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Prezados, boa tarde!

Interessada em participar do pregão em tela, serve o presente para apresentar Impugnação ao
edital,

Termos em que, pede e espera deferimento.

Atenciosamente,

Anneliza Argon
ugiLevensohn.

MASTER DEALER DISTRIBUTOR E Escritório / Office: (21)3557 1484
anneliza argonçomedlevensobn.com.br

| any metlevensohn.cormbr



(hiegLevensonr?
Qualidade e respeito ao cliente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE/SP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2020.

EDITAL Nº 071/2020

Ilmo. Sr. Pregoeiro Municipal,

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.343.029/0001-90, sediada na
Rua Dois, S/N, Quadra 8, Lote 8, Civit |, Serra/ES, CEP 29.168-0830, por seu representante
legal, vem, apresentarIM PU GNAÇ ÃO, face ao descritivo estabelecido por esta
r. Administração nos termos do Edital epigrafado.

ar
O descritivo do item 9 exige que os monitores possuam memória de 450

medições. Ocorre que essa exigência poderá reduzir o rol de licitantes sem com isso trazer

qualquer benefício para a Administração, ao contrário, a redução do rol de empresa
participantes onerará o valor do contrato.

Há ainda a exigência de memória para, no mínimo, 450 resultados.
É sabido que os dados guardados na memória do equipamento permitem

que o monitoramento da glicemia realizado em casa seja recuperado pela equipe que
executa o controle de pacientes diabéticos.

Pacientes diabéticos que participam dos programas governamentais são
orientados a fazer a medição, três vezes ao dia. Pacientes mais críticos podem ser
orientados a executar número maior, conforme orientação médica

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP, DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Dois, S/N, Quadra 008 Lote 008 Bairro/Distrito: CIVIT | — CEP: 29.168-030 - SERRA - ES
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A partir destas orientações é possível calcular o número de valores que

precisam estar armazenados na memória do equipamento para atender as necessidades

de acompanhamento de pacientes.
Para receber nova remessa de tiras, os pacientes inscritos no Programa de

Diabetes devem retomar mensalmente ao Posto de Saúde: é neste momento que

normalmente é realizada a descarga dos valores de medição armazenados na memória

do equipamento no software que a empresa disponibiliza.

Quando se considera o pior caso mais comum de pacientes diabéticos, o

Ministério da Saúde recomenda 5 medições diárias de glicemia. Pacientes críticos

enquadrados neste regime de monitoramento devem receber tiras para consumo mensal,

já que a própria criticidade exige que o acompanhamento seja feito de perto pela equipe

de saúde responsável.
Cinco medições diárias durante 30 dias resultam em 150 resultados,

portanto, um paciente crítico em acompanhamento deveria receber no máximo 150

tiras/mês, como forma de fazer com que ele retorne ao serviço de saúde.

Mesmo que isto não ocorra e que, por cuidado, a protocolo defina que este

paciente pode receber uma quantidade maior de tiras, por exemplo, por dois meses, temos

então 300 medições.
Fazendo a análise do risco pelo pior caso e na situação mais crítica,

chegamos à conclusão que 300 medições cobririam perfeitamente este tipo de paciente.

Vale lembrar que pacientes críticos não devem ficar durante tanto tempo sem receber

orientação da equipe de saúde, sob risco de tornar a doença mais severa.

Analisando a quantidade de medições, agora pela ótica do que pode ser
considerado uso comum em pacientes monitorados por programas públicos de controle

de diabetes, recomenda-se três medições diárias, o que totaliza 90 leituras/mês, com

obrigatoriedade de retorno para recebimento de novas tiras.

A situação de pior caso neste cenário, agora menos crítico em comparação

com o caso descrito anteriormente, pode ser presumida com este paciente recebendo uma

quantidade maior de tiras ou não retornando mensalmente, por um período máximo de

três meses, lembrando que esta não é o comportamento usual, já que a imensa maioria

dos pacientes depende das tiras fornecidas pelo sistema público de saúde e isto é usado

como forma de controle de retorno para monitoramento.

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP, DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
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Neste caso, um equipamento com capacidade de 270 resultados (3 x 90

leituras/mês), cobriria sem problemas as necessidades de registro de medições. Deve-se
ainda considerar que a empresa fornecerá o Software para recebimento dos dados das
medições realizadas, criando um registro individual de cada paciente com todas as
medições realizadas no período.

Não por acaso, a grande maioria dos monitores em uso no mercado tem

capacidade para armazenar três meses de medições, com memória de 300 resultados,
suficientes para atender esta demanda.

Não obstante todo o exposto, cumpre analisar algumas características
específicas no produto licitado bem como, as vantagens e desvantagens:

Primeiro, tem-se que a capacidade de memória do produto é capaz de

restringir o rol de licitantes, reduzindo a competitividade do certame, onerando o valor do
contrato.

Segundo, quando a Administração possui a memória dos aparelhos como
única forma de controle de dados das medições são grandes as chances de perda de
informações, afinal poderá haver:

(a) incapacidade de armazenar as medições até a data de retorno do paciente ao médico;
(b) dificuldade de interpretação dos resultados, já que todas as informações estão

contidas nos monitores, atrapalhando a avaliação das medições;
(c) dificuldade de controle e contagem das tiras;

Com intuito de minimizar as dificuldades acima expostas e, mais útil do que
estabelecer a capacidade de memória do monitor, seria se a Administração exigisse que
as licitantes fornecessem o software para realizar:

(a) o controle na dispensação das tiras;

(b) armazenamento em sistema de todas as medições realizadas pelos pacientes;
(c) relatórios para avaliação do paciente;
(d) fácil interpretação, pelo médico, da conduta a ser adotada no tratamento do paciente.

Como se vê, para realizar as medições, controle das tiras, tratamento do

paciente de qualidadeeeficiência, é imperioso que — aliado à memória — seja fornecido
pela licitante vencedora o SOFTWARE, que realizará essa gestão complet
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Frise-se que, atualmente,a praxe do mercado, é a exigência desse software
pela vencedora sem qualquer custo adicional para a Administração.

Sabe-se que os processos licitatórios deverão ampliar ao máximo o rol de
licitantes, a fim de encontrar e selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
sendo vedada qualquer exigência que reduza a competitividade do certame. É o que
estabelece o artigo 3º da Lei de Licitações:

“an. 3º - À licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do

ejulgamento objetivo e dos que lhe são correlatos.” (g.n.) <<
Nessa esteira, nos ensina o mestre Marçal Justen Filho:

“A vantagem se caracteriza em face da adequação e satisfação ao
interesse público por via da execução do contrato. A maior vantagem
possível configura-se pela conjugação de dois aspectos complementares.
Um dos ângulos relaciona-se com a prestação a ser executada por parte
da Administração: o outro se vincula à prestação ao cargo do particular.
A maior vantagem se apresenta quando a Administração assume o
dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obriga a
realizar a melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma
relação de custo-benefício. A maior vantagem corresponde à situação do

menor custo e maior benefício para a Administração. (...) a CPL não pode
furtar-se ao cumprimento estrito desses dispositivos, sob pena de
incorrer em crime de responsabilidade pelos sérios prejuízosque
podem ser causados ao erário público”. (Grifamos)

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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O Prof. Jessé Torres Pereira Junior, ensina:

“Selecionar a proposta mais vantajosa é, a um só tempo, o fim do

interesse público que se quer alcançar em toda licitação (sentido amplo)

e o resultado que se busca em cada licitação (sentido restrito). Licitação

que não instigue a competição, para dela surtir a proposta mais vantajosa,

descumpre sua finalidade legal e institucional”. ad
A licitação do tipo MENOR PREÇO visa selecionar a proposta que se

apresente financeiramente mais vantajosa, sem considerar como critério de seleção
quaisquer outros requisitos que não o preço, tais como qualidade ou condições técnicas.

Por isso, tem-se o art. 3º, 8 1º da Lei de Licitações que veda expressamente
quaisquer exigências restritivas impertinentes: 2“Art. 3º (...)

81º — é vedado aos agentes públicos:
| — admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do

contrato;” Dad
Sobre esse temao Ilustre Marçal Justen Filho leciona:

“(...) é imperioso avaliar a relevância do conteúdo da exigência. Não

é incomum constar no edital que o descumprimento de qualquer exigência
formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de

ser temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário ponderar os
interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de tutelar o

interesse público de cumprir o edital, produzam a eliminação de propostas
vantajosas para os cofres públicos. Certamente, não haveria conflito se o

ato convocatório reservasse a sanção de nulidade eponas,pefa as

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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desconformidades efetivamente relevantes. Mas nem sempre é assim.

Quanto o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a regra do edital com

atenuação.” (g.n.)

Sendo assim, faz-se imperiosa a alteração do edital no item impugnado a fim

de aumentar o rol de licitantes e promover a ampla disputa de preços. Somente assim,

esta Administração está promovendo um certame efetivamente vantajoso ao Erário.

Por fim, requer seja esclarecido:

a) Para o completo cumprimento do item 9 será exigido da licitante vencedora o

fornecimento dos glicosimetros? ad
b) Caso positivo, qual a quantidade será exigida? di

Por todo o exposto, serve o presente para requerer que essa respeitável

Administração se digne de aceitar os monitores que possuam memória a partir de 300

resultados, podendo ser exigido da licitante vencedora o fornecimento sem custo do

software quefaça a completa gestão das medições, incluindo o controle da dispensação

de tiras.
Isso, porsi só, irá aumentar o rol de licitantes, homenageando a disputa de

lances além de trazer maiores benefícios para a Administração. —
Termos em que, pede e espera deferimento.

Serra/ES, 25 de maio de 2020.
i

MEDLEVENS
encio

E REPRESENTAÇÕES

DE PRODUT 5 HOSPITALARES LTDA

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP, DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
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De: Assessoria Jurídica

Ao Serviço:de Licitações

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020

PARECER JURÍDICO

RELATÓRIO

Apresenta-se para pafecer Os autos do procedimento

000019/20, cujo objeto é à aquisição de insumos para diabetes,

ifiados à Secretaria de Saúde Municipal, conforme especificações anexas.

Obedecendo os trâmites legais, foi realizada a publicação do

aviso de Licitação — Pregão Presencial, na imprensa oficial do Estado de São. Palio e

de Município.

Ocorre que no dia 13 de março de 2.020, a empresa

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA, interêssada em participar da Licitação, protocolizou impugnação ao edital, sob

nº 576/2020, requerendo a alteração do edital do item 4 que. exige: 1) Capacidade

de memória pata 350 resultados; 2) Aparelho Sem uso de chip-ou tira de-calibração

(No Code); tendo em vista que as exigências contidas no edital restringem o caráter

competitivo do certame, trazendo prejuízos incalculáveis ao Erário e aos interesses

Públicos, fazendo-se imperiosa a alteração do edital nos itens impugnados, a fim de

aumentar oro! de licitantes e promover a ampla disputa de preços.

É o relatório.

iNas palavras de Celso António Bandeira de Mello: o parecer não é ato odministrativo, sendo, quando muito, cito de administração consultivo, que

visa-d:informdr, elucidar, sugerie providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativo. (MELLO, 2003, :p. 3770). Opinar

não é 9. nesmo que decidir. O parecer possisi caráter opinativo é uma.opinião tecnico-jurídica, não podendo ser considerado um ato administrativo

decisório, Desta forria, o parecer não vincula a astoridade que possui poder decisório. Ele é, apenas, uma orientação pata o àdministrador no

prócêsso"dacisório;
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MERITO

Após análise e conferência dos autos do procedimento

acima identificado, nos manifestamos através das considerações que se seguem.

Considerando que,
eg a =

impugnação imposta, com a retificação das especializações contidas no item em

questão, devendo o setor competente adotar providências necessárias, inclusive com

a publicação de novo edital retificado e a respectiva recontagem do prazo para a

sessão de processamento do Pregão.

É o parecer.

À consideração.superior.

'Nas;palôvras-de Celso Antônio Bandeira de Mello: 6 parecer não é cto-administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultivo, que

vlsa-o inforrias elucidar, sugerir próvidências dilministrativas a Sererir estubelêcidas nos atos de administração ativo. (MELLO, 2007, p. 3770): Opibar

não:é:o mesmo que-decidir. O:parecer possuí caráter Dpinativo é uma opinião tecnico-jurídica, não podendo ser considerado um ato-admifiistrativo

decisório, Desta"fortna, o párecer não vinculã a autóridada que possui poder decisório. Ele é, apenas, uma ertentação Dara O adiniinistrador no

processo-ecisório.
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DECISÃO DO PREGOEIRO: NÃO PROCEDE
A'/

RESPOSTA AD RECURSO CONTRA A ACEITAÇÃO DOS ITENS 21 DO PREGÃO 175/2019,

rata-se do recursa interposto pela empresa MEDICAL SUTURE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, sociedade empresária de responsabilidade limitada, inscrita no CNP) sobonO 02.376.490/0001-50, contra a aceltação e habilitação da

OR EONÉRCIO É REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nero no CNE nº 05,965,029/0001-50 noix 21 do pregão tz5/2618, “asjo abeto é o registro de preços para eventual aquisição da material

eau bnoitalao para uso comum (PENSO 1) para as Organizações de Saúde Anoiadas pelo Centro de Aquisições Espocíicas.

1. DA ADMISSIBILIDADEDO assaliar que será procadida à análise da RECORRENTE sob o anfoque legal, respeitando o crato de recurso consagrado na Consttição a Renúica,o Eecorsanta anexou seu recurso, na plataforma Compras Governamentais, tempestivamente, de acordo com o Ars 26 o Decreto Sigda & ge mula de 2005,

dote gim, damenatrado à requlsito da tempestividade, deve o recurso ser plenamente conhecido, & após, analisado. oo rip para pubicação da resposta é cisão acerca do peito, afim de guamecer os princínios basiareo da Adinitração Pública, bem come os ainéntes dos procudimantos Heltatórios,

2. DOS FaTOS
À empresa MEDICAL SUTURE afimna, após consultar a proposta comercial é os documentos do prato Rubrm

do Centro de Aquisições Específicas, e principalmente, dos padentes que farão uso desse produto”, o. o o.o oba diz que
= todas as bulas das produtos da marca On Cal Plus1 fazem referência a uma grave Imitação técnica, qual seja: Níveis do hematáciitos muito altos (acima da 55%) ou muito baixos (abalxo ce 20%)

podem causar falsos resultados" ea o era fincos são agravados polo fato da faixa de hematócetos permitida ser Emikrofe Isto é, as taxas normats de hematócito no sangue são de 35% a 47% em mulheres + 38% a 58% em homens, sendo que essas taxes

apenas estãa presentes no sangue de Inslvíduos com plenas condições de saúde”eSpore que “a anisima Oxds5e, quando diicada por pacitntes em uso de vartlação mecânica, reage com o oxigênio, podendo levar é cus tacos impreciso a falsos!

am do a a eadu viola à Resolução nº7, de 24 de fevereira de 20L0, da Agência Nacional de Vigilância Sanitário (ANVISA), que diápis «obra oa raquroas minimos para funclonamenta de Unidades de Terapta Intensiva (UTI)

Die ns vos atordo com os artigos 58, XAVII, 53, XH, e 69, EXIX dessa resolução, os equipamentos para aferição de alemia capilar a serowm uttmadas nm 'UTis davem ser específicos para uso hospitalar”, e no caso do produto ofertado petaaO e a Orca Plus 1, É comercializado Ivremente aos farmácias, drogaras « lojas nã mesma apresentação em que é oferecida para ambientes hospitalares, Assim, tal praduto não é "específico para uso hospitalar” e,

consequentemente, viofa a Resolução no 7/2010 da ANVISA”
.

Por fim, cequer 8 reformulação da decisão do Pregaeira que aceitou a hablltou o item 24 para a empresa MEDLEVENSOHA.

ido pela MEDLEVENSOH, que “o produto ofrtado pela empresa, da marca On Gal Plus ti, ão atende às exigências e neceseidades

3. DA CONTRARRAZÃO
A empresa MEDLEVENSOHN, Inelalmente, ressalta que * TODAS as exigências trazidas pela edital foram PERFEITAMENTE cumpridas. ào valor das propostas representar custo adicional de R$16.698,00 (dezesseis ml seiscentos e noverka e oto reas) ou Lá a mais e fls que ”alnda que à lfarança de preços não pareça suficiente para a recorrente,

Cntenhael quo quiro erário não poderá ser utllzado pela Sr Pregosiso a sua equipe de apolo, afinal, o tipo de licitação & imenor praça”
A empresa afirma que em o às exigências no ato

Se ds licitação Cart, 48, 1 do Le] nº 8,666/93), “entregou juntamente com os documentos, à amostra do Item salitado, a proposta do fem,aO to mater rafererE da item a civarsts Cecloaçãos atestando que atendará todas às contiçães, exigências  soliitações pertinent ao edital, nde se aplica a entrega do equipamento juntamente com o técnica da empresa sem

custa para a unidade Hospitalar HCAoaento Sigum = Aeministração defina 5 fabea de hermatdcrito que o produto cotado deverá dispor é sobre o mesrta assunto, comblemento qua na mae ca hersatderito de 30% à 55% oferecido pelas tiras On Call Plus Eta Imanke 55 variações consideradas dentro do intervalo da normilidada de vafores da hematácrito, ademais, é esta variação é a exatamente a referida na norma 150 15197, que estabelece as critérios de precisão de equipamentos

destinados ao auto manitoramento da glltose sanguinea,”aa selva IntorFarência da enelma oxidssa nos paciontes da ventilação mecânica, a empresa afima qua
+ caso existisse tal Ienitação cota informação Ceaio entar cm Instrução de Uso do produto, 0 que não acantece. "O O neta is Pressão Parcial de Gxênio (PO2) que "é um parâmetro que refiate diretamente 2 quantidade de oxigênio (02) dissolvida no plasma « tem sido “comumente utilzada na avaliação da Interferência do oxigênio em

medições de gicase na sangue, É considerado Índice mais sensível que a saturação de axigânio para avaliação das trocas gasosas”iseo armação de alicamia capilar, mesmo em paciantes altamente ventilados, à PO2 nunca será muto superior 20rmnig, tompouco atingirá os 100mmiHg, Fte último vator é a mêxima pressão parciat de oxigênio que não

provoca lesões po es, que vão desde tradl quite até lesões difusas, até comer
da sistema nervoso centralecardiovascular”

Diadas sitennas de monitoramento de glicose no sangue é diz que 05 de terceira goração “empregam a tranferência de elton para o glatrado, ejunigando net mz mediadores de elétrons artificiais é evitando erros devido 2

ado arca entração de oxigênio nãs amostras de sangue” a complementa que "artigos mic antigos rlatsram alguema interferência de oeigênio em sistemas de glicemia bassados na glicose oxidasa, entretanto mals recentemente, com O

doresoammento da Cecntlogia, alguns fabricantes conseguiram reduzir esta Interferência « manter nos limites de precisão ca norma ISO 15157:2058*aato vartação its Fabricantes, de ta fama que algurnas marcas da tiras baseadas na aneima glicose oxidasa podera apresentar nterfrências, que ocorrem ima far amaã níveis artifciaimente elevados dee os Valores cfetvos do acesso capilar (ão redor de 70mmHg)." e complementa que “esta Intarferência está presenta fortemente em algumas ias & niem quinas, portanto é uma variável Inter fabricantes é, quando esta

interferência existe, o fabricante deve mencionar na Instrução de Usa do produto.”a ts sejam scotidos os termos destas contrarrações de modo que o produto On Call Plus IE seja mantido hablitado conforme céciarado pelo Sr Pregoeiro é sua equipe te apoio, com o consequente indeferimento da recurso

infundado apresentado pela MEDICAL SUTURE.

4 DO MÉRITO

“Tendo em vista queoato administrativo é potencialmente apto a produzir consequências, à Constituição assegura o contraditório é a ampla defesa nos procedimentos adminfstitivos antecedents a uma decisão importante, ta! qual a relacionada

cam julgamento de habilitação em certame licitatório,Dn CORRENTE tem o dever de fundamentar suas Insatisfações, apontando aventuais defeitos cu equívocos na decisão prolatada, Inlcando um fim compatível com à elireito aplicável e a CONTRARAZOANTE tenha o dever de

fundamentar argumentos da parte às razões expostas pela parte adversa,O Ppconfensismo daqueles que Sucumbem no curso da procedimentos Lcitatérios, os quais visam à escolha da melhor proposta para à Administração, Jat inconformismo pode ser decorrente de mera insatistação com o

resultado do certame ou pelo fato de estar presente erro ou ilegalidade, comprometendo à resultado do certame.aOio de clter & menor proposta para a Adininisicação, observando as principios legais que. regem a matári, tels como legalidade, impassoniidade, julgamento objetivo, vinculação ao instrumento convocatório e

razaabilidade, que o Pregoeiro analisou o Recursh em apreço.oos cre Eos POÇO PScUrsol, é precípuo reforçar que, consoante apresentados em alhutes, os atos praticados pela Sauípe do Pregão seguram os principios nocandores da Administração Pública, sendoeO CUENSO 20 instrumento convocatória, Observado & principio da [sonora e buscada à proposta mis vantajosa para a administração, nos termas do art 3o a Let mê m.tGE/Ma ate aodia dispõe:a eng so e garantir = absencdncia do princiia constitucional da isonomia, a salação da proposta mais vantajosa para a adeinistração e a prormação do desenvoldimanto nacuneo à será processadaejulgada em astrlta conformidadeaaSor ogaidado, da Impessogiiade, Gs maralidade, ds Igualdade, da publicidade, da probidpete arinistrativa, da vlnculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo é dos que ihes são correlatos, *

társ, 30, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993)

Cumpre estar ala que no a otareso téca do objeto tado  pregoto valgu-sa de solicitações à Comissão de Apolo Técnico (COAT), refativas à análica da documentação de qualificação técnica das emproses vencadoras dos itens

feltados.
Ressalto, também a

observância à vi ao ário a que se refere à descrição dos itens p na Lista de Itens, do Apêndice E da Termo de Referência:

TEM 2 > TIRAS JESTE PARA DETERNINAÇÃO DE GLICEMIA EM SANGUE FRESCO, ABSORÇÃO POR CAPILARIDADE ATRAVÉS DE ORIFÍCIO Ná EETRCMIDADE DA ba, DATUDO ANTADO À COM APARELHO, VOLUME DEAão EAD Dê MEDIÇÃO DE 20 À 06 MG/DL; IPOS DE AMOSTRAS: CAPILAR, VENOSH, ARTERIAL E NEONATAL; EMBALÁDAS INDIVIDUALMENTE, GARANTIDO ANTES PRODUTO;aAOE ON IEN IPICAÇÃO DE PRODUTO, DATA DE FAGRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE, COM CALIGRADOR EXTERNO EM CADA EMBALAGEM QUE PETIT CANBRAÇÃO DOS AUca SERÃO FORNECIDOS EMA SSTO é CONPATÍVEIS COM AS TIRAS DE GLICEMIA, CONFORNE EDITAL, OS APARELHOS SÃO COMPATÍVEIS COM AS TIRAS DE GLICEMIA, poSSucM DlSEtA LIQUIDO E ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA ENZIMÁTICA

REDeo E ÃO DE CR 2052 QUE SORNECE ENERGIA PARA PROLONGADO VIDA ÚTIL OU ATÉ 1.000 TESTES, O EQUIPAMENTO NÃO REALIZA LETRA A OOU TEMPO RUTOMÊ MEMÓRIA COMaaeLAÇÃO, NO VISUR DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, POSSUI DETECTOR AUTOMÁTICO DE COLOCAÇÃO DE AMOSTRAS SANGUÍNEAS, EXIBINDO O INÍCIO DA CONTAGEM DE TEMPO AUTOMÁTICO.

miciamanto, sobre o descritivo acima, É Importante informar qua durante a fese de publicação do Edital, à amprasa MEDLEVENSOHN Impugnou o mesmo a respeito de algumas exigências, após consulta à Comissão Técnica, a Impugnação fo!

acatada parcialmente nas seguintes exigências
à Ei tetação à quantidude dé Vas embáladas Hidlvidualínênte, pôr cala; será considerado

Catia cor qilintidade diversa ao estabélecids no Edital; desde qua a Liciante vencedor empra.com à entrega da quantidade total exigia:
+ ais análigé desta Impugnação, a Cóffilssão Téênica di Apolo iitarmou que serão.

aceitas tecnnlogias enzimáticas que permitamadeterminação precifa » segura da glicemia

Gm sangue fresco, À mêmiêria devêrá ter tapacidade de no rhinima 300 testês. Cabe elucidar

qua a adital possui exigências mínímias da objeto, podenda estes critários ser atendidos com.

materials iguais Ou superiores 205 previstos nas especificações,
“ Quanto ao pedida de esclarecimento referente 20 volume de amostra sanguínea, informa

qua Dj6 inicrolitios à um refareriéial, importando para este Cantro de Aquisições Específicas o

Tesultado final de produto, Cabendo ressaltar qua haverá anáiisa das amostras por parte da

Comissão Técnica,
Apãs às Informações aprasantadas acima, pode-se retarrar ao conteúdo do presente recurso,

Ee db hemstácito, convém Lezer À tela qua trata-se da porcentagem de volume ocupada pelos giêbulas vermelhos ou hermécias no voluma total de sangue. Os valares enédios são diferentes segundo 6 saxo s Idade, « variam entre

0,82:0,52 nos homens (42% à 52%) e 0,36-0,48 nas mulheres (35% a 48%).Épossivel observar que no daseritivo do Item 21, no Edital, não é definida uma faixa de hematócritos na quel a tia deva atuar

posOOonto farmecido pela empresa vencedora informa que há um limitação noé casos com nível de heriatócias acima ca 855%«abaixo de 30%, cabe à aquipe técnica analisar se o produto ofertado atenderá a todas as

atividades das Organlzaçãos de Saúde da Aeronáutica apoladas por este Centro de Aquisições Específicas (CAE), .

Quantos sfimação a Empresa regêrrente da que “é encirna Cridase; alando zada por. pacientes em uso de vantiação mecânica, ago com 6 axoinio goceris, leyae a resultados Imprecisos a falsos", é necessário Informar que a respeitoOMa dE Coaso TécmiEs di Ao, à HM 46 aumentar é cefmpesifvidade, dcdltou qualiud tecnologia encniátic quê pérmitá » deterrinação brecisa é suguis da giterta am ana ii TEcia.

Sobra o assunto& empresa conrarranoane mestraum estudoaeSie 569 cujo teor demonstia quer algumas marcas podem apresentar às resultados Imrecisos, poréminão é'ce forma generalizada com tadáé'as tres que ulizamise da

ecnolódiá enzimática, Oxidásase oração ds Recorrente de que * o produto viola a Resolução nº 7, de 24 de feyarero de 2010, da Agância Nacional de Vislância Sanltáia (ANVISA) nos antigos nã, OUEO Gia »0%, é 59, XXIX, pois segundo à Resolução, os

Cuaianentos para feição He glicemia capilar a saram ubileados am UTIs devem ser especíicos para uso hosplalar, é importante trazer os artigos 59, 64 e 70 da mesma Resolução no7, de 26 de feverelro da 2010, «ia ANVISA que tratam

respectivamenta das UTIS adultas, pedidtrica e neonatais.Da aeona pocem SubEtidr Oslistados neste regolamento técnico, desde que tenherm comprovada sua eficácia oropudâutics a terapêutica e sejám regularizados pela Anvisa.

OOos ou natas podem sobstiu 0 listados neste regulamenta táenco, desde que tenham cormprovada sua eficácia propedêutca e tarapêutica e selam ragularizaçes Bois AuneOos ou materias podem aubseluir os stados neste regulamento técnico, desda que tenhara comprovada sum eficácia propedêutica e terapêutica e sejam regularizados pela ANVISA.

Desta foca, convém ressaltar que'o produt possul é registro de nº 0560310034 na ANVISA a é ulizado am outros hospitais conforine o atêstado de caprcidade técnica apresentaça,

Desta foConvám pesaPraNE CAES quê os te somente serão ulizados na UTI, portanto, a Recorrante faz constatações infundadas, E alia que o destino das tiras de glcenias fosse apenas & MTL, como já exposto neste

Fecurso, saria respeitado toda a Resolução nº 7 da Anvisa, da acordo cam os seus artigas 59, 64 e 70.

PeE isportanta Informar que a fm de dllganciar informações da presente recurso, foram solicitadas amostcas da ia a do seu enuipamento para análizo,aASlES Gas amastias & aftmou que “o predulo apresenta boa qualidade, atende so segrhónto neonatal às demais clínicas, Com leltura rápida e de Cá! meruseo
Sendo assim, nos princípios da vinculação ao Edital, da ec o e Resolução da Anvisa é seguindo o, parecer técnico emitido pela Gomissão de Apelo Técnico de 'materfal comem, comissão composta por

DO La dae Grgoniêaçõãs dê Saúde dá aeronáutico que uulizaião o pfoduto alvo destá recurso, fica clará a propista mais vantajosa para-o item ém questão,

5. DA DECISÃO

acerca dos argumentos de mérito traidos pela RECORRENTE a pela CONTRARRIZOANTE, ressalta-se que à detmiristação dove buscar, por intermédia do procedimento Iclatário = pieeuso Mas LaTSla Ri administração, ConformeaStem PO, “6 necessário tar consuência de que 4 eitação tem natureza Instrumental. É a vl prevista pelo Direito para atingir corto Bm, com observância de certos pincinaa » satisfação de valores especificos”,oODo onorar à natureza teleclógica da itação, Anal, no esso concreto, ter-se à obrigação de verificar se os procedimentos ascofidos relizam de mada efetivo os valcros preseidoa pelo Direto,enes pola convicção o respeito da tal obediência do Instrumento convocatário com a busca de malhor propasta para a Auimintração, à ampliação da disputa a = princinto de aeemontana,
Cu selo io julgamento ara exposto guarda sintonia com tada a atuação e antandimentos da Equipe do Pregão desde a fase de divulgação do certame, br agir com isonomia, e demais princip a

oa 0 gavioo exaima de todas as peças é argumentos nosavarados alhures, o Preguairo julgou pela improcedência do requerido pela RECORGENNTE, decidindo plo sra nuso de ACEITO É HABILITADO do [tum 21 para à Gmprase MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES ETDA em vin do atendimento do prinéipio dá instrumento cifivocatório quanto às

especificações requeridas na Terinio de Referência
fer temadelro, sorá dada clência à empresa Recorrente e à Contrarrazoante sobre a decisão, além da divulgação do seu teor no sítio da Comprasnet, na Internet,

DIEGO LOPES DO NASCIMENTO ioTen Int
Pregoeiro Oficial
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Armeliza Argon

Assuhto; ENC: Re: IMPUGNAÇÃO - HOSPITAL GERAL DÊ BELÉM -PA-PREGÃO

ELETRONICO 10/2019.

Para: vivian martins <vivian martinsOrmedlevensohn.com.br>
019:09:42:27 -0300 (BRT)

, ,
SÃO - HOSPITAL GERAL DE BELÉM -PAÉBI

Sr Licitante,

1. Após análise de impugnação apresentada pela empresa MEDLEVENSOHN
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, referente aos
itens abaixo:

1.1 Item 13 - “Lanceta para coleta de sangue capilar confeccionada em plástico
rigido com design ergônômico, possui protetor plástico e dispositivo de
segurança para fácil manuseio e segurança na punção; agulha de 21G com
1,8mm de profundidade, retrátil (...)”.

1.2 Item 146 - “Reagente para dosagem de Glicose capilar, venoso ou arterial
por metodologia Glicose desidrogenase alterada, com resolução por fotometria,
utilização de rnicrocuvetas de auto-enchimento, leitura em até 1 minuto, faixa
de medição O - 500mg/dL, deverá vir acompanhado de equipamento para a
leitura do teste,”

1.3 Item 147 - “Tira reagente para glicose capilar com medição quantitativa
entre 20 a 500 mg/dL, embaladas individualmente (para segurança do
paciente), que não necessite de chip ou tira calibradora, acompanhadas de 1

medidor de glicemia novo (...)”.
2, Verifica-se que. os fundamentos da inipugnação no dia 23 de maio dé 2019 possui
os mesmos fundamentos da interposta anteriormente, no pregão 04/2019,
impugnado por esta mesma empresa, na qual tausou suspensão do pregão,
marcando nova data após atendimento às correções solicitadas. Tal demanda foi
devidamente respondida e esclarecida, bem como publicada a todos os interessados.
Diante disso, entende-se que não que ser analisada novamente, Para maior
esclarecimento, segue anexo ata anterior. Ressalto que a mesma se encontra
publicada no site do COMPRASNET e encaminhada via e-mail, no dia 28/04/2019, TT



3.1" Lanceta para coleta de sangue capilar confeccionada em plástico rigido
com design ergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurança para
fácil manuseio e segurança na punção; agulha de 21G a 28G com 1,8mm a
2,2mm de profundidade, retrátil, ativada por contato, estéril, uso-único e com
número de lote impresso no produto. Esterilizado a Radiação Gama, Caixa com
200 unidades”,

De modo que a redação do descritivo do referido item passe a ser a seguinte:

5.1" Tira reagente para glicose capilar com medição quantitativa entre 20 a
500 mg/dL, embaladas individualmente missegurança do paciente), que

amperométrica, e compatível com as tirasofertadas, utilização de 0,6 a 1

microlitro de sangue, dispositivo para jancetas, e solução controle, as tiras deve
conter na parte externa os dados de identificação, como procedência, número do
lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro do ministério da
saúde. Apresentação: caixa com 50 tiras”,

6. Do exposto, informo que o pregão não será suspenso ou revogado, pois isso iria
énrsejar possíveis danos ao Hospital, que necessita da continuidade da vigência da ata
em seu processo de aquisição de material de consumo laboratorial, Caso revogado, o
processo que é um pregão centralizado (abrange todos às quarteis da 82 Região
Militar) retornaria à fãse de participação de outros Órgãos é perduraria por
aproximadamente mais 30 (trinta) dias, como ocorreu anteriormente ao pregão
04/2019. Há condições de prosseguirmos com o andamento normal do certame e
flexibilizarmos o aceite dessas situações conforme citado acima, podendo o sr.
licitante participar normalmente da concorrência dos itens, sem ferir sua
competitividade com os demais e atendendo os princípios aplicados à licitação, como

o da legalidade, competitividade, eficiência, dentre outros, sem decorrer ônus ao
hospital.

7. Será dado umAviso na aba de "esclarecimentos/avisos/impugnações" ne sistema
ComprasNet, com estes pedidos aceitos e que serão considerados na aceitação dos.
itens do pregão.

8. Permanece sua data para abertura das propostas e início da fase de lances na
sexta-feira (31/05) às 09h, sem prejudicar a celeridade do processo e não
comprornetendo o bom funcionamento das dependências do laboratório de análises
clínicas deste nosocômio, bem como o atendimento de todos os usuários.



Desde já grato,

Atenciosamente,

Pregoeiroe equipede apoio

“Coinissão Permanente.de Licitações

Hospital Geral de Belém

Ein seg, 27 de mai de 2019 às 12:32, Hospital Geral Belém <licitacoes.hgsbeO grnail.com>

escreveu:
Segue pedido de impugnação

meseáimenem Forwarded message --—--——

De: Vivian Martins <yvivian, mattinsOmedievensohn.cormbr>
Date: seg, 27 de mai de 2019.às11:52 .
Subject: IMPUGNAÇÃO - HOSPITAL GERAL DE BELÉM -PA-PREGÃO ELETRONICO 10/2019.
To: <licitaçoes.nasbeEGomail.com>
Cc: Lourdes Almeida <lourdes.almeidatimedlevensohn.com.br>

Bom dia!

Segue impugnação ao edital do Hospital de Belém - PE 10/2019,

Qualquer dúvida, à disposição.

Atenciosamente,



JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

Pregão presencial n.º 058/2019
Processo administrativo n.º 127/2019
Objeto: Aquisição de tiras reagentes para teste de glicemia, cominado com
comodato/doação de 500 aparelhos compatíveis com as tiras; e de aparelhos medidores
de glicemia igualmente compatível com as tiras, destinados à Secretaria Municipal da
Saúde.

n: CO ÊTrata-se de impugnação apresentada pela empresa Medley;
1 nércio é

755/19, do diaâ Sem spitalares“Etda; sob o protocolo n.
03/10/2019 às 15h45m.

Seguindo o parecer emitido pela farmacêutica, sra. Rachelle Aretusa Bueno de Carvalho,
e afim de abranger a concorrência de forma legal e transparente, a pregoeira decide:

1. Alterar o descritivo objeto do certame, da seguinte forma:

a-) No lote 1, item 1, onde lia-se:

Tiras para teste de glicemia, com área de teste com rápida absorção de pequeno volume
de amostra sanguínea (1 a 2 UI), com utilização de sangue total capilar, venoso, arterial
e neonatal, que não sofra interferência com substâncias comuns em ambientes
hospitalares e domiciliares, que não reaja com PO2 (oxigenoterapia). Apresentação caixa
com 50 unidades. A empresa contratada deverá fornecer 500 aparelhos compatíveis com
as tiras, como doação (sem nenhuma despesa para o município).

glass:
Tiras para teste de glicemia, com área de teste com rápida absorção de pequeno volume
de amostra sanguínea (0,5 a 2 UI), com utilização de sangue total capilar, venoso, arterial
e neonatal, que não sofra interferência com substâncias comuns em ambientes
hospitalares e domiciliares, que não reaja com PO2 (oxigenoterapia). Apresentação caixa
com 50 unidades. A empresa contratada deverá fornecer 500 aparelhos compatíveis com
as tiras, como doação (sem nenhuma despesa para o município).

b5 No lote 1, item 2, onde lia-se:

Aparelho medidor de glicemia, autocodificado, com micro amostra de sangue (1 a 2UD);
com detecção de amostras insuficientes de sangue; com marcadores de pré e pós-
refeições; com obtenção de resultados em até 5 segundos; com capacidade para 500
memórias (resultados) com data e hora; com aviso de hipoglicemia; médias automáticas
de 7, 14, 30 e 90 dias; com alarmes configuráveis de medição de 10 a 600 mg/dl; bateria
com autonomia para realizar em média 1000 testes; registro na ANVISA.

Leia-se:



ESTADO DE SÃO PAULO

Aparelho medidorde glicemia, autocodificado, com micro amostra de sangue (0,5 a 2UD;

com detecção de amostras insuficientes de sangue; com marcadores de pré e pós-
refeições; com obtenção de resultados em até 5 segundos; com capacidade apartir: )

it pi datá-eHôia; com aviso de hipoglicemia; médias automáticas
de 7, 14, 30e 90 dias; com alarmes configuráveis de medição entre 20 a 600 mg/dl; bateria
com autonomia para realizar em média 1000 testes; registro na ANVISA.

2. Manter as demais cominações

à; levando em conta a dificuldade de manuseio e inserção
e código manualmente, pelos usuários, a cada troca de chip. Por esta razão, mantêm-se

o descritivo de auto codificação.

Ainda, após pesquisa, conclui-se também queautilização de sistemas de glicosimetros
com limites mínimos de detecção de 10mg/dl e 20mg/dl, proporcionando os mesmos
desfechos clínicos.

Assim, dá-se parcial provimento à impugnação analisada.

Morro Agudo, 10 de outubro de 2019.

Natali Meireles Zilli Estevam O
Pregoeira
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Presidência da República
Secretaria de Micro e Paquena Empresa

Nedo
Protocolo

Sacretaria de Racionalização a Simplificação
Êo i

Departamento de Registro Empressrial e Intagração EgaéAJunta Comercial do Estado do Rio de Janairo 00-20 19 / 44371 A-Q 46/09/2019 - 11:23:22

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM GUTRA UT) J UCERIA
.

Órgão Calculado|Pego
Último Arquivamento:

Tuts 171,00|171,00
”

DREI 24,90 21,00
NIRES

Je fuídioo
“

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTL

[Sociedade empresária limitada ]

Boleto(s): 103119173

Ponte Empresartal
i Hush; S2CHC1SR-B272-4FB6-BC62-4D24539ROCCO

[terra | | | ||] WI MO
REQUERIMENTO Coro ” ”

Htmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Qtde.|Descrição do ato / Descrigão do eventoEvento
030 1 de Filial Com Sede em outra UF

E 2x
E E
XXX x
X3X x

Representante jegal da empresa

Nome: y

Assinatura:

Telefone de contato:

E-maik: finsData

s Retornos Tipo de documento: [Híbrido

05/2015 armaTecto Data de criação: 07/08/2019

freio Data da 1º entrada: [01/08/2019
ex fone
sen/ tenfem
2xx/xx/3000x

xPxfx
sex frxfrormx
2ex/ forasefe E00-2019/443714-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: C2CF9DB983C1EBD51F02D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34B80AS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760557 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação:

JOSÉ MARCOS SZUSTER, brasileiro, casado pelo tegime da comunhão parcial
de bens, administrador de empresa, residente e domiciliado nesta Cidade do Rio

de Janeiro, à Rua Alexandre Ferreira 142 apto 501 — Lagoa — Rio de Janeiro —

Ru - CEP: 22.470-220, portador da carteira de identidade no. 03.684.158-2,
expedida pelo IFP/RJ e do CPF no. 633,791,987-49 e VERÔNICA VIANNA

VILLAÇA SZUSTER, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de
bens, assistente social, residente e domiciliada à Rua Alexandre Ferreira, 142 —

apto 501, Lagoa, Rio de Janeiro-RJ, CEP.: 22,470-220, portadora da carteira de
identidade nº 24,834,394-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPMF sob
o nº 266.539.151-15, únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, que gira nesta Cidade do Espírito Santo, sob a denominação social de
MEDLEVENSOHN “COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sediada Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote
voa, Civit |, Serra — ES - CEP 29.168-030, inscrita no CNPJ sob o mr.

05.343,029/0001-90, cujo contrato social encontra-se arquivado na JUCEES sob
no. 32201720981, têm entre si de comum acordo alterar as cláusulas do
contrato social de constituição e dar nova nomenclatura às ctáusulas, em virtude
da seguinte resolução:

Cláusula 12.: Do endereço e atividades da filial São Paulo.
a) Alterar o endereço da filial inscrita no CNPY 05.343,029/0004-32, e NIRE

3590491075-9 para Avenida Pompéia, 1.810/1.812, Pompéia, São Paulo,
SP, CEP 05022-001.

b) Alterar a atividade da filial inscrita no CNPJ 05,343.029/0004-32, e NIRE
3590491075-9 incluir atividades de call center; carga e descarga, transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos 8 mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional e organização logística de transporte de
cargas.

Cláusula 2º.: Das atividades das filiais do Rio de Janeiro.

a) Alterar as atividades dasfiliais situadas na Rua Buenos Aires nro. 112, piso
2 mezanino, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ 05.343,029/0005-
02 e NIRE 3390145162-0; E Aua do Mercado nro.11, 24º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ 05.343,029/0006-02 e NIRE
3390122140-3, ambas para escritório administrativo,

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2013 14:42 BOB Nº 20192215377.
PROTOCOLO: 192235377 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902482924. NIKE: 32201720961.

A JUCEES
MEDLEVENSOEN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LIDA<a

Paulo Cezar Juff£o
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA; 31/05/2019
we nimplífica.es.gov.br

Informando seua respectivos códigos de verificação

C2CF9DB983CI1EBDS1F02D2A19F10576D29863323D7F598P3AAES9252FF34BB0AS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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VIGESIMA SETIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LIDA

Cc D õ

Clausula 3º Do-endereço dos sócios

a) Alterar o endereço residencial dos sócios JOSÉ MARCOS SZUSTER e
VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER para Avenida Atlântica, nro. 804,
apt. 1101, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ - CEP 22,040-000,

Cláusula 3º,: Constituição de filial

Bairro: Caiçaras, Belo Horizonte, MG - CEF: 30775-240.

|- DISPOSIÇÕESFINAISreger-se pelas seguintes Cláusulas e condições:

T SOCIAL CONSOLIDADO

a) Os sócios resolvem constituir uma filial que será estabelecida, na Avenida
Del Rey 111, sala 210, BI C - Condomínio Monterey Comercial Caiçara,

* Parágrafo único - a filial irá girar com o capital da Matriz e
exercerá atividade de escritório de apoio administrativo.

Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais Cláusulas da Contrato
Social. E, finalmente, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, que passa

JOSÉ MARCOS SZUSTER, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial
de bens, administrador de empresa, residente e domiciliado nesta Cidade do Ria
de Janeiro, à Avenida Atlântica, nro. 804, apt, 1101, Copacabana, Rio de Janeiro,
RJ — CEP 22,010-000, portador da carteira de identidade no. 03,584.168-2,
expedida pelo IFP e do CPF no. 633,791.987-49 e VERÔNICA VIANNA
VILLAÇA SZUSTER, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de

,bens, assistente social, residente e domiciliada à Avenida Atlântica, nro. 804, apt, A

CERSIFICO O REGISTRO EM 31/05/2019 14:42 50B Nº 2029223637),
PROTOCOLO: 182236377 DE 21/05/2013. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902462924, NIREF 32201720561.try MEDLEVENSDEN COMBRCIO E REFAESENTACOES DE PRODUTOSE JureES HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
www simplifica.as.gov.br

A validade deste documento, se impressao, fica sujeito à comprovação de sua autentioidads nos respectivos portala.Informando seus respectivos códigas de verificação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ROSPITALARES LTDA
NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo deautenticação.

Autenticação: C2CF9DB983CIEBDS1F0202A19F10576029863323D7F598D3AAES252FF34BB0AS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj .gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº

penis

de protocolo. Pag. 4/15
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOBN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
autenticação.

VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 3

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ No, 05,343,029/0001-80
NIRE; 3220172096

1101, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ — CEP 22,010-000, portadora da carteira
de identidade nº 24.834.394-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPFAME
sob o nº 266.539.151-15, únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, que gira nesta Cidade do Espírito Santo, sob a denominação social de
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA, sediada Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote 008, Civit |,
Serra - ES - CEP 29.168-030, cujo contrato social encontra-se arquivado na
JUCEES sob no. 32201720961, em virtude da alteração havida, resolveram os
sócios dar nova nomenclatura às cláusulas do contrato social de constituição,
consolidando-o em um único instrumento que passará a reger-se pelas condições
seguintes em acordo com a lei no. 10.406/2002 CC, de 10 de janeiro de 2002,

e |- DENOMINAÇÃ O, SEDE

Cláusula 1º: A Sociedade gira sob a denominação social de MEDLEVENSOHN
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
e nome fantasia MEDLEVENSOHN.

Clâusula 22: A sociedade tem por objetivo:
Comércio Atacadista:

* Comércio Atacadista de Instrumentos e materiais p/ uso médico, cirúrgico,
Hospitalar e de laboratórios; '

* Comércio atacadista especializado em outros produtos afimentícios não
especificados anteriormente;
Comércio Atacadista de calçados;
Comércio Atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
Comércio Atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
Comércio Atacadista de Cosméticos e produtos de perfumaria;
Comércio Atacadista de produtos de higiene pessoal;
Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;

+ Comércio Atacadista de ouiros equipamentos e artigos de uso pessoal &
doméstico não especificados anteriormente;

* Comércio Atacadista de equipamentos de informática;
* Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso

CERTIFICO O REGISTRO kW 11/05/2019 14:42 SOR Nº 2019223637%.
PROTOCOLO; 182236377 DR 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:119034h2924, NIRE: 32201720961.ty MEDLEVENSQOHN COMERCIO E REPRESENTACDES DE PRODUTOStr JuCEES HOSPITALARES LÍDA

Paulo Cozar Juffa
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
www. Bimplirtica.98.gov.br

m

25PF

2 validade deste documento, so imprasco, fica gujeito à comprovação do sus autenticidade nos respectivos portais.Informando suus respectivos códigos da verificação

aE)“cg : E
ALTERAsAutenticação: C2CF9DB98ICIEBDSIFO2D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34B80AS

Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital informe o nº de protocolo.
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VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 4

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ No, 05.343,029/0001-80
NIRE; 32201720961

odonto-médico-hospitalar, partes e peças,
e Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos

não especificados anteriormente; partes e peças,
* Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
* Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não

especificados anteriormente;
e Importação e exportação dos produtos e mercadorias acima mencionados,

Prestação de Serviços;
e Assessoramento ao usuário na utilização de sistemas,
e Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e

materiais odonto-médico-hospitalares;
* Consultoria em Tecnologia da informação;
» Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em

geral, exceto imobiliários;
e Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem

operador;
e Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não

especificados anteriormente, sem operador,
e Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e

guarda- móveis;
e Organização logística do transporte de carga;
e Cargae descarga:
e Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional;
e Depósito de mercadorias em geral,

Parágrafo 1 - A filial estabelecida na Rua Dois s/n — Quadra 008,
Lote 008 sala 002 — Civit | - Serra — ES CEP 29.168-030, inscrita sob o
CNPJ 05.343.029/0002-70 e NIRE 3290039774-4, exerce as mesmas
atividades da Matriz com exceção das atividades Depósitos de
mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e EdescargaOrganização logística do transporte de carga, Carga e descarga
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional,

CERTIFICO O REGISTRO EX 31/05/2019 14:42 SOB Nº 25192235377.
PROTOCOLO: 152235377 DE 21/05/2013. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802482824, NIKE: 32201720561.
MEDLEVENSOHN COMERCIO E ABPRESENTACOBS DE PRODITOSJucees HOSPITALARES LIDA .«a

Paulo Gerar Jutio
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2015
www gimplifics.es.gov.br

» validado deste documento, so Imprerso, fica sujeito & comprovação do sua auteaticidads nos respectivos partais.Informando spus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: C2CF9DB983CIEBDS1F02D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34B80AS
Para validar o documento acesse nttp://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladi



VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOC 5

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
ODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ No, 05,343,029/0001-90
NIRE: 32201720961

Parágrafo 2 - A filial estabelecida na Avenida Pompéia, 1.810/1,812,
Pompéia, São Paulo, SP, CEP 05022-001, inscrito no CNPJ
05,343.029/0004-32, e NIRE 3590491075-9, exerce as mesmas
atividades da matriz com inclusão da atividade de call center.

Parágrafo 3 — À filial estabelecida na Rua do Mercado, nro 11, 24º
andar e cobertura, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-120, inscrito no
CNPJ 05,343.029/0003-51, e NIRE 3390122140-3, irá funcionar como
escritório administrativo.

Parágrafo 4 — A filial estabelecida na Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote
006, Galpão fundos, Civit |, Serra — ES - CEP 29.168-030, inscrito no CNPJ
05,343.029/0005-13, e NIRE 3290052400-2, exerce apenas atividade de
Depósito de mercadorias em geral - CNAE 5211-7/89.

Parágrafo 5-- A filial estabelecida na Rua Buenos Aires, 112, piso 2
mezanino, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.070-022; inscrito no CNPJ
05.343.029/0008-02, e NIRE 3390145162-0, funcionará como escritório
administrativo.

Parágraio 6 — A filial que será estabelecida, na Avenida Dei Rey
141, sala 210, BI C - Condominio Monterey Comercial Caiçara, Bairro:

Caiçaras, Belo Horizonte, MG - CEP: 30775-240, irá funcionar como escritório
administrativo.
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Cláusula 32: A sociedade está sediada na Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote
008, Civit |, Serra - ES - CEP 29,168-030,

a) Elia) 1 - Estabelecida na Rua Dois s/n — Quadra 008, Lote 008 sala DO2 —

Civit | - Serra - ES CEP 29.168-030, inscrita sob o CNPJ 05.343.029/0002-
70,e NIRE 3290039774-4.

b) Filial 2 — Estabelecida na Rua do Mercado, nro 11, 24º andar e cobertura,
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-120, inscrito no CNPJ
05.343.029/0003-51, e NIRE 3390122140-8,

c) Elia)3— Estabelecida na Avenida Pompéia, 1.810/1.812, Pompéia, São
Paulo, SP, CEP 05022-001, inscrito no CNPJ 05.343.029/0004-32, e NIRE:
3590491075-9. í

d) Elljal 4- Estabelecida na Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote 006, Galpão fundos,

CERPIPICO O REGIÓNRO RM 31/05/2019 14142 SOB Nº 20192236377.
FROTOCOLO! 192236377 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902482924, NIRE: 32201720951.

Rey HEDLEVENSOHN COMERCIO E REPREGENTACOES DE PRODUTOS

Rg Jucees HOSPITALARES LIDA

Paulo Cozar Juff£o
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
wmv gimplifica es gov.br

A validada deste documento, so impresso, fica sujaito à comprovação &s sua autanticidado nos respectivos portais.
Informendo seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ESQEmpresa: MEDLEVENSOBN COMERCIO E REPRESENTACÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
Daucersa)

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOR O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de sado citaterte”autenticação.
Autenticação: C2CFSDB9BICIEBDS1FOZD2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34BBOAS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servícos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 7/15
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VIGESIMA SÉTIMA AL O CONTRATO SOCIAL” é

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ No, 95 29/0001-9!

NIRE;
32201720961

Civil |, Serra - ES - CEP 29.168-030, inscrito no CNPJ 05.343.029/0005-13,
e NIRE 3280052400-2,

e) Filial5—- Estabelecida na Rua Buenos Aires, 112, piso 2, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.070-022, inscrito no CNPJ 05.343,029/0006-02, e
NIRE 3390145182-0.

f Fitial 6 - Estabelecida na Avenida Del Rey 111, sala 210, BI C -
Condomínio Monterey Comercial Caiçara, Bairro: Caiçaras, Belo
Horizonte, MG - CEP: 30775-240.

A Sociedade pode ainda abrir outras filiais e escritórios em qualquer parte do
Território Naciona!, por deliberação dos sócios cotistas,

Parágrafo 1, O faturamento e entrega das mercadorias poderá ser
realizado através da Matriz e/ou Filtais.
Parágrafo 2.: A venda das mercadorias poderá ser felta através do
telemarketing e e-commerce.
Parágrafo 3.: O prazo de duração da sociedade é indeterminado;
Parágrafo4,:Asfiliais giram com o capital da Matriz.

ce LO||— CAPITAL SOCIAL

Cláusula 4%, O Capital Social é de R$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos
mil reais), dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentas mil) cotas no valor
nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente Subscrito e Infegralizado,
fica assim o novo Capital Social distribuído entre os sócios:

,

-JOSE MARCOS SZUSTER — 1.350.000 (Um milhão trezentos e cinquenta mil),
cotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalizando R$ 1.350.000,00 (Um
milhão trezentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e Integralizado em
mosda corrente do Pais.

- VERÔNICA VIANNA VILLAÇA SZUSTER- 150.000 (Cento e cinquentaacotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalizando R$ 150.000,00 (Cento e
cinquenta mil reals), totalmente subscrito e Integralizado em moeda corrente do Pals.

p
“

CERTIFICO O REGISTRO EX 31/05/2012 14:42 SOB Nº 20192236377,
PROTOCOLO: 192236377 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902482924. NIRE: 32201720561,
MEDLEVENSOUN COMERCIO E REFRESENTACOES DE PRODUTOSJutees HOBPITALARES LTDA«ua

Páulo Cazar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2015
we simplifica.er,gov.br

A validade dasta documento, se impresso, fics sujeito à comprovação de sua sutentinidade nos respustivos portaisInformando seus respectivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado do Ric de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOBN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS BOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
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VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 7

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ No, 05,343,029/0001-80
NIRE: 322017209681

O capital fica assim distribuido entre os sócios:

Sócios Nº Cotas Uniao Valor Capital %

Jesé Marcos Szuster 1.350.000|R$11,00 R$ 1.350.000,60 go
Verônica Vianna Villaça Szuster|150.000 R$ 1,00 R$ 150.000,00 10

(Total 1.500.000 R$ 4,00 R$ 1.500.000,00 490
a); Cada cota corresponde à um voto nas Deliberações Sociais:

Clâusula 5º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social;
aj:Os sócios ficam desde já dispensados de prestarem caução;
CAPÍTULO||- REGIME DAS COTAS SOCIAIS

Cláusula 64. Sempre que qualquer dos sócios pretender alienar suas cotas no
todo ou em parte, os demais sócios terão preferência para aquisição das cotas
oferecidas à venda, na proporção de sua respectiva participação no Capital social,
subscrito e integralizado;

abO sócio que pretender alienar suas cotas comunicará aos demais, por escrito
sua intenção, indicando claramente o valor pretendido e as condições de
pagamento;
bJLOs dernais sócios terão c prazo de 10 (dez) dias para manifestar sua intenção,
marcando-se a data para efetivação da transação;
e).É facultado aos demais sócios em todas as hipóteses, deliberar que aquisição
se faça, total ou parcialmente pela própria sociedade:diNos casos em qualquer dos sócios não desejar exercer sua preferência, &

facultado aos demais sócios dividirem entre si as cotas que caberiam a este sócio;

Cláusula 7º, A morte, internação ou insolvência de qualquer dos sócios, não
acarretará a

.

dissolução da sociedade, a qual continuará a existir com os cotistas
remanescentes e os herdeiros ou curador de sócio falecido, interdito ou .

insolvente;

CERTIPICO O REGISTRO EM 31/05/2019 14:42 S0B Nº 20192236377.
FEOTOCOLO: 192236377 DE 21/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

o 11902452924. NIRE: 3220172056).
E MEDLEVENSOEN COMERCIO E REPRESENTACOZE DE PRODUTO:Jutees EOEPITALARES LIDA«u

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/3019
www. cimplifica.es.gov.hr

A validade desta documento, ca luprésso, fica sujaito à comprovação da sus autenticidade nos respectivos portals.Tn£ormando seus rospegtivos códigos ds verificação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro ARenEmpresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (ESS 1
%

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019 i regue AS
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de ft medo filiadaautenticação.
Autenticação: C2CF9DB9B3CIEBDS1FO2DZA19F10576D29863323D7F5S8D3AAE9252FF34BROAS
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A validade deste documento, sa inprosso, Elos sujeito & comprova:

VIGESIMA SETIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL s

MEDLEVENS COMÉRCIO E ENTAÇÕES DE
ODUTOS PIE ES LTDA

ENPJ No, 05,343,029/0901.90
NIRE: 3220172096ajAmanifestação da vontade dos herdeiros de serem admitidos na sociedade

deverá ser feita por escrito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
notificação que, a respeito, a sociedade se obriga a fazer-lhes ficando ciaro que
o silêncio dos herdeiros neste prazo, será considerado como recusa;
bj:Quando os herdeiros não desejarem ser admitidos na sociedade, a interesse
do cotista falecido será computado de acordo com o Balançodo último exercício
social e pago em dinheiro, a quem de direito, em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais, iguais e sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
após o decurso do prazo referido no item anterior;elFica, entretanto assegurado, aos cotistas remanescentes o direito de
preferência para a aquisição das cotas do falecido, nas mesmas condições
descritas e estipuladas no item anterior:

CAPÍTULO IV — ISIRAÇÃO

Cláusula 8º: A Sociadade será administrada pelos sócios indistinta,
isoladamente e individualmente, com poderes e atribuições de administradores,
autorizado o uso do nome empresarial,

aj;Ao término do cada exercício social, 31 de dezembro, o Administradorprestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas cotas, Os lucros ou perdas apuradas;
bk.Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador e ou administradores
quando for o caso;
&l.Os sócios poderão fazer-se representar por procurador, mediante a outorga
de procuração pública ou privada, com poderes específicos para o ato;
ad):A Sociedade poderá indicar procuradores para fins especificos, mediante a
outorga de procurações públicas ou privadas, que terão prazo de validade de até
um ano, exceto aquelas que confiram poderes da cláusula ad judicia.

Parágrafo único: Nos termos do artigo 1º que alterou o item 3111,
alínea a, item | do DOC-ICP-05, versão 3.7 da RESOLUÇÃO No 107,
DE 25 DE AGOSTO DE 2015, ICP-BRASIL o sócio

1

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2019 14,42 SOB Nº 20152236377.
PROTOCOLO: 192236377 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:11502452924, NTRE: 32201720561,Ce mi MEDLEVENSORN COMERCIO E REPREBENTAÇOES DE PRODUTOS$ JuceEs HOSPITALARES LTDA

Paulo Cazar Juf£o
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
www. simplifica as, gov, br

Informando seus respectivos códigos de veriEicação
gão de sua autenticidade nos respectivos portaís,
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Empresa: MEDLEVENSOHNN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (Ea 1
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NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019 ves SUE !

CERTIPICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2018 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de Ata entrado o i

autenticação. i
i

|

junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Autenticação: C2CF9DR983C1EBD51F0202A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34B80AD
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 10/15!
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VIGESIMA SETIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 9

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJNo.
05.343,029/0001-90

NIBE:
32201/20961

administrador/sociedade poderá fazer-se representar por procurador
mediante a outorga de procuração pública, com poderes específicos
para atuar perante a ICP-Brasil e com prazo de validade de até 90
(noventa) dias

Cláusula 9º: É vedado aos sócios utilizarem a firma em documentos de favor,
tais como: garantias, avais, flanças e ou cauções em favor de terceiros e da
própria sociedade, bem como ainda onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização expressa do outro sócio;

Cláusula 10º: Os sócios Administradores terão direito a uma retirada mensal a
titulo de pró-labore, até o limite máximo previsto na Legislação do Imposto de
Renda; '

CAPÍTULO Y - DELIBERAÇÕES DOS COTISTAS

Cláusula 11º. Todas as deliberações dos cotistas, inclusive e especialmente,
aquelas que importarem em alterações contratuais, serão válidas quando
tomadas por todos os sócios;

Cláusula 12º: As deliberações dos contistas serão tomadas em reunião, a ser
convocada para cada caso, por qualguér dos sócios;

CA = CÍCIO SOC BALA c

Cláusula 13%; O exercício social encerrar-se-á no dia 31 de Dezembro de cada
ano, quando se levantará o Balanço Gera! para apuração dos lucros e ou
prejulzos da sociedade. O saldo dos lucros Ilquidos apurados, depois de feitas as
necessárias amortizações e provisões, ficarão à disposição dos cotistas, que em
reunião ordinária, deliberarão sobre seu destino;

a) Cada sócio participará nos lucros ou nos prejuízos da sociedade,
proporcionalmente à sua participação no Capital social; a aCAPÍTULO VI! = LIQUIDAÇÃO

.

Kb

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2019 14:42 SOB Nº 20192236377.
PROTOCOLO: 192236377 DE 21/05/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:o 11902482524, NIRE: 32201720961,
MEDLEVENSOEN COMERCIO E REPREBENTACOES DE PRODUTOSJUCEES HOSPITALAREE BTDAqu

Paulo Cazar Jui£o
SSCERTÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
wew simplifica as.gav.br

A validade desto documento, sa imprasso, fica sujeito à comprovação de suu autenticidade nos respectivos porteis.Informando seus respectivos códigos de verificação
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
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Para validar o documento acesse nttp://wwu.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 11/15)

NSMICERIA!
estado gantineçte 7 Zseara,



ê
&
éE
ã
êÊ

Éê
A
8
É

É
ÉãsÊ
5

'ARTÓRIO

AZEVEDO

BÁSTOS

1

VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 10

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTD.

CNPJ No, 05,343,029/0007.-30

NIRE:
3220172961

Cláusula 142, A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou
por deliberação dos cotistas representando a totalidade do Capital social, em
reunião extraordinária, quando então será eleito o liquidante e indicada a maneira
como será feita a liquidação;

CAPÍTULO Vil! = DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 15º: Dos Casos Omissos

Os casos omissos serão decididas de comum acordo, aplicando-se as
disposições da legislação específica;

Cláu: a. Do Fora

Os sócios elegem o foro da cidade do Rio de Janeiro come único competente para
dirimir questões entre elas suscitadas, renunciando a qualquer outro por mais
privilegiado que seja;

Clá E impedimento:

O Administtador e ou Administradores declara (m), sob as penas da lei, de que
não está (ão), impedido (s) de exercer (em) a administração da sociedade, porlei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sot os
efeitos dela, a pena que vende, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou porcrime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública cu a propriedade;

Os sócios declaram neste ato, que não estão incursos em nenhum crime previsto
em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil;

. if
'

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2019 14:42 SOB Nº 2Z0]52236377,
PROTOCOLO: 192236277 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

“a 12502482924, NIKE: 32201720961,
p MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESERTACOZE DE PRODUTOS

Jutees HOSPITADARES LTDA«ua
Paulo Gerar Juífo

SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 31/05/2019

www. cimplifica.es.gov.br
A validade deste documento, se impíssso, fica nujeíto à comprovação de sus autenticidade nos respectivos partaís.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOBN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

00-2015/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019 JULEIRJHA
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NIRE: Protocolo:

autenticação,

Informando seus respeçtivos qódigos de verificação

Autenticação: C2CF9DB983C1EBD51FO2D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34BE0AS
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VIGESIMA SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 11

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
ODUT QSPI TD,

0.0 3,029/0001-90
i 09

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em
uma única via.

| /
Serra'ES, 30 de abril de 2019,

JOSE MARCOS SZUSTER

25º OFICIO DE NOTAS » FERNANDA DE FREITAS LEITÃO « TÁBELIA
Rus do Ouvidor. nº &8, Certro (21) 3233-2800 - Rlo de JansiroiR.

« Reconheço por SEMELHANÇA as firmas da:
“

UbSE HARÇOS SZUSTEK; VERONICA VIANHA, «

d
á . . .

4 JULIO CESAR SILVA VICIN - ESCREVENTE.

À , Emolimentos: R$ R$ 15,22 - TjtFundos, R$ 4,52 - Tot
f Reis = EQAF08541-RID, EDAFOSS12-RID

Consnhto em httos:/hwwiwi Ir Jus brisdenubioo

: | [Rio de Janeiro, 6 de maio de 2018.

CERTIZICO O REGISTRO KH 31/05/2015 14:42 S0B Nº 20192236377.
PROTOCOLO: 192236377 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:11902482924. NIRE: 32201720961.
YEDLEVENSONK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOSJuters HOBPITALAREÉ LIDA«a

Paulo Gerar Juf£o
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
www. cimplífica,es.gov.br

à validado desta documento, se impresso, fica eujaíto à comprovação de sua autentiaidade nos raspactivas portais,Informando seus respestivos códigos de verificação

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

|

Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
autenticação.
Autenticação: C2CF9DB983CIEBDS1FO2D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34BBOAS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 13/15
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AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Espirito Santo certifica que em 21/05/2019, foi realizado pata a empresa

MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, o

registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

ds itito to/Eyi

192236377 20192236377 002/027 Avenida

192236377 201 77 002/027 conde de bo 615

1 77 201 7 002/ 027 Rua bu
192236377 20192236377 002 / 026 Avenida de!

CERTIPICO O REGISTRO EM 31/05/2015 14:42 sÓB Nº 20192736377.
PROTOCOLO: 192236977 DE 21/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

Etray o.
. 11902482924, NIRE: 32201720261.

e] JUCEES MEDLEVENSCHR COMERCIO E REFRESENTACDES DE PRORUTOS HOSPITALARES
LIDA

Paulo Cezar Juíto
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 31/05/2019
www. pimplítica.os.gov.br

A validade deste documento, sa impresso, tica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos reapectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro f aEmpresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ny4 A !

i
1

'
i

'
i

WIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019 JUTER
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de A ssada im4
autenticação. =
Autenticação: C2CF9DB983CIEBDSIFO2D2A19F10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34BB0AS !

Para validar o documento acesse http: //www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo. Pag. 14/15)
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e 0 deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte
órgão:
« Junta Gomerelal do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM

RJP4990160003

01. IDENTIFICAÇÃO
NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA

NE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
05.343.028/0005-02

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

244 Altoracao de atividades economicas (principal e secundarias)

Número de Controle: RJ25501585 - 05343029000602

03, IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA
NOME
JOSE MARCOS SZUSTER

CPF
633,791.987-49

LOCAL ONTA

3n/Órizoia

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

[Este documento foi assinado com 6 Certificado digital do NI: 633.791.887-49
Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dszembro de 2018

Junta Comexcial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

NIRE: Protocolo: 00-2019/443714-0 Data do protocolo: 01/08/2019
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/09/2019 SOB O NÚMERO 00003760957 e demais constantes do termo de
autenticação,
Autenticação: C2CF9DB9BICIEBDSIFOZD2A19P10576D29863323D7F598D3AAE9252FF34B80AS
Para validar o documento acesse http://www. jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o nº de protocolo.
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https://autdigital azevedobastos.not.br/home/comprovante/322925091
j Folha |

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
á 2ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS ara
o

FUNDADO EM 1888
o.

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

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

http:/Aywmazevedobastos.not.br
E-mail: cartoriogdazevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que,para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros da
Estada da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos noftoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http:/corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE
PROD. HOSP. LTDA MATRIZ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa MEDLEVENSOHN COM, E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA MATRIZ a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/09/2019 11:28:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acardo com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDLEVENSOHN COM, E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
MATRIZ ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaDazevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps://autdigital azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1357730

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 25/09/2020 11:27:47 (hora local).

*Código de Autenticação Digital: 32292509191124580718-1 a 32292509191124580718-15
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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hitps://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/322917051

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
o

FUNDADO EM 1888 a

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOSE PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

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

http://www.azevedabastos.not.br
E-mail: cartorioQDazevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e

Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital" ou na

referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes”.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de tados os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-

X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serveniia pode ser confirmadae verificada tantas vezes quanto for necessário

através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tipb.jus.briselo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE

PROD. HOSP, LTDA MATRIZ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo

da empresa MEDLEVENSOHN COM, E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA MATRIZ a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do

documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 20/05/2019 09:45:53 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de

acordo com o Art. 1º, 10º e seus 88 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do

titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA

MATRIZ ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaQazevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site hitps:/autdigital azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração,

Código de Consulta desta Declaração: 1250825

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 17/05/2020 11:19:33 (hora local).

*Código de Autenticação Digital: 32291705191113120956-1
“Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.408/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei

Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé,

CHAVE DIGITAL
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Folk
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAÍBA :

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS i
FUNDADO EM 1888 ER APOS

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOSE PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES EUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

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

http://www. azevedobastos.not.br
E-mail: cartorioDazevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os ates oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do

Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinandoainserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digitat de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanio for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço http://corregedoria.tjpb jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MEDLEVENSOHN COM, E REPR. DE

PROD. HOSP, LTDA MATRIZ tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa MEDLEVENSOHN COM, E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA MATRIZ a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/08/2019 14:07:49 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus $$ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrânico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP. LTDA
MATRIZ ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autenticaQ)azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1279700

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 21/08/2020 13:13:14 (hora local).

“Código de Autenticação Digital: 32292106191311280913-1
2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ Nº 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917 reserua aus

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Nov Horizont Hr

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2020.
EDITAL Nº 071/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 02 DE JUNHO DE 2020 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem
utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de

recursos da Emenda Parlamentar Estadual Processo nº
000753185/2019 do Convênio nº  00349/2019, conforme
especificações constantes do Termo de Referência - Anexo 1.
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Senhora Secretaria,

À vista da impugnação impetrada pela empresa
MEDLEVENSOEN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. (FLS. 103/136, solicitamos dessa
unidade requisitante urgentes manifestações, tendo em

vista o prazo exíguo para resposta.

Novo Horizonte, 26 de maio de 2020

po MANTOVANI

Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000
e-mail: licitacao(QDnovohorizonte.sp.gov.br


