÂTIVÁ DO BRASIL
ESIAIX) DÂ PARTIBA

CARÚRIO AZEVÊDO 8ÂSIO§
FUI{D/II'O EM I88A

PNTIEIRO NEGISTRO CIVIL DE NÂ§CIIIEi'ÍO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CAS,A ET{TOS, I TERI'TÇOES E TUTEI.IIS DA COMÁRCÂ
rrE ,oÂo PEs§o^

Áv. Epitácio Pe6soa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, roâo Pe§soa PB

Te,.; (Aq 32a+51O4 / Far(. (83) 32++548a
htp://wwwazevedobastos.trot.br

E-máiI cartorio@azet edobastosroLbÍ

DECTÁRÁçÁO DE SERVIçO DE ÂUTENTTCAçÁO DIGITÁL

O BeL Víber Âzeeêdo de Miranda Carâlcant! Offclal do Primeiro P.eCistro Civil de Nascimentos e Óbitos e Prir.ativo de Casamentos,

lnterdições e Tutelas com atribuiÉo dê eutênticaÍ ê rêconhecer firmas da Comarcã de loão Pêssoa Capital do Estado da tàralba em

virürde de t.€i, ett-.

DECLÂRA para os devidos 6ILs de dteib que, o docuDeoto em anexo identiffcado irdividualm€trE e,n cÀda Có.ligo de AutcntÍcoçdo

Dúit lt ou oa referida sequêNiâ, foi autentcados de aclrdo com as LêgÉlações e noflnas ü8entef.

DECLARO ainda que para garatrtir traíspaéocia e segu.ânça jurldica de todos os atos oriundos dos .espectivos sêrviços de Notas e

Regisnos do Esaáo da Faralba, a Corregedoria G€ral de Justiçe editou o Provimento CGJPB Ne 003/2014, detêrmioardo a insêrção de um

.óúgo "a 
todos os atos ootoriais e regisEais, assitr, cada Selo Digital d€ FiscalizaÉo ExEaiudidal cortém um códi8o único (Por

o<eÀpto: selo Díftal; AN12:n5-X7Xt) e d6sa formâ, câda autenticaÉo processada pêla nos§a S€rventia pode ser conflrmada e

verifi;da taltas vezes qu.rto for necessário através do site do Tfibulal de IuÍiça do Estado da Paraíba" eodereço

http://corregedoria-tipb-iusbr/seladiSital/

A autenücaÉo digital do docutenb faz proya de que, na data e hora êm que ela foi realizáda a empÍe§a EQUIP llEÍl EQUTP IIENTOS

E pROIfUm§ HOSPÍI. IJfnES EXXEIJ tinhe posse de um d(xumento com as mesmas carâcteÍlsdcas que foram rcpmduddas ne cópia

autenticâda, sendo da empresa EQUlPItlm EQUIDI Et{mS E PRODUTOS HOSPnÂIIIE§ EnEU a r€s?onsabüidade. única e

qclusiyà, pelâ idoneidade do doolmeÍto apre§€otado a 6te Cartório.

Esra DECLARÂçÃO foi qtítida qr 2O/OG(2O18 1S:3.1:Ít4 (hor. local) âtrãves do sistema de auteÍtticaÉo diSital do CârÚrio Azevêdo

Bastos, de acordo cor! o Art 14, 10e e seus §§ 7e e2e dzMP 22OO|Z0O1, corlo tambéo, o doclmento eleuônico autetrticado cotrteDdo o

CeÉiâcado Digital do tirrler do CaÍtório Ârêvêdo Basbs, podeá ser solicitado diÍ€tamente â empÍ€54 EQUIP IIEL EQUIP tIE mS E

PRODUIOS |fO§Pff,AIÁnES EIX.EIJ ou ao Câr6rio pelo endereço de e mâil aut€ntica@azcledobastos.noLbr

para informãçôes maG detelhádas deste âto, acesse o sitr Epl,:rhU!ÍL8itâLazevedobastos.noLbr e infoÍÍe o C&ligo de ConsüI,, desa

Declamção-

códito de CoDsrlt deslr Dúdarrçlo: 1013001

A consúh desta DeclaraÉo estani disPorlvel erD Dosso sitê até 20/06/2019 15:18:54 (hora locrl).

lcródito de ÂutenticaÉo lrlSltal: 8)432006187517 3907 22-1
2f.esú.Íícs vitue; L€i Fed€ral ns 8-935/9d Lei Federal $e 70.406/20f2, Mêdidâ Provisória # 22N/2@7, tÉi Federàl nc

13.ú 5/r015, Lei Esta úrat ne 8.721|2OOA, bi Esradual np 10.13212013 e Proúmento CGI N" 003/20 14.

O reíerido é vêrdede dou fê

CHAVE DIGITAL

0O005b1d734fd94m57nd6gte6bc}Sbz66lc4M4549adafd0a83d43c1abb77fo4cezebgfdd601f8d11e51baa1f814ba80c60e6ccca99699
5b273e51b04d6b9cdde80403036eb458240309b5003caaab
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ELIAS GOMES DA SILVA" Brasileiro, divoÍciado, empresário, nascido em 2O/fO/ 1-96,4 naÍúÍal
de Clanorte - PR, ponador do CPF: 027.667.47&26 CNH: 03410019357' expêdida pela

oetran GO. residente e domiciliado na Rua Luiz Carlos de Morais, Quadra 15 Lote 07 SetoÍ
Monte Slnal Trindâdê GO, CEP: 75.393.047. A EmpÍesa 'COMERCI,AL ELIÂS GOMES EIRELI

ME,', estabelecida Rua H Quadra I Lotê 47 Loja 01 Pargue Esplanada I' Valparaiso de Goiás -
cO, CEP: 72A7A-642.|ÍÉcíita no CNPJ sob n' 13.169.056/0001-16, com reglstro na Junta

comercial do Estâdo de Goiás sob o n' 52600126075 , em 1VO9/2OL4' Resolvê, na melhoÍ
forma d€ direito e consoante com o artlgo 103:l e gaH da Lei no 10.406102 e em

conformktade com e Lei no 12.MU2Ott, ALTERAR sue EMPRESA INOIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMÍTADA - EIRELI a qual seÉ regida pelas cláuêulas e condiçóês

seguintes:

Cláusuh PÍlmeira - Altera- se o endeÍeço da empresa pam: Rua 15 Quadra 49 Lote 34 Loja

02 Morada Nobre, na cidade de Valparaiso de Goiiís - GO, CEP: 72870'374.

Cüáusula Segunda - A empr€§a adotaná o nome empresarial de EQUIPAI4ED

EQUIPAI,IEI{TOS E PRODUTOS HOSPITAIáRES EIRELI HE. Parágratu Unico: A
empresa tem como nome fantasia EQUIPAIIED EQUIPAI'IEXTOS HOSPITAI-ARES.

oausula teÍceira O objeto social passa , a ser: COMERCIO ATACADISTA DE

INSTRUMENTOS E MATEiIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO E -HOSPITALAR E DE

üúúróúos, coMERcIo ATAcADIsTA DE PRoDUTos oDoNToLóGIcos, coMERcIo
ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-

MÉDICO.HOSPTTAi.A& PARTES E PEÇ{S, COMÉROO ATACADISTA DE ROUPAS E

ACESSóRIOS PARÂ USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA NO TRABAI'}IO, COMERCIO

ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESq, BANHO, @MERCIO ATACADISTA DE

ARTIGOS DE ESCRITÓPJO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACâDISTA DE APARETHOS DE

EI..ETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉfiCO, COMERCIO VAREIISTA DE ARTICO. S DE

CAMA, MESA E BANHO COprÉnco VARÊISrA be ARTIGO§ DE PAPEIáRIA, COMÉRCIO

lp üanósrÀ Éprcrnr-zeoo DE PEÇAs .E AcEssÓRIos PARA ÁPAR-ErHos

Í; E[ETRoEtETRôNIcos PARA uso DoMEsrIco, B(cETo INFoR'IATIcA E

ãoúuúrcaÇAõ, coúencro vAREIIsTA DE ARrIGos MÉDIcos E oRroPÉDlcos,
COMÉRCIO- ATACAD TA DE PRODIJTOS DE HIGTENE PESSOAÇ TRANSPORTE

RODOVúRIO DE CARGA, E(CETO PRODIJTOS PEN@SOS, E MUDANçAS,

INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL COMERGO VARUISTA

ESPECTALTZADO or erfróóoúÉmcos E EQUIPAMET'ITOS DE,ÁUDIO E úDEO,

ãôm-e-íàã'-arecaoisra DE suPRIMENros PARA INFoRMÁrIcA coMÉRcIo

Àiaclorsrn DE lóvEls E ARrIGos DE coLcHoARIA, coMÉRCIo vARüIsrA DE

MóyEIS, COrqÉnCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE USO PESSOAL E

DOMESNCO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,

COMERCIO ATACADISTA DE GERÂDORES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARTES E

PEÇÀS.

4. ALTERAçÃO DO ATO CONSTIruTNO OONSOUDADA
COMERCIAL ELIAS GOMES EIRELI ME

I.EEE

cEtaIEIc! O eaclstro ü 2OlL2/20\7 15:12 AoB r' 2017{841135'
iiôãiôro, -riióriiis íi itirzizo:.t - c6Droo D! vrrrlrc çio'
L1?OaEa95E0. íIta! 5260012607!.
lqut?r@ !9lrrPàÚÍlos ! ,aoutloa losPrrlrÀltg lltaúr rl

P.uh luE.s LDo Y.loro ao.al
ss€rrrírr -@Àú@tltÍ , 2ollzlzol7
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coNsouDnçÂo Do ATo @NsrÍTUTMo DA EMeREsA , ' , ' 
t 
\* I '

EQUIPAÍIIED EQUIPÂiIETUÍOS E PRODI'TOS }IO§PITALARES EIRELI ITE \.. \
rllED KlUIPAl,l=*r, 

t 
J'

PRODUTOS HOSPITAURES EIRELI llE' e nome Íantasia 'EQUlPAltlED
EQUIPAHErÍOS HOS,PITAIIRES' com sede na Rua 15 Quadra 49 Lote 34 Loja 02
Morada Nobre Valparaiso de Goiás€O, CEP:72870374.. Podendo em quelqueÍ momento, a
critério de seu titular, abrir ou Íechar filiais em qualquer parte do tsrritório nacional.

COMERqO ATACADISTA DE PRODTJTOS COMERCIO ATACADISTA DE

USO ODONTGM Éorco-nosprrau&NÁqurruns, APARELHoS
PARTES E PEÇ{S, COM

E EQUIPAMENTOS PARA

ERCIO ATACADIÍA DE ROUPAS E ACTSSORIOS PARA USO

PRORSSIONAL E DE SECURANÇA NO TRABALHO, COMÉRCIO ATACÁDISTA DE ARTIGOS

DE CAMA, MESA, BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS Or eSCnrrónro e oe
PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS or errRôrutcos DE uso

CÁPÍTAL

PESSOAL E DOMESTTCO, COMERCIO VAREIISTA DE ARTI@S DE CAlyl4 MESA E BANHO

couÉncto vARElsrA DE ARTIcos DE PAPET-Â,RIÀ coMÉRclo vAREIISTA
ESPECI,ALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARÂ APAREI.}IOS ELETROEI.ETRÔNICOS
pARA uso oomÉmó, D(cEro INFoRMÁTIcA E coM.uNlcaçÃo, couencro
vARElIsrA DE ARTI@s MEDICos E oRToPÉDIcoq couÉncro ATAcADISTA DE
pRoDUTos DE HIGIENE pEssoAt, TRANspoRTE nooovúruo DE cÂRGA, E(cETo
PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANçAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTÁDUAL E

TNTERNAcIoNAL couÉnclo vARElsrA ESPECIALIZADo DE ELETRoDoMÊsncos E

EourpAMENTos oe ÁuoIo e vÍoeo, couÉncro ATAcADIsTA DE SUPRIMENToS PARA

rruionuÁlce couÉnqo ATAcâDIsrA oe móvns E ARTIGoS DE coLcHoARIÂ"
couÉncro vARE[srA oe móvm, couÉnqo ATAcÂDIsrA DE EQUIPAMENToS

eÉrrucos E DE uso pEssoAL e ooNÉmco, coMERcIo ATACADISTA DE

EeuIpAMENTos oe nronuÁrrcn. coMERcIo ATACADIÍA DE GERADoRES,

MAQUINAS, EQUIPMENTOS PARTES E PEÇAS,

Clausula 3o - O prazo de durâÇão é por tempo indêterminacto. É garanüda a continuidade da

pessoa juíídicâ diante do impedimento poÍ Íorça maior ou impedlmento temporário ou

permanente clo titular, podendo a emprês€l ser altereda para atender uma nova situação, e

suas atividades tiveram inicio em 0vO2/2OL\.

Clausula 4o - O Capital é de R$ 12O.OOO,0O (cento e vinte mil reais) totalmente integralizada

em moeda coÍrente do País.
ConsideÍando os compromissos aqui formalizado§ como bons, firmes e valiosos,

efetivamente levacla neste ato, tem€e que o CapitalÍica, assim, distribuÍdo ao seu titular:

Clausula 2o - A presente tem como o
MATERIAI5 PARA USO MEDICO,

TITU LAR

ELIÂS GOMES DA SILVA

]OTAL

bjetivo: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E

crnúnerco E HosprrALAR e oe usoRÂróeIos,

120.0O0,00

120.0O0,00

CERaIPICO o Raqlstr'o d 2O/aZ/20L1 15:12 90, N' 20I718M35 '
rrorocoro, 17{aa!135 DE \31L2/2O:.1. CóDrGO DB \rBItlCÀçÍOt
1170{aa96E0. rItE: 526001'26075.
lQrrrPrülD EQUIPIIEírOA A PIODI'TOS EogPr'f,ltÀrtg Blrll.l tl
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Cláusula 6' - O ütular declarâ sob as penas dô lei, que não está impedido, por lei especíal, e
nem condenado ou que sê encontE sob os efeitos de condenação, que o pÍoíbâ de exercer a
administração d6ta ElRELl, bem como não esta impedido, ou em vinude de condenação
criminal, ou por se encontÍ:tí sob os eÍeit6 dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suboÍno, concussão, peculato, ou contra a economia populaí, contra o sistema finânceim
nacional, contra normas de defesa de concorÍência, contra as Íelaçôes dê consumo, fé
pública ou a propriedade.

Cláusula 7'-Declara o titular da ElRELl, para os dêvidos fins ê efeitos de díÍeito, que o mesmo
não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

Cláusula I -O térmlno de cacla exercíclo será encerrado em 31 de dezembro do ano civil,
com a apresentaÉo do balanço patrimonial e r6ultado econômico do ano Íiscal.

Cláusula I - Fica êleito o íoro tal da Cidade de VALPARAISO DE GoIAS - GO, para resolver
quaisquer litígos oÍiundos do pr6ânte Ato Constitutivo dê EIREU.

O instrumento da EIRELI será assinado emvia únicâ.

Valparaiso GO, 11 de Dezembro de 2017.

ELIÂS GOMES DA SILVA

ctl:ltllc! O rtolatto Á 2O/L2/20L7 15:r'2 goE í' ZOLTlAa)Lls
prq!9cor,o: 1?a8t3135 D! L3/12/ZOI7. CíDr€O D! VrerrrCeçÃO,
117044a9680- tIt!: 52500126075.
EOSIPNI]ED EQÚIEÀIEIÍI9ÉI A PIODUIP8 AOAPITÀI.ÂAIS EIABI.I üE
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Cláusula 5' - A êmpÍesa é adminlstra{ta pelo seu ütular,EllÂS GOMES DA Sff-Vl à 'àoe, H
caberá dentre outras atribui.iões, s representaçÉo ativa e pÊssiva, judicial e extrajudliÍft.- \l r
desta ElRELl, sendo a respoílsabilldade do tjtular llmÍtada ao capital integrallzaÓo. 
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O rebíiro é vêídado. dou fá.

REPÚBUCA FEÍ'ERAIIVA Do BRASIL
ESTADO DA PARÁIBA

c^rróEo azEvÊoo a s1(,6
FUI{IIAOO EI íI''

PRIIEIRo REGISTRo cML I,E iA!TG|ÍK) E ôBÍÍOS E PRN,AÍIVO DE CASAIEiÍÍOS, NTERTXçôEs E TUÍEIAS DA COIARCA DE
JOÂO PESSOA

Av Epitricio Pessoa, 1t.ts Beiíro do6 É§l8dos 5803O{P, Joiio Pe§§oa PB
T€4.: (8a!) 32.++5,t{X i FaÍ (83) 32lr+54&í

l@rrrvuú.azêrêdoôe§toa.notbÍ
E-mal: cáíoÍi@azovsdobasto§.óoLbí

DECIÁRAçÃO OE SERVIçO DE AUTEiITICAçÁO DIGÍTAL

ht$s//autdioitál.azêvêdobastos.not. bí/homê/compovantd89431 0051 8'l 026030750

CHAVE OIGfÍAL

o B€a. vábêí Az6vÕdo do M;ãnda câvâlcerúi, ofud do PÍiÍrêiío Regisrro civl do i,lal(irãto6 o Óbitoô e PÍiváthÍo do casamontos' lnbdiçógs €

iub|t;" -.,riúço o. auiEííi).r e ÍBcoí*ÉceÍ íímas dr Co.narcs-de Joáo Persoa cspibl do Es,tado da Par.Íba' êín vitudê de Lei. etc '

DECITARA par. os deviCo6 fiÍE dê dieito qile, o doqÍEÍto em aílexo ireíúificadg iídiYilualnêfib em cadâ CÚdigo b Aú€,nicá6o Dilital' o! ia
rsruma J,í,ranOa, ti aut .{i.âd6 óe acoído côí! e3 L€Cisbçõê§ ê íloÍrna3 viíleírtês''

OECIARO aiúa quo, per. g6raíüí t'ansparància e s.guaíçe iuridica do todos 03 aio3 oÍiuíldos do§ ÍE p€ctil,o3 seítiço§ do t{otes a R€OÉsfos do

gúOo aa parafOa, a ConeírdoÍia G€td'd. i"üá e,fr* o póvinrerto CO.tpg lf OO3f2O1,r, d€teÍmin ído a iÍlseÍção de um çó(liso em todo§ 06

a*-na*,"i i ,"gi"t i", rn*". 
"aoã 

s.r" ugitá-0. riáuzaçao-ert"praijel ooírlóín um códiÍto ünicô (pd 6xêmPb: seto tn lÍ,l: aBcl8'í
! / xíXZl e de$a fo.ma. caO" aucnti"rÉo fré""da paa ncri Serrerifin poae set çontrmaOa e verificàe tar{as v€ze§ quanto íoÍ necesÉíio
Y ffi*i'oãiã'aã irtul.a á"-.r*t&" ,ío eiaoo da páiu., 6rd6íoço htFJrco.rec€do.ia.tpb.iu3.bÍtsêlodúilel/
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