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_, OBJETO: Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-í 
19 para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do: 

~ i novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do; 
, Morro/BA. f 

i 

BASE LEGAL: Art. 24, II, Lei 8.666/93, Lei 13.979/2020 c/c ! 
' MP 961/2020. 

1 
r ~ 

CONTRATADA: RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E! 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA. 

i 
r 

r 
r i 
' r 

VALOR GLOBAL: R$ 26.900,00 (vinte e seis n1il e' 
' novecentos reais). 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.º 021009/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
N. º 125/2020 . 

. Fundamentação Legal: Art. 24, II, Lei 8.666/93, Lei 13.979/2020 c/c MP 
961/2020. 

Objeto: Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar na 

prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no 

• Município de Mulungu do Morro/BA. 

José Pa njos Silva 
Presidente da omissão de Licitação 

Ana Pa~a~ia de Sá 
Membro da Comi!)são de Licitação 

Francisc ,~~Ofi~~ú'uza 
Membro a Comissão d Licitação 
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Email: prefeitura.mulungudomorro@hotmail.com · 

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde 

Considerando que o Município de Mulungu do Morro encontra-se em estado de 

calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavirus (Covid-19); 

Considerando a necessidade de adoção de diversas medidas que possam auxiliar na 

prc\·cnçào e combate ao novo coronavirus (Covid-19); 

Considerando a necessidade de Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido C:OVJD-19 para 

auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no i\!unicípio de 

Mulungu do i\forro/BA; 

Diante dos fatos, solicitamos autorização para efetuar Aquisição de Dispositivo de Teste 

Rápido COVID-19 para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus 

(Cm·id-19) no Município de Mulungu do !Vlorro/BA. Diante disso, levantando a necessidade desta 

Secretaria e, mediante pesquisa realizada na região conclui-se que RENOVA MEDICAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, é a 

que melhor se coaduna a necessidade pleiteada, posto além do que apresenta preços condizentes 

con1 os praticados no mercado. \Tale ressaltar que após a realização de cotações de prl~ço~, 

\cerifican10~ c.iue a cn1presa acima descrita, apresentou o 111cnor valor, ou seja, R$ 26.900,00 (\·1nlc e 

seis nlil e novecentos reais), portanto, os preços estão dentre aqueles praticados no n1crc~1do. 

Na certeza de que V. Exa. adotará as providencias com a brevidade que o caso reguer, 

renO\'atnos votos de estin1a e consideração . 

'.l!ulungu do Morro/Ba 1 O de Setembro de 2020. 

,-\o 

Exmo. Sr. 
Fredson Cosme Andrade de Sou7a 
M.D. Prefeito !V!unicipal 

Aida Mendes Santos 
Secretária Municipal de Saúde 
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Servimos do presente para informar a existência de disponibilidade financeira, 
consoante se observa na Dotação Orçamentária a seguir: 

Unidade Orçamentária: 02.11.02 - Fundo Municipal de Saúde; Projeto/ Atividade: 
2158 - Enfrentamento da Emergência Coronavirus (COVID-19); Elemento de 
Despesa: 3390.30.00 - Material de Consumo; Fonte de Recurso: 14 - Transferência 
do SUS . 

AUTORIZAÇÃO 

• Autorizo a abertura do processo, encaminhe-se à CPL para deliberar sobre a 
legalidade mediante consulta ao Procurador Jurídico Municipal. 

Mulungu do Morro/Ba, 10 de Setembro de 2020. 
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A Comissão Permanente de Licitação, vem, pelo presente, justificar a Dispensa 
de Licitação para a Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar 
na prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Município 
de Mulungu do Morro/BA. 

Conforme indicação do(a) Sr(a). Secretario(a), há necessidade dos produtos, 
para tanto, indica a empresa RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L TOA, pois, a mesma apresenta preços 
condizentes com os praticados no mercado, não ferindo o principio da razoabilidade 

A presente contratação por meio de Dispensa de Licitação, encontra respaldo 
legal no inciso li, do art. 24 da Lei nº 8.666/93, Lei 13.979/2020 c/c MP 961/2020, haja 
vista que o Estatuto das Licitações permite a dispensa para esses casos. 

Ante o exposto, e diante da disponibilidade financeira apontada pela 
Tesouraria, submetemos a minuta do contrato à Assessoria Jurídica deste Município 
para ulteriores deliberações sobre o assunto . 

Mulungu do Morro/Ba, 10 de Setembro de 2020. 

José a s Anjos Silva 
Presidente da Comissão de Licitação 
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CONTRATANTE: XXXXXXXXXX . pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
XXXXXXXXXXX , com sede XXXXXXXXXXXX_, neste ato representado por seu Prefeito. Sr. 
::_xxxxxxxxx_~ aqui denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXX , CNPJ nº xxxxxx, situada na xxxxxxxxxxxx, na forma de 
execução indireta. sob o regime de empreitada por preço global, neste ato simplesmente denominada 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente. mediante as seguintes cláusulas e condições: 

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTOS E ACERTADOS O PRESENTE 
CONTRATO 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Clausula 1". Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 para 
auxiliar na prevenção e cornbate a dissen1inação do novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do 
Morro/BA. nos terinos da proposta da contratada. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Clausula 2". É de inteira responsabilidade da CO~TRATADA, a perfeita execução do preste contato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, devendo comunicar ao Contratante, imediatamente. qualquer 
alteração que possa comprometer a manutenção deste contato. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Clausula 3". Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, o CONTA T ANTE se obriga a: 

a) efetuar o pagan1ento na forn1a convencionada na Cláusula Quarta do presente instru111ento. 
dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades previstas; 

b) notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução 
do Contrato; 

DO VALOR, DOTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

Clausula 4". Pela execução dos fornecimentos contratados o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 
importância de RS XXXXX (XXXXXXXXXXX), que será pago pela dotação orçamentária: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Que será pago após a entrega dos produtos, mediante apresentação dos 
clocun1entos fiscais devida1nente atestados pela secretaria con1petente. 

DO PRAZO 

Clausula 5'1. O presente contrato ten1 inicio a partir da dada de sua assinatura, findada en1 ou até xxx (xxxx) dias, 
iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

Parágrafo Único: Tenninada a vigência deste Contrato, o mesmo poderá ser prorrogado, se a1nbas as partes assin1 o 
quiseren1. 

DA INEXECUÇÁO DO CONTRATO 
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Clausula 6ª. Pela inexecução total ou parcial do contrato aplicar-se-á n1ulta correspondente a St;.~ (cinco por cento) 
do valor do contrato. conforme arr. 87 e 88 da Lei 8.666, de 21 de Junholl 993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
Junhoil 994; 

Cabe ao CONTRATANTE rescindir unilateralmente o presente contrato na forma que dispõe os art.s 77. 78 e 80. 
da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, desde que notifique por escrito; 

O contrato poderá ser rescindido ainda, por solicitação da CONTRATADA, no caso de não cumprimento pela 
contratante das obrigações contratuais ou por atraso significativo na efetivação dos pagan1entos devidos e1n função 
dos prazos acordados para tal; 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

(:Jausula 7n_ Este Contrato poderá ser alten:ido. mediante Termo Aditivo e co1n as devidas justificativas, nos casos 
previstos no a1t. 65. da Lei nº. 8.666/93 . 

DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

Clausula 8'. O presente contrato obedecerá expressamente o procedimento de dispensa de licitação n" 
_XXXX_!XXX. oriundo do processo administrativo nº _XXXXX___/20XX, mesmo não estando escrito em suas 
cláusulas; 

DA PUBLICAÇÃO 

Clausula 9'. O extrato do presente instrumento será publicado no órgão Oficial do Município, nos termos do art. 61. 
parágrafo único da Lei nº 8.666í93. 

CLÁUSULA 11" - DO FORO 

Clausula 10". Fica eleito o Foro da Comarca de Morro do Chapéu, para dirimir quaisqt1er dúvidas quanto á 
execução do presente contrato. 

Por estaren1 assim justos e contratados, firn1am o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 
02 (duas) testemunhas . 

Mulungu cio MorroiBa, _xxxx_ de xxxxxxxx ele 20XX. 

CONTRATANTE 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: ____________ _ 

CPF: ___________ _ CPF: _________ _ 

, 
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ASSUNTO: Análise de Dispensa de Licitação autuada sob o nº 125/2020, objetivando a 
Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar na prevenção e 
combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do 
Morro/BA. 

(BASE LEGAL: Art. 24, inciso li da Lei nº 8.666/93) 

Senhor Prefeito: 

Trata o presente expediente acerca do Processo Administrativo de 
Dispensa de Licitação em epigrafe . 

Por conta do valor a contratar, pode a aludida contratação ser tipificada 
na hipótese elencada no art. 24, inciso li, consoante a Lei 8.666/93, isto é: 

"É dispensável a licitação: 

li - "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) 
do limite prevista na alínea "a", do inciso li do artigo anterior, e para 
alienações, nos casos previstos na Lei, desde que não se refiram as 
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto 
que possa ser realizada de uma só vez". 

Com alterações introduzidas na Lei nº. 8.666/93, que modifica os limites e 
valores para a realização de serviços e/ou compras, ficou estabelecido na Lei 9.648 de 
27/05/98, para a modalidade de "Dispensa de Licitação". Assim os serviços e/compras 
no valor de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais), que serão executados 
pela empresa RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS HOSPITALARES L TOA. dispensa a formalidade de Licitação. 

Deste modo entendemos ser viável o Processo de "Dispensa de 
Licitação" com fulcro do art. 24, li da Lei Federal de Licitações e Contratos nº 8.666/93, 
Lei 13.979/2020 c/c MP 961/2020. 

Mulungu do Morro/Ba, 11 de Setembro de 2020. 

ê o P•cooec, S.M J ~- : , 

Dr. LUCAS TADEU DE OLIVEIRA 
Assessor Jurídico 
OAB/BA nº 30.358 

• 
r;· 



• 

• 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 

End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 -Tel.: 74 3643 1076 
CNPJ n" 16.445.876/0001-81-CEP n" 44.885-000 
Email: prefeitu ra.mu lungudomorro@hotmail.com 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 021009/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N. º 125/2020. 

Prezado Senhor, 

P.1W.M.1W 
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Dessarte, pelas razões emanadas da Assessoria Jurídica, as quais concluem 

pela plena viabilidade da contratação destacada, submeta-se à apreciação do 

Controlador Interno e em seguida para o Chefe do Executivo, nos termos da 

legislação pertinente, qual sep, a lei nº 8.666/93, para deliberar acerca da 

ratificação/homologação da dispensa. 

Mulungu do Morro (BA), 11 de Setembro de 2020 . 

José Paulo dos i\njos Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 

Do: Setor de Licitações 
Para: Controle Interno 
Assunto: Dispensa de valor 
Objeto: Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar na 
prevenção e combate a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Município 
de \lulungu do \'iorro /BA. 
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Ofício de Solicirnçào 

CHECK LIST CONTROLE INTERNO 

PROCESSO LICITA TÓRIO 
DISPENSA Nll, 125/2020. 

ITEM 

Termo de Referência ou planilha de preço 
Autuação 
Despacho do Prefeito 

Despacho do Setor Contábil 

Decreto Nomerndo a CPL 

Justificativa 

ParccerJurídico aprovando o processo 

Ratificação 

lnstn1111enro(s) Cont.ratual(is) 

Extrato de Publicação do Contrato 

Documentos para habilitação discriminados abaixo: 

Documentos de habilitação 

Mulungu do Morro/BA, 14 de Setembro de 2020 . 

Controlador Interno 

SIM 
X 
X 1 
X 
X 1 

X 

X 

X 1 

X 

X 

X 

~ 
1 
• 

1 
X 1 

1 

P.M.M.M 
. 10 

NÃO 
--

' ,• 
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Mulungu do Morro/BA, 14 de Setembro de 2020. 

Assunto: Encaminhamento. 

Senhor Prefeito, 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência o Processo Licitatório 

• relativo à Dispensa nº 125/2020, objetivando a Aquisição de Dispositivo de Teste 

Rápido COVID-19 para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo 

coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do Morro/BA, em favor da empresa 

RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA, no valor global de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e 

novecentos reais), a fim de que seja ratificado/homologado 

Sobreleva destacar que o referido processo já fora analisado e aprovado 

pelo procurador juridico do Municipio, como consta nos autos, portanto estando o 

mesmo apto para a ratificação/homologação. 

Sem mais para o momento, apresentamos votos de elevada estima e 

• distinta consideração. 

Exmo. Sr. 

Atenciosamente, 

Washingto ' 1 er Guimarães Mendes 

Controlador Interno 

Fredson Cosme Andrade de Souza 

NESTA 



• 

• 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO 
End.: Rua Eronides Souza Santos, 47 -Tel.: 74 3643 1076 

CNPJ nº 16.445.876/0001-81-CEP nº 44.885-000 
Email: prefeitu ra.mulu ngudomorro@hotmail.com 

TERMO DE RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº. 021009/2020 

Dispensa de Licitação Nº. 125/2020. 

P.M.M.M 
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Com efeito, observa-se que todas as fases pertinentes ao processo 

administrativo em tela foram alçadas, e diante disso decido pela 

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO do presente processo nos termos 

do Parecer Jurídico. 

Publique-se. 

14 de Setembro de 2020 . 

Fredson Cosme Andr e de Souza 
Prefe' 
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O MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, Estado da Bahia, torna público que 

ratificou/homologou os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, em 

favor da empresa RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, no valor global de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil 

• e novecentos reais). Objeto: Aquisição de Dispositivo de Teste Rápido COVID-19 

para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavirus (Covid-19) 

no Municipio de Mulungu do Morro/BA. Vigência: até 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data de assinatura do contrato. 

• 
Fredson Cosme Andrad de Souza 

CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, que o aviso 

acima foi afixado no quadro de avisos desta 

Prefeitura Municipal para conhecimento 

geral. 

14 de Setembro de 2020. 

M"'º' M~a So"~ 
Secretário e Administração e Finanças 

1cipal 

·' 
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INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº. 350/2020. 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

11.M.M.M 
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, através do FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MULUNGU DO MORRO/BA, pessoa juridica de 
direito público, situado na Rua Eronides Souza Santos, s/n, Centro, Mulungu 
do Morro/BA, CNPJ sob o nº 12.465.010/0001-81, neste ato representado por 
seu Prefeito, Sr. Fredson Cosme Andrade de Souza e pela Secretária de Saúde, 
Sra. Aida Mendes Santos, aqui denominado CONTRATANTE. 

CONTRATADA: RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 31.047.312/0001-84, 
sediada na Rua Rufino de Almeida, nº 126, Salão 03, Jardim Itapuã, 
Cravinhos/SP, sob o regime de empreitada por preços unitários, neste ato 
simplesmente denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS TÊM, ENTRE SI, JUSTOS E 
ACERTADOS O PRESENTE CONTRATO 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Clausula 1 ª. Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Dispositivo 
de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar na prevenção e combate a 
disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do 
Morro/ BA, nos termos da proposta da contratada e de acordo com o Art. 24, 11, 
Lei 8.666/93, Lei 13.979/2020 c/c MP 961/2020 . 

CLÁUSULA 2ª. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Clausula 2ª. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a perfeita 
execução do preste contato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
devendo comunicar ao Contratante, imediatamente, qualquer alteração que 
possa comprometer a manutenção deste contato. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Clausula 3ª. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, 
o CONTATANTE se obriga a: 

a) Efetuar o pagamento na forma convencionada na Cláusula Quarta do 
presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as 
formalidades previstas; 
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b) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos 
observados na execução do Contrato; 

DO VALOR, DOTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

Clausula 4ª. Pela execução dos fornecimentos contratados o CONTRATANTE 
pagará ã CONTRATADA a importãncia de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e 
novecentos reais), que correrá por conta dotação orçamentária: 02.11.02 -
Fundo Municipal de Saúde; 2158 - Enfrentamento da Emergência Coronavirus 
(COVID-19); 3390.30.00 - Material de Consumo; Fonte de Recurso: 14 -
Transferência do SUS. Que será pago após a entrega dos produtos, mediante 
apresentação dos documentos fiscais devidamente atestados pela secretaria 
competente . 

DO PRAZO 

Clausula 5ª. O presente contrato tem inicio a partir da dada de sua assinatura, 
findada cm ou até 60 (sessenta) dias, iniciando-se a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado na forma da lei. 

Parágrafo Único: Terminada a vigência deste Contrato, o mesmo poderá ser 
prorrogado, se ambas as partes assim o quiserem. 

DA INEXECUÇÃO DA CONTRATADA 

Clausula 6ª. Pela inexecução total ou parcial do contrato aplicar-se-á multa 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme art. 87 e 
88 da Lei 8.666, de 21 de ,Junho/ 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
,Junho/ 1994; 

Cabe ao CONTRATANTE rescindir unilateralmente o presente contrato na 
forma que dispõe os art.s 77, 78 e 80, da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei 
nº 8.883/94, desde que notifique por escrito; 

O contrato poderá ser rescindido ainda, por solicitação da CONTRATADA, no 
caso de não cumprimento pela contratante das obrigações contratuais ou por 
atraso significativo na efetivação dos pagamentos devidos em função dos 
prazos acordados para tal; 

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

Clausula 7ª. Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com 
as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

DA VINCULAÇÃO CONTRATUAL 
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Clausula 8ª. O presente contrato obedecerá expressamente o procedimento de 
dispensa de licitação nº 125/2020, oriundo do processo administrativo nº 
021009/2020, mesmo não estando escrito em suas cláusulas; 

DA PUBLICAÇÃO 

Clausula 9 ... O extrato do presente instrumento será publicado no órgão Oficial 
do Município, nos termos do art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

DO FORO 

Clausula 10ª Fica eleito o Foro da Comax;ca de Morro do Chapéu, para dirimir 
quaisquer dúvidas quanto á execução do presente contrato . 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente inst:J:umento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

MUNICÍPIO DE U DO MORRO 
Fredson Cosme drade de Souza 

RATANTE 

l., • ·' ·, 

. FU~DO MUNICIPAL DJf'~ DE MULUNGU DO MORRO/BA 
Aida Mendes Santos 

CONTRAT TE 

rt:;a :<dine 0ro!:N'ÓVÀ'.~Nt2.D'ftrAL INDÚSTRl,A E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
!U;;•J:l • G.<' 14.l·'O-nco HOSPITALAREs LTDA 

L cr;.f'.\11NKOS - s::i •• J ·coNTRATADA 

Nome: ~kf.L LM f.vtw-f~ 
CPF: oob. ~?, '.'I · <6 ~5- ~1< 
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Processo Administrativo nº. 021009/2020 
Dispensa nº 125/2020. 

P.M.M.M 
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O Município de Mulungu do Morro/BA, através do Fundo Municipal de Saúde, torna 

público que firmou contrato com a empresa RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L TDA, no valor global de 

R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais). Objeto: Aquisição de Dispositivo 

de Teste Rápido COVID-19 para auxiliar na prevenção e combate a disseminação do 

novo coronavírus (Covid-19) no Município de Mulungu do Morro/BA. Vigência: até 60 

(sessenta) dias, iniciando-se a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado na forma da lei . 

CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, que o 

extrato acima foi afixado no quadro de 

avisos desta Prefeitura Municipal para 

conhecimento geral. 

14 de Setembro de 2020. 

M"'º~' Souu 
Secretário de Administração e Finanças 
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Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 

BAHIA, 

Estado da Bahia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORl{O ~

:·.· .. 
'('.... );'~ 

''' -... CNPJIMF Nº 16.445.87610001-81 
lt11;1 l·.i.~11lk~ S11w.a ~~'*"' ;5 ct'nlw Mulungu dl' ~ll•TIV • Br\ 
11·p ~~Sf:(.11{-:1 -Ft1n\•r':1~ ti~tlú<l~·lf•7Q l~)fl MULUNGÜ 

DO MORRO l.1P_:1! ~·-ik11:"-i.!.;.!;;•)J_1· ,;_ 1•:..:!..'_;,11. >L•'.'.S 

-·--·---·· 

DECRETO N. 0 138/2020, DE 04 DE JUNHO DE 2020 

Nomeia a Comissão Permanente 
de Licitações no ãmbi to da 
Prefeitura Municipai de 
Mulungu do Morro. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU DO MORRO, ESTADO DA 
:1'-' '~ ... ·~e s1~a;; ·itribuiçõ~s . ·,,r· -·~.! i :..)~.· 

Resolve: 

A:::-t. 1 °. Fi.ca designado o Sr. José Paulo dos Anjos Silva 
corno Pres.:.den:e da Comissão ?ermaner:te de Licitação. 

P~1.;qr .• (o :Jnico. Com a finalidade de ass.:.st.:.c 
! ; •.• c-Jes, fi::a jesignarl::i a eqi..ipe de: ap-Ji:>, 

I José Paulo dos Anjos Silva - Preside~te 
II - i\na Paula Maria de Sá - 1º Membro 

nn de!;)en·;.t:z~t:. 

CC"rr:post a pt::l~.~· 

III - F'rar.cisco Sidnei Cedro de So".Jza - 2º t·~embro 

TV - ::l~;,.i.lda A2.ve~ Sar~tos - 1 e Suplente 
V - ~arizete :e!xeira 3onç::ilves - 2º Suplente 

A:=t. 2°. Ao Presidente ora desig:-1ado são atrihuidc:;; toJos 0s 
poderes pará processar, de (o:::n:a regular, os proc~ssos lic:;. ':.alór ios 
nas 111od3l 1à~ides C:arta Convj te, Tomada de Preçc, Concorr?nc t::1 

Pública, Le:.:ao, Dispensa e :nexigibilidade, de-.•e11o.i(), par:a :an':c, 
.:-:e v?:ler -..:::i ;..;:..-:.!:::iEtêr:cin 'J.::..e dt?:nais me1nbros; 

Art.. 3°. Este decreto entre em v.i.gor na düt-3 d!? Sd,_, 

publicacão, revogam-se as disposições em contrário. 

~ulu11gJ do Morro - BA, 0~ de ~u~ho de ?02C. 

Fredson Cosme Andrade de Souza 
=Prefeito Municipal= 

Rua Eronides de Souza Santos l 551Centro1 Mulungu do Morro-Ba 

Este documento foi assinado digitalmente por $ERASA Experian 
BF13BD4BAOE535731AF95AF5460D7F58 
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RENOVA 
ORÇAMENTO 

Fornecedor: 
RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO OE PRODUTOS MEOICOS HOSPITALARES LTOA. ln~cnta no CNPJ GOb o 
número 31047312/0001·84, tnscucão Estadual sob o número 279 047.827 117, IOcahzedl! na Rua Rufino de Almetdo. 
126, CEP t 4140-000, Oairro. Jardim ltapull, sala 03, Cidede· Cr11v1nhos /SP 

Comprador: Fundo Munícipal de Saude. Funsaude CNPJ 12.465 010/0001-61. CEP: 44.665-000 
Rua Eronides Souza Santos. 55 CENTRO. MULUNGU DO MORRO • BA 

Descrição Técnica do Produto: 
Material de Oiagn6srleo ln Vltro de uso único e profissiontll 

Modelo SARS.CoV-2 Antibody Test (colloid11I Tempo 
gold immunochromatography) 

lrnunocromatograna Principio do lmunoeosaio de capture Embalagem 
para determinação dos anticorpos 
SARS-CoV-2 lgG I tgM no sangue. 

Processo Anvlsa 2535i.27072612020· 19 Tempcurtura 

Registro Anvisa 81747770017 Marca 

Outras certificações: FOA {Estados Unidos} e Origem 
CÉ (Comunidade Europeia) 

Condições comerciais: 

Quant. total de testes 1000 Preço unltl!rlo {RS) 

Valor total (RS) RS Prazo 
R$26.900,00 

Forma de pagamento Avista .Entrega 

Impostos Inclusos 

Banco ltaú 
Agência 2129, Conta corrente 12216-0, · . 
Renova Medical lndlistrla e Comércio de Produtos Médico Hospitalares LTOA 
CNPJ 31.047.312/0001 ·84 

Validade do orçamento: 15 dias 

Aguarde 1 S minutos e leia o 
resulredo (Não ler após 20 
minutos) . 

20 testes por ca1~a 

(4°C -30°C) 

Lepu Medical (CBPF) 

Chtne, República Popular 

RS 26,90 

Entrega Imediata 

Entrega no local indicado pelo 
comprador 
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' À PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU DO MORRO - BAHIA 

RAZÃO SOCIAL: VAGO VIEIRA DELFANTE DE SOUSA EIRELI 
CNPJ: 34.909.7S3/0001-36 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 161.519.127 
ENDEREÇO: AVENIDA RAIMUNDO BONFIM NI? 275 CIDADE: IREC~ 

ESTADO: BAHIA CEP: 44900-00 Telefone: 74- 3641-7977 Fax: 74-3641-7977 

ITEM 1 PRODUTO 1 QUANT 
1 I Teste rápido SARs COVI0-19 1 1000 

O Valor Global proposto é de R$ 65.000,00 ( SESENTA E CINCO MIL REAIS) 

lrecê- Bahia, 09 de Setembro de 2020. 

\ 

-· · Hl:l~~~~;;-;-YAGO VI E DE SOUSA El~El.I 

CNP ne 34.90 .753/0DOI-36 
YAGO V EIRA DEL ANTt OE" 'SOUSA 

r: 044.""' S.055-0.'l 

C:enter 

1 MARCA 1 UNO V.UNT V.TOTAL 

1 NUTRI EX 1 UND R$ 65,00 R$ 65.000,00 

VALOR TOTAL R$ 65.000,00 



ITEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUGUM DO MORRO - BA. 

E-MAIL: 

MODALIDADE: COTAÇÃO 

JEQUIÉ, 10 de Setembro de 2020. 

• 

ESPECIFICArao 

TESTE RÁPIDO COVID-19 lGG/IGM. Kit de ensaio imunocromatográfico para teste rápido quantitativo e diferencial para detecção de 

001 
IGG e IGM anticorpos do Novo Coronavirus. Com diferencial em três linhas distintas: Controle, IGG e IGM. No sangue humano, soro ou 

plasma. Contendo o nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, normas vigentes e registro ou notlfic:ação no Ministério 
da Saúde/ANVISA. 

TOTAL 

PAGAMENTO: 28 dias 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias 
PRAZO DE ENTREGA: A combinar 
FRETE: CIF 
BANCO: BANCO BRASIL AG: 0060-4 C/C; 70605-1 

BANC:/BRADV AG: ;i;26 c1c: 61504-11 

/Z 'táú;(_).,~:(r?-h 
l'FL ~DUTOS PARA SAU6E EIRELI 
si.rglo Carlos de Novaes Élarretto 
Administrador 

Setenta e Cinco Mil Reais 

Página 1 

• 

UNO QTD 

Unidade 1000 

PFL PRODUTOS PARA SAÚDE E/RELI 

RUA COSTA BRITO, 348, CENTRO -JE.QUIÉ - BAHIA 

TELE.FAX: (73} 3527-7907 

E-MAIL: supercomercia/@pfldistribuidora.com.br 

MARCA 

MEDLEVENSOHN 

R$UNITÁRIO R$TOTAL 

R$ 75,00 R$ 75.000,00 

R$ 75.000,00 

í3o.9so.12s10001 ~ãl 
.,\ l'ftOOL.l'fO• :P.t-;IU UIJot (-ftlLI 

trt..A ros·~_e-"t:t-Q- l tJ. ci,,~.io 
~!'<)( t~ L ('ttt ,, :«~' _J 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA OE ABERTURA 

31.047 .31210001-84 27/0712018 
MATRIZ CADASTRAL 

NOtlE EM?RESP.RIAL 

RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO$ HOSPITALARES LTDA 

T TULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RENOVA MEDICAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON M:CA PRINCIPAL 

32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensilios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 

COOIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVlDAOES ECONOMtCAS SECUNDARl;.S 

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
33.19-8-00-Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
47 .89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 

C DIGO E DESCRIÇAO DA Nl'.TUREZA JUR DICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

ILOGRAOOURO 
R RUFINO DE ALMEIDA 

1 CEP 
14.140-000 

BAIRROIDISTRITO 
JARDIM ITAPUA 

ENDEREÇO ELETR NICO 

SAC@RENOVAMEDICAL.COM.BR 

ENTE FEOERAllVO RESPONSAVEL (EFR) 

NUMERO 

126 

1 MUNICIPIO 
CRAVINHOS 

1 COMPLEMENTO 
SALA003 

1 TELEFONE 
(16) 4042-0048 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇ O CAQ_t\$TRAL 

2710712018 

MOTIVO OE SITUAÇÁO CAOASTR.A.L 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA StTUAÇ O ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2210712020 às 17:22:42 (data e hora de Brasllia). Página: 111 

1.'1 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Página 1 de 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES L TOA 

CNPJ: 31.047.312/0001-84 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 2/10/2014. 
Emitida às 13:21 :27 do dia 30/04/2020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 27/10/2020. 
Código de controle da certidão: 555F.1920.F633.351C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

http ://se rv icos. receita. fazenda. gov. br/Servi cos/c.ertidao/Cnd Conjunta 1 nter/Em i t eCert i.. . 3 010412 02 O 
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Consulta Regularidade do Empregador 

'--\_'º_º1_ta_r __ ll ln;primir 

CAIXA 
8.:!..IXA ECONC;f\.i,::A FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 31.047.31210001-84 

Razão Social:SIMPLEMED JND E COM DE PROD MEDICOS HOSP 
Endereço: RUFINO DE ALMEIDA 126 SALAO 03 ! JARDIM ITAPUA /CRAVINHOS! SP 

/ 14140-000 

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

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

Validade:OS/09/2020 a 07/10/2020 

Certificação Número: 2020090803124933221581 

Informação obtida em 11/09/2020 14:06:51 

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

https :fico n su lta-crf. f',a ixa . gov. br I consulta crf /pag es/con su lta Empregado r.j sf 
111 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ?RODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 31.047.312/0001-84 
Certidão nº: 10068883/2020 
Expedição: 29/04/2020, às 08:26:48 
Validade: 25/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 
31.047.312/0001-84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas natcrais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordes judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos prev~ictenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; cu decorrenLss 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo 

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado . 

Certidão nº 20040149230-17 

Data e hora da emissão 29/04/2020 10:20:31 

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br 

Folha 1 de 1 



PREFEITURA MUNICIPAL CRAVINHOS 
14140-000-RUA TIRADENTES.253 -SP-(16) 3951-9900 

Inscrição no CNPJ: 45228319000107 

Certidão Negativa de Débitos Nro.: 15095 / 2020 

Crc 47656 

Razao Social/Nome RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS MEDICOS HOSPITALARES 

CNPJ / CPF 

Inscrição EstaduaVRG 31047312000184 

Enderece 14140-000- RUFINO DE ALMEIDA, 126 

Bairro . Cidade CRAVINHOS Estado SP 

Requerente: .. . 

Finalidade: .. . 

• \LBERTINA B BENZI JUSTINO, A.Escritório, no exerclcio do seu cargo e n~·;orma de lei, c E R T 1 F 1 C o, 
atendendo a pedido de pessoa interessada. que revendo os livros próprios de lançamentos de impostos e taxas, 
e cadastro municipal, deles verifiquei constar que o contribuinte acima citado "NÃO ESTÁ EM DÉBITO COM 
OS COFRES MUNICIPAIS ATÉ A PRESENTE DATA", ficando entretando ressalvado o Direito que cabe a 
Fazenda Municipal, de nos termos da lei, exigir qualquer imposto, multa ou adicional que a respeito da mesma 
posteriormente se verifique. 

VALIDADE: 90 DIAS. 

Por ser verdade, firma a presente. 

Obs: 

• 
CRAVINHOS, 02 de Setembro de 2020 

Documento Emitido por ESTAGIARIO 

1 

'--~~~~~~~~~~~~~i 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO Nº: 918769 

29/04/2020 9526116 

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a 
28/04/2020, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: •••••••••m•••• 

RENOVA MEDICAL, CNPJ: 31.047.312/0001-84, conforme indicação constante do pedido de 
certidão . ***** ********** * ** * ****************************"'***************** ******** ** ****** ********** *** *********** * 

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
SPI nº 22/2019. 

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que eslejam em 
Grau de Recurso. 

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a 
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPFICNPJ. A 
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do 
destinatário da certidão . 

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e 
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes 
do nome indicado na certidão (EIRELI, SIC, SIS, EPP, ME, MEi, l TOA). 

Esta cerlidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 29 de abril de 2020. 

9526116 
PEDIDO Nº: 

lllllllllll1 llllllllll lllllllllllllll llllllll 
\ . , __ SJ\..) -·, .. 

--._ --,, l 
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ALVARA DE LICENÇAN.º67/2020 

Razão Social CPNJ/CPF I.M. 
RENOVA MEDICAL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 

31.047.312/0001-84 

Finalidade Protocolo Projeto Aprovado 
FUNCIONAMENTO -RENOVACÃO 705/2020 

Endereço 

11.145 

Rua Rufino de Almeida n.0 126, bairro Jardim Itapua, nesta cidade de 
Cravinhos, Estado de São Paulo, CEP 14140-000. 

Descrição dia Ocupação - Ramo(s) de Atividade(s} 

FABRICACÃO DE UTENSILIOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E 
DE LABORA TORIO 

Observação 

"TERMO DE VISTORIA", efetuado pelo Departamento de Engenharia e de acordo com o 

DESPACHO do departamento de ENGENHARIA, fica CONCEDIDO, o presente alvará de 

funcionamento para o exercício de 2020, ficando o mesmo na obriqacão de dar 

atendimento as demais exigências legais. 

Documentos Apresentados ~' 
í~ha i v 

( ;tf;/ri{ll;~Z: 'i~-
,ALBERT';fll~ BEAi a-JllªlM'P· 

(JQXILIAR \ \lí~"-~~~ij\ 'I 
\ ~ .e e ?. . \. 

Data de Emissão \ r-· , 1 (1\\0~ 15'âfa..de Validade 1 .,., ~~ ,..,,,,-"-.-~ 

22/04/2020 ~---~-- 31/12/2020 

* A ADMINISTRACAO PUBLICA PODERA EXIGIR, PARA RENOVACAO, APRESENTACAO 
DE DOCUMENTACAO ESPECIFICA RELACIONADA COM A ATIVIDADE. 

* AFIXAR EM LOCAL VISIVEL NO ESTABELECIMENTO 

*Liberado pelo Setor de Engenharia em 28/01/2020. 

Rua Tiradentes, 253 - Fone (16) 3951-9900 - Fax (16) 3951-2745 - CEP 14140-000 -Cravinhos- Estado 
de São Paulo. 

E- mail: tributacac•@cravinhos.so.qo·;. br I Lancadoria·'âlcravinhos.sp.go\(.br 
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Prln 1)rc.;:;cnte instnuncnto particu'l~r. Ós :~baixo assinados e assi1n qualificados: . . . . ... 
llA'.'l'IEL ~IAl..7.0NI MATTOS OLIVEIRA, brasileiro. nalllral de S"o Pauloo'SP .. nascido cm 

~;·o.~· JQ78. casado S('h o regi111e parcial de bens. en1presario. ponador da (:arteira de Identidade R.Cr 

n.º :'r,_;':;6.556-X - SSl'/SP. devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º. 167.059.038-05. res1dc111e e 

domiciliado na Rua Fl1ivio Cancsin. n.º 777, casa 47, Recreio das Acácias. CEP 14098-558. Cidade 

de Riheiràn Preto. Estado de São Paulo: 

ALEXANDRE MALZON.l MATTOS OLIVEIRA, brasileiro, natural de Araraquara/SP. nascidu 

cm 03/03/ 1980. casado sob o regime de separação total de bens, empresário. portador da Carteira de 

kk111idadt' RG 11.'' 26.236.555-8 - SSP/SI' devidamente inscrito no CPF/MF sob n.''. 167.059 058-59. 

residente e domiciliado na Avenida Norma Valério Correa, n.º 776, Edifício Porto de Búzios. Torre 

B. Apto 192, Jardim llotân ico, CEP 14021-590, Cidade de Ribeirão Preto. Estado de Suo Pau lo: 

GUILHERME ARANHA FOGACA. brasileiro, natural de PiracicabalSP. casado. nascidn em 

1311211971, po1tador da Cédula ele Identidade sob RG nº. 22.597.043-0. expedida pela SSl'ISP. e 

inscrito no CPF/MF sob o nº. 150.679.288-08, residente e domiciliado Rua Carlos Ratebc C11n. '0!J. 

Ribeirão Preto/SI'. 

Constituem entre si sociedade empresária limitada mediante as cláusulas adiame convencionadas: 

DENOMINAÇÃO 

CLÁUSULA l' - A Sociedade empresária limitada tem a denominação de SIMPLEMEO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO OE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA .. tendo 

como nome fantasia a inscrição "SIMJ'LEMED", sendo regida por este Contrato Social. pelas 

disposições legais aplicitvcis às sociedades limitadas e, supletivamente, pela Lei n. 6.404176 (Lei das 
Sociedades por Ações). 

SEDE E FILIAIS 

CL..Í.USULA 2" - A sociedade empresária limitada tem sede e foro na cidade de Cravinhos. Estado 

de São Paulo, na Rua Rufino de Almeida, 126, Salão 03, Jardim ltapuã, CEP: 14.140-000. podendo, 

por deliberação da Diretoria. abrir e encerrar filiais, estabelecimentos industriais e co111erc1a1s. 
escritórios e depósitos em qualquer localidade do País ou do exterior. 
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on.n:;to soc1AL 

CVÍUSUL4 3" .. A scll~icdadc'i:c111;1;1,r objc10 social as seguintes atividade>: (i) íahricaçào de 

i11'tn11ncnh'S niio clctré1nicos e utànsí\ios parn uso médico, cirúrgico, odontológico e de lahora1«1rin: ........ ... 
(iil fohnca\i'ln de' aparelhos clctromédicos e eletrotcrnpêuticos e equipamentos de irradia.;ào:(ii1) 

C\'>l1)L'1'Cii..1 ~11acndi..;t;1 e vnrcjista, i1nport.aç.ào e cxpor1ação de 111áquinas. ararclhos e equir::irnentn" 

parn 11so nd,111to·médico·lwspilala1: (iv) Cn111i'1cio atacadista e varejista, importação e exportação de 

i11s1r11111cn1os e maleriais para usn médico, cirúrgicn, hospitalar e de labornlórios: (v) tvlanutcnçJu e 

rcpar:içàc> de equipamentos e produtos não especificados anteriormente:(vi) Locação, cumod:lln e 

c1nprés1i1110 de equ ipa111cntos 111éd ico-c irlirgico~hospitalares. 

DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÜISULA 4' - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

CAPITAL SOCIAL 

CL.ÁUSULA 5' - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito, é de R$ 100 000,()0 (cem mil 

reais). dividido em 100,000 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um n:al), assim 

distribuídas entre os sócios: 

1 Nome Sácio Número Quotas Valor ·T--~e-•rc;·nt-u~i7~;e--! 

l

i_ ParticitJa~·âu :---------------+-------+--------
!DANIEL MALZONI MATTOS 40,000 R$ 40.00IJJJO ;uo,.;, 

1 OLIVEIRA 1 

! 

!ALEX4NDRE MALZONJ 40.000 R$ 40 000,00 .JO?,-ó 

1 MATTOS OLIVEIRA 

1 

! 
1 GUILHERME ARANHA 20,000 R$ 20, OOOJJO 20% 
! FOGAÇA 

1 TOTAL l 00, 000 R$ I00,000,00 11111% 

i 

Parágrafo !" · A responsabilidade de cada sÓ"1·0 e' res1r'1t·a ao vai d d ~ or e suas quotas, mas 10 os 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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l'nn\grnfo 2º - Cadn.~uo~1· confo~," ~éu titul;~ o~lir:cito a um voto nas delihcrnçõcs sociais. as quo" 

~eràn t01nadas pnr 1n'il\Oriri cios votos, salvo qúOíu1n'cspccífic.o previsto na lcgi~laçào cn1 vigor. 

P~1nigr.afo 3r. - (J capitnl social sei·á tc;)\;~~111e11te. integralizado. ern n1oeda corrente nacional. até 31 tlc 

dl'/l'1nhro dL' 20~0. :1 n1c1h1s qu1~0s S"í.1Cios representando a 111aioria do capital social cll.:cidarn ern 

C\llllrúrir1. 

ADMINISTRACAO E REl'RESENTACÃO 

f"l~:\l;Slll .. .\ 6" - /\ ad111i11is1ração da sociedade será exercida por~ 1doi<.;J nd1ninistrad,:rt::~. <:::1'i1_11,·, 

r1u não sócios. t: representarão a sociedade sen1pre ISOLAl.l.i\l\'l~~NTE. (1S yui:lis scra~1 n;.:"1nc;1J,~·,, 

substiluidos e destit.uídns a qualquer 1110111ento, por deliberação de sócios dctentüres de. nL) rninltrlP. 

~'~ (três quarto$.) das quotas representativas do capital social. salvo nos casos cn1 que a lei c"\igir 

quórurn superior. Os achninistradores serão responsáveis pela condução dos negócios >üciais. 

pern1anecendo no exercício ele suas funções até a data en1 que seus substitutos assuman1 o cargo. 

Parágrafo prin1ciro Os sócios no1neia111, neste ato~ as pessoas abaixo qualificadas para ocupar os 

cargos de adn1inistradorcs: ficando dispensados de prestar caução en1 garantia da gestão. 

DANIEL MALZONI MATTOS OLIVEIRA, brasileiro, natural de Sào Paulo/SP. nascido cm 

21/0311978, casado sob o regime parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade RC.i 

n.º 26.236.556-X - SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º. 167.059.038-05. residente e 

domiciliado na Rua Flávio Canesin, n.º 777. casa 47, Recreio das Acácias. CEP 14098-SSS. Cidade 

de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; 

ALEXANDRE MALZONI MATTOS OLIVEIRA, brasileiro, natural de Araraquara/SP. nascido 

em 03/03il 980, casado sob o regime de separação total de bens, empresário. ponador da Carteira de 

Identidade RG n.º 26.236.555-8- SSP/SP devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º. 167.059.058-59. 

residente e domiciliado na Avenida Norma Valério Correa, n.0 776, Ediftcio Porto de Búzios. Torre 

B, Apto 192, Jardim Botânico, CEP 14021-590, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

Parágrafo segundo - Os ad111inistradores eleitos ton1an1 posse neste ato, 1nediante assinatura do 

presente instrun1c1110. (:;a renúncia deverá ser co111unicada à sociedadç por docun1ento e:-;crito. 

Parágrafo terceiro - Os sócios quotistas determinarão, oportunamente ern documento apartado. a 

retirada fixa mensal, que a título de pro labore, farão jus os administradores, os quais são liberados 

de caução. 

1 
~ 
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1'>1riiorafo Ouarto - C 1- .·: A 1· "· .. :. ·' . · " · · ~ ... a :.e·' e .n~n19t1,1çHo a~p1ft~1~ de todas ns opcrnçõt:s e atos relat1\0S nus 1111~ 

da Sc>.:ic'dadc. que scrci representada." para toêlós ós fins de direito, pelos administradores, agindo 
sempre ISOLADAMENTE. 

Par:lgrafo Quinto - !\ Socied2C(\ 1i;eClinnte assinaturas de OI (un1) dos ad111inis1radon.:~ :ici1na. 

pPder:í lh"ln1cnr (' cnnstiluir procuradores. pnra quaisquer fins, devendo. lnda\ ia. constar eh> 

in~tn11ncnto de n1andato os poderes específicos e o seu prazo de vigência, que nunc:l scri1 superior a 

11 (doze) meses. exceto as que tiverem final idade judicial. 

Parágrafo Sexto - Os poderes para comprar, vender, hipotecar, ou por qualquer outro modo. alienar 

nu gravar bens dn ativo in1obilizad0\ cr,ntr<ttar cn1préstin1os e financia111entos. de qualquer espécie e 

• ,·alor. bem como conceder. em lll>me da Sociedade. qualquer modalidade de g:1ra1111a. 

cxclusivame111c quando necessário ao desempenho de atividade de seu imcresse social. serã0 

exercidos. de acordo com as regras de representação previstas nesta Cl~iusula. 

• 

CLÁUSuLA 7" Os administradores eleitos são empossados de seus cargos mediante assinatura 

do presente instrumento e investidos de todos os poderes de administração, inclusive perante todos e 

quaisquer órgãos governamentais, tais como Secretaria da Receita federal. a fim de assegurar o 

pleno desempenho de suas funções, sendo que aludidos poderes deverão ser exercidos de acordo com 

as disposições do presente Contrato Social e as disposições legais aplicavcis. 

Parágrafo Primeiro - E vedado aos administradores contrair obrigações de qualquer nawrern cm 

operações estranhas ao objeto social. 

Parágrafo Segundo - A sociedade só estará obrigada em atos que atenderem ao seu objetivo social. 

Parágrafo terceiro - Os atos e operações de administraçiio dos negócios sociais que impl>rte111 

responsabilidade ou obrigação para a Sociedade ou que a exonere de obrigações para com terceiros. 

tais como a assinatura de escrituras de qualquer natureza, as letras de ci\111bio, os cheques, as onkns 

de pagamento, os contratos e. em geral. quaisquer outros documentos, incluindo l' uso d<> n<llllt' 

empresarial. incumbirão e serão obrigatoriamente praticados conforme ns regrns de rcprnsentni;iio d11 

sociedade. devidamente estabelecidas nesta clausula. 

Parágrafo quarto - Observado as regras desta clausuln, 11 rcprcscntni;n,, dn S<lcit:dndc, pernntc 

quaisquer repartições públicas ou autoridades l'edcrnis, cstndunis '"' lll1111icip11is, .;<lmpctin\ 11 

qualquer dos Diretores individualmc11tc ou n u111 nu mnis prncl11·1ulnrcs. lc~11lnw11tc· t'<lllSt iuiid<ls e 

com poderes especificas. 

REUNIÜliS D.E SÓCIOS 

/ ' 

,, ) 
, L-
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CL1\USULA 8' - As.~e.,l1iõcs ol~.S@êios rcaliza.-:;re-ão a qualquer tempo sempre que a lei cxiuir. 
, "' '~ '"t 1 e 

mediante rnnvocaçíiti'.1101· escrito, dc'qualqucr'dos'sócios, com antccedéncia mínima de 24 (\lnlc e 

qualrc•) horas. fNmnlidadc cssn cp1c l!ca dispensada na hip<itcsc de comparccímcnlo de t•idc" '" 

.. . ' 
••• 

Panlgrafo 1
11 

- As delihcrflções serão to1nadas por 1naioria dos vol01'. "ialvo quúrurn t"ipetifít..,, 

pn.'\·i:-tn na legislação c1n vigor. 

Pttritgrafo 2n - O:is reuniões serão lavradas atas, as quais serão arqui\adas nil ')(:dt: \(h .. 1al d:1 

Sociedade e. quando c~igido pela legislação aplicável. levadas a registro perante o Registro Públcco 

de Empresas Mercantis e/ou publicadas quando legalmente necessário. 

Parágrafo 3º - /\ Sociedade. n qualquer teinpoj por cleliberação dos sócios representand0 a 1naioria 

• dü c8pital social. pode trnnsf0nnar-sc c111 outro tipo societário. 

• 

Parágrafo 4º - A reunião torna-se dispensável quando todos os sócios decidirer11. por escrito. ~obre a 

1natéria que seria obje10 de deliberação da 111esn1a. 

CESSÃO DE QUOTAS-RETIRADA, EXCLUSÃO, FALECl:YIEL'TO 

CL..i.USULA 9" - Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir suas quotas direta ou indiretamente. 

no todo ou en1 parte. a qualquer título, sen1 o consentin1ento prévio e expresso de todos os de1nais 

sócios, que. em igualdade de condições. terão preferência para adquiri-las, confom1e disposto abaixo. 

Parágrafo J" - Qualquer sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas. a qualquer titulo. devera 

comunicar sua intenção aos demais sócios, por escrito, devendo informar todas as condições do 

negócio e, se houver, o non1e do interessado adquirente, caso en1 que assistirá aos sóc 1os 

remanescentes o direito preferencial de adquirir quotas do sócio ofertante, no prazo de até 60 

(sessenta) dias do recebimento da referida comunicação. 

Parágrafo 2" - Se mais de um sócio manifestar a intenção de adquirir as quotas ofertadas e n:1o 

houver acordo para o respectivo rateio, a divisão entre eles observara a proporção de suas 

panicipações no capital da Sociedade, calculada com exclusão das quotas objeto da oi'e11a e das de 

eventual sócio que não tenha exercido o direito de preferência ou a ele tenha renunciado 
expressamente. 

Parágrafo 3" - Se as quotas do sócio ofe11ante não forem adquiridas pelos demais sócios. a 

Sociedade poderá adquirir as quotas ofertadas, sem redução do capital social no caso de utilização de 

reservas disponíveis. Não sendo as quotas ofertadas adquiridas pelos sócios remanescentes ou pela 
Sociedade, poderão as mesmas ser cedidas e transferidas a terceiros. 
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(\1rágrnfo 4" - /\ coni:hrll~ncia rJ;)~ ci•·h ·s "· • , · · 
! ,.. • • d!.. sc::10! c;Hn tl ccssi1o e lransfere11c1a e.ias quou1s r,;111 l~i\ur 

de lcrccirll cstranh\~· ~ 'Socicd~1Jc. 'n1anifdMla 'pela intcrvcnçfü1 de tod'" eb nn re,rccll\<' 

instrumento de altcrn~ão contra1;ial. 
0
dispcnsa o cumprimenlo das formalidades prci i;ta' ncsw 

i.:lin1s11la. " . • ' > • • • • .. 
••• • 

Pnr~lgrafn S" - Qualquer negócio ~fctuado corn violação, infringCncia ou descu1nprin1i..:11tc J" 

disposto nessa cláusula será considerado inválido, não sendo oponível nem produzindo efe11"' cnm 

rclaçfo à Sociedade e aos seus sócios. 

CLAllSllLA 10 - li morte, ausência declarada, interdição. exclusão ou retirada de quaisquer'"" 

!)")cio:-; não dissolverú a Sociedade~ que continuará com o(s) sócir:-i(s) remanesc~ntc:ís\. em 

conformidade com as disposições abaixo. 

l'arágrafo lº - En1 caso de faleci1nento, ausência ou interdiçào de un1 dos sôcios. o cànjuge-1neeiro, 

os herdeiros. legcnârios ou o curadl)!" so111entc substituirão o falecido. interditf!do ou ausentt'. na 

Sociedade. 1nediantc prévio e expresso consc.nti111ento dos sócios rerresenlnndo n 1nainr1.1 d,) i.:apiuil 

social rernanescentc. Não sendo ad1nitidos à Sociedade o cônjuge. <)S herdeiros. li.;~a1:'1r11J"' ~1u l)S 

curad0 s_ a paiiicipaçâo do sócio falecido:- ausente ou interdito: terá o tratan1ento prt.?\ isto abaix~). 

Parágrafo 2" - Os haveres do sócio falecido, declarado ausente, interditado. excluído ou retirante. no 

caso de dissidência, serão apurados com base no último balanço patrimonial aprovado pelos sóci<>s e 

dcveràl1 ser pagos e.111 até lO (dez) prestações, iguais e sucessivas. vencendo-se a pri111eira 60 

(sessenta) dias da data do evento. 

Parágrafo 3" - É reconhecido aos sócios que representem a maioria do capital social, o direito de, 

em reunião especialmente convocada para esse fim, promoverem a exclusão de sócios nos seguintes 

casos: a) violação de clausula contratual e/ou falia de cumprimento dos deveres sociais: b) 

c.omprometimento, por atos ou omissões, do andamento normal da Sociedade, ou do 

desenvolvimento e expansão dos negócios sociais; e) desannonia em relação aos sócic1s 

representando a maioria do capitol social, com efeitos negativos para a Sociedade: d) prática de aios 

que in1pe-ça1n ou dificulten1 a conduç3o norn1al dos negócios sociais: e) ingresso ern juízo 1..:nntra a 

Sociedade: e f) ocorrência de qualquer outro motivo justo para exclusão. 

Parágrafo 4(] - O sócio passível de exclusão deverâ ser cientii~cndo. co1n antecedencin ele 15 

(quinze) dias da realiz.açào da reunião que deliberará sobre tal matéria, para que possa comparecer e. 
querendo, apresentar sua defesa. 

Parágrafo 5" - Ficando o quadro social reduzido a apenns 1 {uni) sócio, proceder-se-á a suH 

recomposição em a\é 180 (cento e oitenla) dias. contados da data da respectiva deliberação, a fim de 
que a Sociedade não seja dissolvida. 
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CL.Ü'SULA 11 - Süo expressamente veda 1 . . . . . • • 'os, sendo nu los e ino , . , • . . 
l)~ (l\(1~ de qualquer dus SOClOS rJi;et ~""' pt:rantcs en1 rela\:HO a StJC1edacle 

. . ' , 0~ ~:: ou procuradores. que a er 1 . • 
;1 ncgoc10::: ou operações estranh~a OO-<i . · lvo vcrein em obf1gJçúcs rrl3tÍ\H" 

0 ~eto socral, respondendo 0 · f. d .. 
e danos. ltl rator esta e l~u.:;.ula p0r pi.:rda' 

DISSOLUÇÃO 

CLÁUSULA 12 - A Sociedade d . I . . . _ .. . isso 'er-se-a por del1beraçao dos sacros representando trés quanu' 
do capital social Havendo a d" 1 - • . _ . · isso uçao, os socios no1nearao o respectivo liquidante. observando-.;;e. 

quanto à forma de liquidação, as disposições legais aplicáveis. 

EXERCÍCIO SOCIAL 

CLÁUSULA 13 - O exercício social inicia-se em Jº de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de 

cada ano. data en1 que serão levantadas as de111onstrações financeiras correspondentes. de acnrdo 

com as determinações legais. 

J>arágrafo 1(] E111 até 4 (quatros) 1nescs do final de cada exercicio social. sóciu~ reprcseatanlhi J 

maioria absoluta do capital social tomarão as contas dos Administradores. decidirão sobre a sua 

aprovação e destinação dos lucros. Não obstante, os sócios poderão deliberar a distribuição de lucros 

provisórios durante exercício. 

Parágrafo 2º A Sociedade deverá colocar à disposição dos sócios em sua sede o balanço patrimonial 

e a demonstração de resultados, ao menos, 15 (quinze) dias antes da reunião que aprovará as constas 

dos Administradores. 

Parágrafo 3" Os lucros apurados poderão ser distribuidos aos sócios desproporcionalmente à 

participação dos mesmos na capital social da Sociedade, conforme deliberação a ser tomada em 

reunião de sócios convocada para este fim. 

Parágrafo 4" Não há obrigatoriedade de distribuição minima de lucrns e resultauos. 

FORO 

CLÁUSULA 14 - Para dirimir quaisquer divergências oriundas deste contrato social. fica eleito, 

desde já, o Foro da sede da Sociedade, sob expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. correndo todas as despesas judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocaticios, 

por conta da parte vencida. 
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'i' J- /)<; ~(\c1n-. e ndmtr\l'\lrndott-" nAn o;.()ll.:1n~. 1\c Cl'lllf1,n111darfl' ci'nl 0 que di~I':\' § I" 
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• ( t.: 
1
'. t n nn1gn 1.01 i do l.ci 10.40(,/2002. clcclnrr1111 c'pre""'"nc111c ('~oh ns pcnn:-. dn lcl nno cs1nrc111 . r 

• # 

411
1lPOI .ulo~. por lei CSí)Ccinl, e ncrn condcnnrlq,. <1u cncnntrnr·..,ç :-"h cfl·i1i-.~ do ~·01Hil'l1A\·rJ(, n pen .. ...;, • . 

n quct "--~C!' n111dA que tc1nrornrinmcn1e. n n(.;~"'"º a c:irgn ... puhli~º'· ''º 
pf\I' rri1nr fnli111cn111r dC' J) "C , • •• •.- • • 

• r \flricnçuo. pc11n 011 suht\rno, concus~~o. peculato. ou cnntra a ccnn1H1lln 
Pt'J'lllRr cnntrn n ~i~t' 11• fi · · 

· · .~ l.'.I n 1nancC'1ro nnc1onnl. contra as normas de dcfcs.i. d" concorrénc1:l. contra as 
n:-l:l\·~lr~ de cnnsunl(\, A fé pública ou a propriedade. 

E. p0r cstnrc111 Hssi111justos e con!ratados. :is pnrtcs assinarn C"t presente inc;;1rumcn10 em' \trê<>1 ' 1;, .... 

de igual fonn;i e teor. con1 as duas testen1unhas abaixo, a ludo presentes. 

Cravinhos, 25 de junho de 2018. 
/ 

Daniel l'v!alzoni Manos Oliveira alzoni Mattos Oliveira 

,-/. .... 

Visto do Advogado: 

V 

41..ê J'"'l/VVi)t;. Pêiri,/ 
04(3,/_5;:' 22°;.Jb 2 

Tes!emunhas: 

No1 : Débora Abib Buttarello Oliveira 
: 30.738.531-0 

CPF: 294.856.058-62 

Nome: Clau Soares 
RG: 8. 48.248-
CPF:O 5.151.338-02 

R 

1 
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0.640.256119-3 • ---:---iRENOV A MEDICAL INDÚ~~~~~T ~~~~C:~Rc~~~E PI lllllll lllll lllll lllll lllll lllll lllll llllllllll lllll lilllll 
CONVtNIO ' ' : º~~J' 31.0~7.31~10001-a4 

E. R. Ribeirao Preto 

• 

• 

NIRE: 35.231.110.552 

PRIMEIRA AL 1'.ÉR~Ç~O CONTRATUAL CONSOLIDADA 

Pelo presente instrumento pa!'iGut2'.", os abaixo assinados e qualificados: 

DANIEL MALZONI MATTOS OLIVEIRA, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido 
em 21/03/1978, casado sob regime parcial de bens, empresário, portador da Carteira 
de Identidade RG: 26.236.556-X - SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF 
167.059.038-05, residente e domiciliado na Rua Flávio Canesin, 777, casa 47, Recreio 
das Acácias, CEP 14098-558, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. 

ALEXANDRE MALZONI MATTOS OLIVEIRA, brasileiro. natural de Araraquara/SP. 
nascido em 03/03/1980, casado sob regime de separação total de bens, empresário, 
portador da Carteira de Identidade RG: 26.236.555-8 - SSP/SP, devidamente inscrito 
no CPF/MF 167.059.058-59, residente e domiciliado na Avenida Norma Valério Correa, 
776, Edilicio Porto de Búzios, Torre B, Apto. 192, Jardim Botânico, CEP 14021-590, 
Ribeirão Preto, Estado de São Paulo . 

GUILHERME ARANHA FOGAÇA, brasileiro. natural de Piracicaba/SP, nascido em 
13/12/1971, casado. empresário, portador da Carteira de Identidade RG: 22.597.043-0 
-SSPISP, devidamente inscrito no CPFIMF 150.679.288-08, residente e domiciliado na 
Rua Carlos Ratebe Cury, 500, Bonfim Paulista, CEP: 14.079-403, Ribeirão Prelo. 
Estado de São Paulo. 

Na qualidade de sócios quotistas da Simplemed Indústria e Comércio de Produtos 
Médicos Hospitalares Ltda., sociedade empresária limitada, devidamente inscrita no 
CNPJ: 31.047 312/0001-84, com sede na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo, 
na Rua Rufino de Almeida. 126, Salão 03, Jardim ltapuã. CEP: 14140-000, com seus 
atos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o 
NIRE 35.231.110.552. em sessão de 2710712018 decidem alterar entre si sociedade 
empresária limitada mediante as seguintes cláusulas: 

Da Denominação Social 

Cláusula 1ª: A Sociedade empresária limitada passa a ter a denominação de Renova 
Medical Indústria e Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Lida. tendo como 
nome fantasia Renova Medical, sendo regida por este Contrato Social, pelas 
disposições legais aplicáveis às sociedades limitadas e supletivamente pela Lei das 
Sociedades por Ações. 

1 

~ Autenticação Digital Código: 138472808206200622766-1 ,.-.-.• ~ ··.-;;·,\ 
·O Data: 28/08/202016:41:55 ; .~ -_,' .. · 
!;: ValorTotaldoAto; R$4,56 
~ Selo Digital Tipo Normal C: AKK60561-0V10; \'\.~, . ~.: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

'·' 
Ca~ítuio:I 

't.,, 
' ;ÓiDenor.1i1<a~ao Social 

Cláusula 1': A Sociedade empresária limitada tem a denominação de Renova Medical 
Indústria e Comércio de Pr<i>du~ós Médicos Hospitalares Lida. tendo como nome 
fantasia Renova Medical, se;1ddr~gida por este Contrato Social, pelas disposições 
legais aplicáveis às sociedades 1imitadas e supletivamente pela Lei das Sociedades por 
Ações 

Cláusula 2': A sede da Sociedade será estabelecida na cidade de Cravinhos, Estado 
de São Paulo, na Rua Rufino de Almeida, 126, Salão 03, Jardim ltapuã, CEP: 14.140-
000 na cidade de Cravinhos, Estado de São Paulo e poderá, por determinação dos 
sócios quotistas, abrir e fechar filiais em qualquer parte do pais. 

Cláusula 3': A Sociedade terá prazo de duração indetenninado. 

Capítulo li 

Do Objeto Social 

Cláusula 4': A Sociedade tem por objetivo as atividades de fabricação de instrumentos 
não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico. odontológico e de laboratório 
(CNAE 32.50-7-01); fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação (CNAE 26.60-4-00);Comércio atacadista, importação e 
exportação de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar 
(CNAE 46.64-8-00); Comércio atacadista, importação e exportação de instrumentos e 
materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE: 46.45-1-01); 
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anterionnente 
(CNAE 33.18-8-00); Locação de equipamentos médico-cirúrgico-hospitalares (CNAE 
77.39-0-02). 

Capitulo Ili 

Do Capital Social 

Cláusula 5' O Capital Social da sociedade é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido 
em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal unitario de R$ 1,00 (um real) as quais 
são, neste ato, subscritas, devendo ser integralizadas em até 02(dois) anos contados 
da assinatura deste Contrato Social. na seguinte proporção: 

Sócios Quotas Valor Corresoondente Particioação 
i Daniel 

., 
40.000 R$ 40.000,00 40% 

-~ i Alexandre ' 40.000 R$ 40.000,00 40% 
: Guilherme T 20.000 R$ 20.000,00 20% 

' 

i Total 1 100.000 R$ 100.000,00 100% 

Parágrafo 1º: As quotas sociais são indivisiveis em relação à sociedade e cada quota 
corresponde a 01 (um) voto nas deliberações sociais. 

~ Autenticação Digital Código: 136472608206200622766-2 .• '.i.'i. 
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C~pitul.:> IV 
,, • 1 t J .: - :> ,_. ". 

Da Cessão, f.!~iraóa, Mórte;ttícapà~itlaae, Insolvência ou Falência dos Sócios 

Cláusula 6': Caberá ao sl>cic c[ce desejar ceder as suas quotas ou retirar-se da 
sociedade comunicar por c:.l.ta' <Jscrita os demais sócios e à própria sociedade, por 
escrito. informando o preço e as condições, com prazo mínimo de 30(trinta) dias. 
garantindo ao(s) sócio(s) remanescente(s) o direito de preferência na aquisição das 
suas quolas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento comprovado da 
carta. O(s) sócio(s) interessado(s) terá(ão) seus direitos preservados na aquisição de 
tais quotas na proporção de sua respectiva participação no capital social remanescentes 
da sociedade. 

Parágrafo 1': Caso o(s) sócio(s) remanescente(s) não tenha(m) interesse em adquirir 
tais quotas, a sociedade poderá, dependendo da situação patrimonial, atender ao 
interesse do sócio e proceder com a liquidação total ou parcial das quotas adquiridas, 
com os haveres pagos na forma da Cláusula 9' e demais deste Contrato Social. 

Parágrafo 2': Se não houver interesse dos sócios em adquirir a totalidade ou parte das 
quotas sociais, nem a sociedade possa realizar a liquidação total ou parcial das quotas 
oferecidas, as quotas representativas do capital sÓcial poderão ser transferidas a 
terceiros, desde que haja aprovação unânime dos demais sócios. 

Parágrafo 3': A cessão ou transferência de quotas feita em violação ao disposto neste 
Contrato Social não surtirá efeitos em relação à sociedade e a seus sócios. 

Parágrafo 4': Na hipótese do quotista cedente recusar-se a assinar a cessão de quotas 
postas à venda e a respectiva Alteração Contratual, mesmo assim continuará ele 
obrigado ao negócio ajustado por escrito entre as partes, facultado ao(s) adquirente(s) 
requerer a adjudicação judicial das quotas, ao preço e condições de pagamento acima 
previstos. 

Cláusula 7': A retirada, morte, incapacidade, exclusão, insolvência ou falência de 
qualquer dos sócios não dissolverá automaticamente a sociedade que poderá 
prosseguir com o(s) sócio(s) remanescentes(s), resolvendo-se parcial e unicamente em 
relação ao sócio retirante. falecido, incapaz, excluído, insolvente ou falido. 

Parágrafo 1': Ao sócio(s) remanescente(s), independente da proporção de Capital 
Social que represente(m), serão atribuídos poderes para optar pelo prosseguimento das 
atividades sociais, conforme estabelecido no caput, ou então optar pela liquidação total 
da sociedade, através da qual serão apurados os haveres sociais, pagos os passivos e 
distribuídas as sobras na proporção das quotas de cada sócio. 

Cláusula 8': Os haveres do sócio retirante, falecido, incapaz. insolvente. excluído ou 
falido serão apurados com base em balanço especial, levantado com base na situação 
palrimonial da Sociedade à data da resolução parcial, operada em relação ao referido 
sóc1o(Data-Base), e o valor a ser pago guardará proporcionalidade com a participação 
social do sócio retirante. 

Parágrafo 1 ': Os sócios acordam que o único valor a ser apurado e pago aos sócios 
retirantes será aquele estabelecido no caput, que os sócios desde já se comprometem 
e se obrigam a cumprir, quer seja por falecimento, retirada ou exclusão de y.óeio.s. 

j ~ ~J3 
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judicial ou extrajudicialmente, renunciando os sócios neste ato a qualquer ~leito 
adicional. bem ~orno a qualqu&r eve~:ual. q•Jestionamento às regras que livremente 
convencionam~ 1 ~· ~ • ~·) ~ " • 

., 1 ... -' ~ ' ' . 
Parágrafo 2': ·f:sses haveres serão pagos ao retirante, herdeiros, sucessores e ao 
cônjuge do sócio falecido no prazo de até 18 (dezoito) meses, contados da ocorrência 
do evento (Data Base). e c..:·sdc 'cue o permrtam as quotas sociais, sendo atualizadas 
monetariamente com base r{v f(.di;:e oficial divulgado pelas autoridades econômicas do 
pais. Nas hipóteses referiaas neste Capitulo, se a Sociedade não possuir condições 
para o pagamento dos haveres apurados na quantidade de parcelas ajustadas, poderá 
propor ao retirante, herdeiros ou sucessores o pagamento de tal obrigação mediante a 
dação em pagamento de parte de um ou mais bens que compõem o seu ativo fixo. cujo 
valor seja equivalente ao valor da apuração dos haveres. 

Parágrafo 3°: A primeira parcela será paga 90 (noventa) dias após a data de apuração. 

Cláusula 9': No prazo de 30(trinta) dias corridos seguintes a contar do vencimento dos 
prazos previstos nos artigos anteriores, deverá ser obrigatoriamente assinada a 
alteração destinada a incorporar no Contrato Social as cessões das quotas alienadas. 

Cláusula 10': O ex-cônjuge de sócio que. em face de separação judicial/divórcio ou de 
falecimento deste sócio, passe a deter quotas sociais correspondentes à meação de 
seu patrimônio terá direito apenas à divisão periódica dos lucros enquanto não houver 
a liquidação das quotas a que fizer jus. A critério da maioria dos demais sócios, estes 
poderão antecipar a apuração de haveres com o pagamento das quotas respectivas 
devidas na forma deste contrato. 

Capítulo V 

Da Exclusão de Sócio 

Cláusula 11': Caso a maioria dos sócios representantes de, no mínimo, 66,66% 
(sessenta e seis virgula sessenta e seis por cento) do capital social entendam que um 
ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de 
inegável gravidade, poderão exclui-los da sociedade por justa causa, mediante 
alteração do Contrato Social, observado o disposto no Artigo 1085 do Código Civil. 

Parágrafo 1': A exclusão de sócio somente poderá ser determinada em reunião de 
sócios especialmente convocada para este fim, ciente o acusado em tempo hábil para 
permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa . 

Parágrafo 2': Uma vez operada a exclusão, a apuração dos haveres e o pagamento 
destes ao sócio excluído seguirão a mesma forma e procedimentos estabelecidos nas 
Cláusulas 8' e demais do Capítulo IV deste Contrato Social. 

Capitulo VI 

Da Administração, Pro Labore e Declaração de Desimpedimento 

Cláusula 12': A sociedade será administrada conjuntamente e/ou isoladamente pelo 
sócio Daniel Malzoni Mattos Oliveira e/ou pelo sócio Alexandre Malzoni )'altos 

v'(1 \~ /;J 4 
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Oliveira. já devidamente qualificados, que terão poderes de administração e 
representação ?a _sociedade [l:i<a e, ;:ias_Sivamente, judicial ou extra judicialmente. 
inclusive perán!ó ;llryeiro,~,, r<;p~rtiçõés públicas federais, estaduais e municipais, 
autarquias e ó1;[l~Os j:,\revidencià;íbs, l;i,-,1 ~-<;,mo a administração interna da sociedade. 
organização dos seus investimentos e a captação de recursos e aplicação destes. 

Parágrafo 1': É expressag\enti vedado aos Administradores o uso da denominação 
social em quaisquer negó4ios; eh favor, como fianças e avais, incluindo-se nesta 
proibição a assunção de obrigáções estranhas ao objeto social, sob pena de ser 
responsabilizado. nos termos da Lei. 

Parágrafo 2': As procurações outorgadas pela sociedade serão assinadas 
isoladamente por qualquer dos administradores, e deverão especificar expressamente 
os poderes conferidos e determinar o prazo de validade limitado a, no máximo. 01 (um) 
ano. com exceção das procurações ad judicia, que poderão ser outorgadas por prazo 
indeterminado. 

Cláusula 13ª: Compete aos administradores a gestão dos negócios sociais em geral e 

a prática de todos os atos necessários ou convenientes a este fim, ressalvando as 
restrições indicadas neste Contrato Social. Dentre os poderes do administrador incluem
se os de: 

a) Zelar pela observância da Lei, deste Contrato Social e pelo cumprimento das 
deliberações de sócios, 

b) Administrar, gerir e superintender os negócios sociais, podendo celebrar 
contratos comerciais no curso ordinário dos negócios; 

e) Firmar contrato de qualquer natureza; e 
d) Abrir e movimentar contas bancárias, fazendo depósitos, assinando e 

endossando os respectivos cheques. 

Cláusula 14': Poderão ser designados novos administradores, sócios ou não, o que 
deverá ser formalizado em instrumento específico, em separado. 

Cláusula 15': Os administradores terão direito a uma retirada mensal a tílulo de Pro 
Labore quando a situação financeira da empresa o permitir, sendo seu valor fixado pelos 
sócios. 

Cláusula 16': Os administradores declaram não estar impedidos de exercer a 
administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos 
do artigo 1.011 §1' da Lei.10.406/02. 

! \K 
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Capítulo VII - Do Exercício Social, Destinação de Resultados e Livros Contábeis 

Cláusula 17': o.e;:,ercicio soci31-se ei-:cerràrá em 31 de dezembro de cada ano civil, 
quando será el;;bo~o um;invli111ário, o bal&lço patrimonial e o balanço do resultado 
econômico da sotiedàde, nos teimas ao Artigo 1.065 da Lei 10.406/02. 

Cláusula 18': Os sócios pacticip8rão nos lucros ou perdas sociais na proporção de sua 
participação no capital soei~. p~d~ndo os prejuízos ser absorvidos por lucros futuros. 

Parágrafo Único: Os resuliàcios poderão ser apurados e distribuídos mensal, semestral 
ou anualmente aos sócios, a critério exclusivo destes, mediante levantamento de 
balancetes especiais. 

Capitulo VIII - Da Reunião de Sócios e Quórum para Deliberações 

Cláusula 19': As deliberações dos sócios, nos termos dos artigos 1.071 e 1.072 do 
Código Civil serão sempre tomadas em reuniões de sócios quando tratarem de ( 1) 
aprovação das contas da administração;(2) designação e destituição de 
administradores: (3) modo de remuneração dos administradores: (4) modificação do 
contrato social: (5) incorporação, fusão, dissolução e transformação da sociedade, a 
cessação do estado de liquidação, autorização de cessão de quotas para terceiros; (6) 
nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; (7) pedido de 
recuperação judicial, extrajudicial e falência;(8) as deliberações relacionadas à Cláusula 
14' deste Contrato Social; (9) autorização de cessão de quotas sociais a terceiros: (1 O) 
outras decisões que couberem aos sócios, incluindo aquelas relacionadas nos termos 
da Lei 10.406/02. 

Cláusula 20': A convocação para a reunião de sócios será ferra pelo Administrador 
através de carta, fax, correio eletrônico (emai0 ou qualquer outro meio que comprove 
seu recebimento pelo destinatário, devendo a referida correspondência designar a data, 
hora e local da realização da referida reunião e, ainda, a ordem do dia. 

Parágrafo Único: Os procedimentos de convocação da reunião de sócios serão 
dispensados, caso todos os sócios compareçam ou se declarem, por escrito, cientes do 
local, data, hora e ordem do dia da reunião, nos termos do §2º do artigo 1.072 da Lei 
10.406/02. 

Cláusula 21ª: As reuniões serão presididas e secretariadas por sócios escolhidos entre 
os presentes. 

Parágrafo 1 º: Dos trabalhos e deliberações sera lavrada, no livro de atas de reuniões. 
ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos 
bastem à validade das deliberações. 

Parágrafo 2': Os sócios poderão ser representados nas reuniões da sociedade por 
procurador regularmente constituído, mediante procuração com poderes específicos. 

Cláusula 22ª: As deliberações da sociedade, salvo exceções expressas, serão 
aprovadas pelos sócios representantes de% (três quartos) do capital social 
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Capítulo IX - Das Disposições Gerais 

Cláusula 23': . .: oooiedade diswlver-s6:-á r,óu casos previstos em lei ou por deliberação 
dos sócios repr"sei1ii.-ntes-c1e roâ!s de t;'ês 'q,.\artos do capital social. 

~-ó~ .. =.:~:.! 

Cláusula 24': Os casos omissos serão resolvidos pelas normas de Lei 10.406/02 pelas 
disposições referentes às s9cieqades limitadas . 

., ' 
Cláusula 25':Fica eleito o ior~d~ Comarca de Cravinhos, Estado de São Paulo, para 
qualquer ação fundada neste Contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

E por assim estarem justos e contratados, firmam as partes o presente instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02(duas) testemunhas abaixo 
assinadas, para que produza seus efeitos juridicos. 

Cravinhos, 19 de Outubro de 2018 

~ 
Daniel Malzoni Mattos Oliveira 

. 1 ,? 
e-·G~J/,lcvJU-A-'i---
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scxtn-fciro. 2 de outubro de 2020 1 Ano VIII - Edição nº 00921 1 Caderno 1 Diário Oficio! do Município [tltl:l 

Prefeitura Municipal de Mulungu do Morro 

AVISO DE RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo nº. 02100912020 

Dispensa nº 12512020. 

O MUNICIPIO OE MULUNGU DO. ~ORRO. Esindo da Bahia, toma público qut! rafrftCOU/ho'.flOlogou os aios liralicados 
pela Comissão Permanente de l1alaç:ão. em favor da empresa RENOVA MEDICAL INDUSTRIA E COM RCIO DE 
PRODUTOS MÊ:DICOS HOSPITALARES LTDA, no valor global de R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos 
reais). Objeto: Acuisiç-10 do Dispositivo do Toste Répldo COVID-19 para auxiliar na prevenção e combato a 
dissemln.içAo do novo coronavirus (Covid-19) no Município de Mulungu do MorrotBA. Vigência: ate 60 (sessen<a) dias. 
contados a partir da data de assinatura do contrato. Mulungu do Morro/BA, 14 de Setembro do 20ZO. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 00 CONTRATO N' 350/2020. 
P1occsso Admlnlstraiivo nº. 021009/2020 

Ols;>cnsa nº 125/2020. 

O Municlpio de Mulungu do Morro/BA, atravós do Fundo Munlclpal de Saúde. torna pUblico que firmou contrato 
com a empresa RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES L TOA. 
no valor global de R$ 26.900,00 (vlnto e sois mll e novcccnlos reais). Objeto: Aquisição de Dísposilivo de Teste 
Hãpido COVlD-19 para auxíliar na prevenção e combate a disseminação do novo coronavlr1.1s (Covid-191 no Municipio 
de Mu!ungu do Morro1ílA. Vlg~nch1: ate 60 (sessenm) dias. iniciando·so a partir da data Cio sua assinatura, poOcndo 
ser prorrogado nn forma da lei. f.1utungu do Morro/BA, 14 de Setembro de 2020. 
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