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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 137/2021.

EDITAL Nº 083/2021.

limo. Sr. Pregoeiro,

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-

90, sediada na Rua Dois, S/N, Quadra 8, Lote 8, Civit |, Serra/ES, CEP: 29.168-030,

por seu representante legal, vem, apresentar | M PUGNAÇÃO, face ao

descritivo estabelecido por esta r. Administração nos termos do Edital epigrafado.

Analisando o descritivo do item 2,é possível encontrar diversas exigências

que não agregam qualquer valor ao produto, portanto, visam apenas onerar 0 valor

do contrato e prejudicar a competitividade. Tratam-se das exigências de:

1. Glicose desidrogenase;
2. Sem uso de chip (No Code);
3. 2º Gota;

Comose vê, são exigências que reduzirão o rol de licitantes participantes,

prejudicando a competitividade e impedindo a Administração de encontrar uma

proposta realmente vantajosa. Tudo isso, sem trazer qualquer vantagem ou benefício

para a Administração.

Importa dizer que, tratam-se de características técnicas que não agregam

valor ao produto e não são necessárias para a perfeita realização da medição de

glicemia, de modo que não há justificativas técnicas ou jurídicas que amparem a

Administração excluir todas as demais fabricantes para contratar apenas com uma.

Seria restrição à competitividade e à isonomia,

Além disso, são características técnicas que direcionam o item para um

único produto do mercado: ACCU-CHEK ACTIVE.
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Trata-se exigência altamente restritiva que não traz qualquer benefício

para a Administração e/ou para o paciente refere-se à exigência de enzima

desidrogenase.
Sabe-se que sistemas que utilizam a glicose oxidase utilizam o oxigênio

como receptor de elétrons. Desta forma, a escassez ou excesso de oxigênio pode

interferir na formação de elétrons a ser medido. Assim como o oxigênio, diversas

outras substâncias, endógenas ou exógenas, tem capacidade de interferir na acurácia

das medições de glicose com glicosímetros portáteis.

Portanto, a questão a ser esclarecida não é se há ou não interferência

do oxigênio em sistemas à base de glicose oxidase, mas sim quai o limite desta

interferência e se estes limites são usuais de serem atingidos na prática clínica diária.

Um primeiro conceito relevante para este entendimento é a pressão

parcial de oxigênio no sangue (PO2), parâmetro que reflete diretamente a quantidade

de oxigênio (02) dissolvida no plasma, sendo um índice mais sensível que a saturação

de oxigênio para avaliação das trocas gasosas.
Valores abaixo da normalidade indicam trocas gasosas ineficientes e

acima da normalidade indicam sobrecarga de oxigênio. A PO2 apresenta variações

no organismo humano em homeostase. Quando o sangue arterial sai dos pulmões e

alcança a microcirculação, seu valor é de cerca de 95 mmHg (80 a 100 mmHg).

Já no sangue venoso é de cerca de 35 a 40 mmHg. No capilar, como

existe uma mistura de sangue de arteríolas e vênulas, a PO2 pode sofrer variação em

função do sítio e técnica de coleta, podendo variar de 40 a valores superiores a 70

mmkHg.

Além disto, variações da Pressão parcial de oxigênio no sangue arterial

costumam ser muito mais proeminentes que no sangue venoso, seja em situações de

hipo ou hiperventilação. Isto quer dizer que, mesmo em situações mais extremas, O

oxigênio dissolvido no plasma venoso tende a permanecer mais estável,

apresentando somente pequenas variações.
Os estudos realizados para avaliar a influência da pressão parcial de

oxigênio em amostras sanguíneas na acurácia dos sistemas de glicosimetros à base
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de glicose oxidase utilizaram amostras sanguíneas oxigenadas arfíficialmente,

atingindo valores superiores a 150 mmkig.

Para efeito comparativo, a pressão parcial de oxigênio no ar atmosférico

se aproxima de 160 mmhHg. Portanto, as amostras utilizadas possuíam oxigênio livre

no plasma em quantidade muito superior ao que se espera no sangue arterial e/ou

venoso humano. Deste modo, tais estudos não deveriam nortear as decisões

relacionadasà interferência de oxigenoterapia na acurácia dos sistemas com enzima

oxidase, uma vez que não refletem a realidade da prática clínica cotidiana.

A oxigenoterapia, seja através de técnicas invasivas ou não invasivas,

consiste na administração de oxigênio acima da concentração do gás ambiental

normal (21%), de forma a manter a oxigenação tecidual adequada, corrigindo a

hipoxemia e, consequentemente, promovendo a diminuição da carga de trabalho

cardiopulmonar através da elevação dos níveis alveolar e sanguíneo de oxigênio.

Segundo a “American Association for Respiratory Care” (AARC), as

indicações básicas de oxigenoterapia são: PaO2 < 60 mmHg ou Sat 02 < 90 % (em

ar ambiente), Sat 02 < 88% durante a deambulação, exercício ou sono em portadores

de doenças cardiorrespiratórias, IAM, Intoxicação por gases (monóxido de carbono) e

envenenamento por cianeto.

Todos os consensos de terapia intensiva, nacionais ou internacionais,

definem que o objetivo da ventilação/oxigenoterapia é produzir tensão de dióxido de

carbono arterial normal e manter tensão de oxigênio arterial normal, isto é, pressão

parcial de dióxido de carbono no sangue arterial entre 35 e 45 mmHg e pressão parcial

de oxigênio no sangue arterial entre 95 e 100 mmHg.

Consequentemente, as pressões parciais de oxigênio em sangue

venoso e capilar também estarão dentro de limites aceitáveis. Desta forma, pacientes

são submetidos à oxigenoterapia com o objetivo de restituir a homeostase, devendo,

portanto, permanecer dentro dos parâmetros fisiológicos de oxigenação.

Esta argumentação é corroborada pelos efeitos tóxicos de

concentrações elevadas de oxigênio nos indivíduos, amplamente estudados e

disponíveis na literaiura científica. Em seres humanos e animais, condições de

hiperóxia podem causar uma variedade de lesões pulmonares, que vão desde

traqueobronquite até lesões alveolares difusas, até comprometimento do sistema

nervoso central e cardiovascular.
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A utilização de glicosímetros portáteis em pacientes em ambiente

hospitalar deve levar em consideração outros aspectos. Um conjunto de substâncias

pode interferir na acurácia das medidas de glicemia. Açúcares como maltose e xilose

podem interferir nas mensurações dos monitores que utilizam a reação da glicose

desidrogenase. A Icodextrina, utilizada em alguns fiuidos de diálise peritoneal, pode

aumentar o valor da glicose medida pela reação da glicose desidrogenase de forma

significativa, o que pode levar a tomadas de decisões clínicas equivocadas.

Da mesma forma, a administração de Ceftriaxona, um antibiótico de uso

relativamente comum, afeta os resultados destes glicosímetros. Sistemas baseados

na enzimaglicose oxidase, em função de sua elevada especificidade pela glicose, não

são afetadospor estes interferentes supracitados.

A enzima glicose oxidase se destaca pela sua alta especificidade

paraa glicose, o que se reflete na qualidade de desempenho, estando presente

em grande número de sistemas de glicosiímetros presentes no mercado.

Por fim, para corroborar todo o exposto, esta impugnante

MEDLEVENSOHN apresenta anexo Parecer recente sobre a interferência em

oxigenoterapia, onde o produto On Call Plus || foi mantido vencedor da licitação no

MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO (RS), apesar dos argumentos de que o produto que

utiliza a oxidase sofre interferência de oxigênio.

Atualmente existem pelo menos três tipos de monitores para medição de

glicose: (1) os que fazem a calibração por meio de chip, (2) os que utilizam tira

específica para calibração ou inserção de código informado na caixa de tiras

reagentes, e (3) os que informam não ser necessário inserir codificação, apesar de

exibirem na tela do monitor código.

Em primeiro plano, cumpre-nos esclarecer que a calibração automática

realizada a cada abertura de nova embalagem de tiras não deve ser entendida como

uma etapa adicional de manuseio ao profissional de saúde ou usuário/paciente.

Em vez disto deve ser encarada como mais uma medida simples e

eficaz que garante segurança a ambos do bom funcionamento do equipamento,

sua eficiência e, principalmente, a precisão dos resultados de glicemia ali

mensurados.
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A calibração por intermédio de chip visa essencialmente eliminar a

possibilidade de que qualquer mal funcionamento eletrônico não seja detectado, e

está presente na maioria de monitores portáteis de glicemia existentes hoje no

mercado brasileiro, tanto público como privado.

Sua finalidade principal é dar segurança do bom funcionamento do

sistema de monitoramento a cada abertura de embalagem de tiras reagentes.
A cada nova embalagem de tiras, a calibração dos monitores faz o que

se pode chamar de “check list final” para garantir que os resultados que serão

apresentados no monitor estão em conformidade de precisão e exatidão.

Compara-se, por exemplo, ao que a tecla “reset” realiza em alguns

equipamentos eletrônicos, trazendo o equipamento ao estágio inicial e pronto para

novas medições.
Permite, em última análise, que monitor e tira sejam reconhecidos pelo

sistema e tenham o “aval” para serem usados juntos e reproduzirem resultados

confiáveis.
É importante ressaltar que o chip de codificação inserido no monitor só

será trocado a cada nova caixa de tiras, e não a cada medição, o que traz segurança
adicional ao usuário, garantindo verificação “lote a lote” de cada tira produzida.

Ao contrário do que se apregoa, o procedimento de calibração de

monitores que utilizam chip de código ou qualquer mecanismode calibração é simples

e rápido.

Já que a calibração ocorre automaticamente, com a inserção do chip de

código na extremidade do monitor, cujo número é conferido com aquele exibido no

frasco da tira, em local visível e bem sinalizado.

Na prática é um procedimento extremamente simples, realizado em

segundos, em praticamente um único passo, conforme demonstrado na figura a

seguir:

Portanto, a presença do chip em monitores de glicemia é garantia

adicional de calibração e precisão de resultados, de tal forma que a exclusão de
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monitores que utilizam este tipo de calibração não acrescenta diferencial técnico ao

produto objeto do presente pregão.
Como se vê, resta comprovado que não há respaldo técnico para a

restrição presente no edital, sendo assim, requer a impugnante que esta

Administração se digne de excluir a exigência de aparelhos de “sistema no

code”.
Somente assim, esta r. Administração está homenageando os

princípios que regem os processos licitatórios, incluindo o da transparência,

competitividade, permitindo que esse certame cumpra com sua principal finalidade,

a seleção da proposta mais vantajosa.

O edital estabelece que a fita reagente aceite segunda gota sanguínea.

Aqui, cumpre esclarecer que, a evolução da tecnologia aplicada às tiras de

teste buscou na última década opções de reações enzimáticas e sistemas de

detecção que levaram à redução substancial do volume de amostra, como forma de

tornar tanto o exame de automonitoramento no ambiente domiciliar, como em

estabelecimentos de saúde, mais confortável aos pacientes.

Neste particular, cabe lembrar que tiras que usam a tecnologia mais antiga

(fotometria) precisam de volumes bem maiores do que aquelas que utilizam a

tecnologia mais recente (amperometria).
A aplicação da segunda gota de sangue para o teste é necessária

normalmente em tiras que utilizam o princípio da fotometria (tecnologia mais antiga)

para detectar a glicose, uma vez que, nestes casos, um volume maior de sangue é

necessário para permitir que a reação química ocorra na zona de teste.
Portanto, a reação colorimétrica/fotométrica requer volumes bem maiores

quando comparada à reação que ocorre em biossensores amperométricos.

Além disto, a aplicação da segunda gota requer nova punção capilar,

isso, porsi só, além de causar maior desconforto ao paciente, também aumentará os

custos da Administração, já que será necessário o uso de nova lanceta (e este insumo

também é fornecido pelo gestor público dentro do Programa do Diabetes).
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As tiras que utilizam a tecnologia amperométrica simplesmente NÃO

PRECISAM da segunda gota, uma vez que o volume de amostra é pelo menos a

metade daquele necessário para realizar o exame de glicoseutilizando a fotometria.

No mercado brasileiro atual existe um único fabricante que ainda utiliza

a ultrapassada tecnologia fotométrica, de forma que apenas neste caso a

segunda gota pode ser aplicada durante o teste de glicemia.

Nesse sentido, como se vê, a 2º gota refere-se à exigência de produto que

utiliza tecnologia já ultrapassada e, por isso, não deverá figurar uma exigência

imprescindível à prestação dos serviços.
O que esta impugnante pretende demonstrar é que: já que esta

Administração não estabeleceu qual a tecnologia as licitantes deverão utilizar,

a 2º gota poderá até ser aceitável, mas jamais ser exigência imperativa aos
participantes, já que esta não se aplica à todas as tecnologias, apenas à (já

uitrapassada) fotometria.
Neste mister e com o objetivo de ampliar o número de produtos ofertados,

inclusive os que oferecem a ultrapassada tecnologia fotométrica, a inclusão da

expressão “quando necessário" para os casos onde a segunda gota é necessária,

permitirá a participação de um número maior de licitantes, em especial daqueles que
oferecem sistemas amperométricos.

Assim, esta municipalidade estará ajustando o texto do edital, ampliando a

competitividade do certame, homenageando osprincípios que norteiam os processos
licitatórios e permitindo que o certame se dê sob a égide da impessoalidade e da

moralidade.

FUNDA

Certamente essa r. municipalidade sabe que o principal objetivo dos

processos licitatórios é a busca da proposta mais vantajosa para a Administração e

os cofres Públicos.

Por isso, a Administração está vedada a realizar qualquer exigência

editalícia que restrinja a competitividade, especialmente nos casos em que a

Administração escolha um produto em detrimento de outro. Principalmente se tal

escolha onera os gastos da Administração, nos termos do art. 3º, 81º da Lei de

Licitações (8.666/1993).
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Também o art. 3º da Lei de Pregões também determina que são vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a

competição. É por isso que, o mestre Marçal Justen Filho ensina que, nos processos
licitatórios a maior vantagem ocorre quando a Administração decide realizar a

prestação menos onerosa aos cofres Públicos, o que somente ocorrerá mediante a

promoção da competitividade entre as licitantes.
Portanto, considerando que as exigências impugnadas não agregam

qualidade ao produto, sendo, pois, mero diferencial comercial, serve a presente para

requerer a reforma do edital a fim de ampliar o roi de licitantes.

Sabe-se que o direcionamento em processos licitatórios pode ser DIRETO

(com a citação expressa do nome do produto escolhido) ou INDIRETO (identificado

pela exigência técnica que somente é atendida por um único produto). De qualquer
forma, o direcionamento é rechaçado por lei!

No caso em questão, tem-se nítido DIRECIONAMENTO INDIRETO.

A lei de licitação proíbe, expressamente, que a Administração faça

exigências que restrinjam o processo licitatório assim comopratique atos subjetivos,

em que a Administração escolha determinado produto em detrimento de outro.

“Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: (...);

Il - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,
limitem a competição”.

Da mesma forma,o arí. 3º, 81º da Lei de Licitações (8.666/1993):

“Art. 3º À licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia,a seleção da proposta mais vantajosa para
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável 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 julgamento objetivo e dos seus correlatos.
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8 1º É vedado aos agentes públicos:

| - Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou

condições que comprometam, restrinjam ou frusirem 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.” (Grifamos)

No caso sob análise, a especificação de marca descredencia

inequivocamente todos os outros fabricantes dos produtos e, por conseguinte, retira

da Administração a possibilidade de alcançar a proposta mais vantajosa.

Se já há fundamentos o suficiente, importante verificar o entendimento o

Superior Tribunal de Justiça que afirmou:

“A busca da melhor proposta recomenda a admissão do maior número de

licitantes. Quanto mais propostas houver, maior será a chance de um bom

negócio. Por isto, os preceitos do edital não devem funcionar como negaças,
para abater concorrentes. " (STJ, MS nº 5.623, DJ de 18/02/1998).

Neste sentido é também a dicção de r. julgados emanados do Tribunal de
Contas da União, à exemplo do que segue adiante destacado:

“REPRESENTAÇÃO. LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE.

PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANULAÇÃO, A inadeguação das exigências

editalícias, que atentam contra o princípio da isonomia, da legalidade, da

competitividade e da razoabilidade, insculpidos no art. 37, inciso XXI, da

Constituição Federal de 1988, e no art. 3º, caput e $ 1º, inciso |, da Lei de

Licitações e Contratos, conduz à anulação do processo licitatório”.

(ACÓRDÃO 1097/07 ATA 23/2007 - PLENÁRIO. Julgado em 06/06/2007)

"Vedação imposta por esse dispositivo é um dos mecanismos utilizados pelo

legislador no sentido de conferir efetividade aos princípios informativos da

licitação, entre esses o da livre concorrência, o do julgamento objetivo e o

da igualdade entre os licitantes”. (Acórdão 1553/2008 — Plenário.)
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Como dito,a lei de licitações é incisiva ao determinar que nãodeverão ser
impostas restrições ao caráter competitivo da licitação, não decorrentes de

justificativa suficiente para tanto, trazendo proibição expressa à indicação de

marca em DOIS dispositivos legais: os artigos 7º, 85º e 15º, 87º, ambosda lei de
licitações:

“Art. 7º. As licitações para a execução de obras e para a prestação de

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte

sequência:
$ 5º, É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e

serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações

exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda

quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de

administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório.”

(Grifo nosso)

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

87º: Nas compras deverão ser observadas, ainda:

I-a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de
marca;” (Grifo nosso)

Como se vê, não restam dúvidas de que as exigências impugnadas
acarretam no direcionamento do item, afrontando a lei de licitações e o entendimento

já pacificado do Tribunal de Contas da União, Estados e Municípios, sem mencionar

o descumprimento aos mais comezinhos princípios que regem os processos
licitatórios.

Nesse ponto, cumpre analisar o cenário da quantidade de aparelhos

exigida e aquela fornecida usualmente pelas licitantes como prática de mercado.

Vejamos:

1. O edital estabelece que a vencedora deverá fornecer:

(a) 600 glicosímetros para atender à aquisição de 200.000 unidades de tirase,
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP, DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,

Rua Dois, 5/N, Quadra 008 Lote 008 Bairro /Distritos CIVIT | — CEP: 29.168-030 - SERRA - ES

Telefone: (021) 3557 -1500
jurklicoG&medievensohn.com.br
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Qualidadee respeito ao-ciiênte;

' po
(b) 600 lancetadores para atender à aquisição de 200.000 unidades de

lancetas

2. Dessa forma, o edital está exigindo a seguinte proporção:

(a) 1 glicosímetro para cada 333 tiras e,

(b) 1 lancetador para cada 333 lancetas.

3. Entretanto, pela prática de mercado, as empresas fornecem proporção

diferente:

(a) 1 glicosímetro para cada 1.000 unidades de tirase,
(b) 1 lancetador para cada 1.200 lancetas.

4. Assim, seguindo a prática de mercado, para esse certame tem-se o

fornecimento de:

(a) 200 glicosímetros e,

(b) 166 lancetadores.

Portanto, vê-se que a proporção exigida nesse edital é mais que o triplo

daquela praticada pelo mercado atualmente.

Por óbvio que quantidade de aparelhos em excesso não chega a ser um

impedimento à participação, entretanto, certamente será um fato decisivo na

elaboração da proposta e que ensejará o aumento do valor ofertado. Daí a importância

da Administração em analisar a rea! necessidade de se exigir tantos monitores da

licitante vencedora.

Dito isso, pergunta-se:

1. As licitantes poderão fornecer 1 monitor para cada 1.000 tiras?

2. Esse excesso de monitores, que onera o valor das propostas ou reduz o rol

de licitantes prejudicando a disputa, seria aprovado pelo Tribunal de

Contas?

3. Por que são necessários tantos monitores?

4. Essa alta demanda poderá ser justificada pelo município?

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP, DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Rua Dois, S/N, Quadra DO8 Lote 008 Bairro/Distrito: CIVITI — CEP: 29.168-030 - SERRA - ES

Telefone: (021) 3557 -1506
juridicogmedlevensohn.com.br
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Diante de todo o exposto, demonstrados os motivos que justificam a

reforma do descritivo impugnado, requer, respeitosamente, que essa r. Administração

se digne de:
4. Aceitar também sejam cotados aparelhos que utilizem outras enzimas, como a

oxidase;
2. Aceitar também sejam cotados aparelhos com chip, desde que a

CODIFICAÇÃO seja AUTOMÁTICA — semadigitação de códigos;
3. Incluir a expressão “quando necessário” após a exigência de 2º gota já que há

aparelhos que exigem amostras tão pequenas que não dependem da 2º gota.

4. Sejam esclarecidas as dúvidas acima.

Somente assim essa r. Administração está tornando o certame amplo,

competitivo, observado o princípio da isonomia e competitividade, possibilitando

encontrar a proposta de preços realmente mais vantajosa para os já defasados cofres

Públicos.
Em anexo, seguem algumas decisões publicadas por outros órgão públicos

que, ao se depararem com os argumentos apresentados se dignaram de alterar o

texto do edital em benefício da Administração e dos cofres Públicos.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Serra/ES, 27 de agosto de 2021.

ANNELIZA ARGON VIEIRA DOS É Assinado de forma digital por ANNELIZA

SARGON VIEIRA DOS SANTOS
SANTOS “/ “Dados: 2021.08.27 13:49:37 -0300'

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Telefone: (021) 3557 -1500
juridicogomed!evensohn.com.br
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DECISÃODE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL DE Lerração77.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2024

te RELATÓRIO

Trata-se de solicitação de: Impugnação em ielação ao edital da licitação na

modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, nº TU2021, apresentada pela empresa
MEDLEVENSOÉN COMERCIO E REPREENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES. A teguerente alega que foi exigido marcaho item 326 (lirasicativa

para glibosé compativel! com glicosimetro: marca ROGHE, modeló ACCU-CHEK

ACTIVE, oque levaria do direcionamento da listação.

A. tequerente solicita queseja esclarécido se nó desertivo do item 326 Houve

escolha da marca cu apenas uma isfEtendia do prodito a-ser licitado; = fim de

facilitar o entendimento acerca-do produto licitado.

É o relatório.

a DA TEMPESTIVIDADE

Impõe-se-o-reconhecimento-da présente impugnação, a-quál-fora protecolada

no Departamento de Licilações tempestivamente, na: data de 24/08/2021, ou-seja,
prázo-superior 4 08-(três) diasúleis anteristes-a sessão pública; conforme: ilem24

—
do strumento convocatório.

2, DECISÃO

Merece acolhimento a insurgência.



ESTADO DO PARANÁ oHevtoitucaMisnivipal do Cris Ba
CAPITALDO FENÃO

Para tanto, tendo como jundamento basilar ointetesse-na isonomia (prinsípio

da igualdade), moralidade, da probidade e legalidade, acólhemos opleito.

Quanto à insurgeneia acima apontada, entendemos que: assiste razão a

reguerefite, devénido oEdital ser ratificado quanto a esses itens.

Contudo essa Pregoeira décide pelo cancelamentó/revogação desse item.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, isconheço & impugnação interpesta MNEDLEVENSÓONN

COMERCIO E REPRÊ ÕES DE PRODU ARES é quanto do

mérito DAR-LHE PROVIMENTO,essa Pregoeira decide pela exclusão da item do

certame,
Dianis as alterações à set sofridas no instrumhto convocatório, devemos,

por Torga do 53º do AL. 24 do Deeteto nº i0.084/2615, & 4º do Am. 21 da Lei

p:sB6/08. taplicável subsidiariamente à modalidade pregão, por foiça do.art. Bº, da

Lei nº 10.520/2002), teabrir o:prazo para: recebiinento eabertura das propostas e
- julgamento. initiaimente estabelesido, umã vez que às modificações afetarão a
formulação das propostas, Mantêm-se haltciadas as demais condições do

nstrumento-convocatório da licitação: modalidades PREGÃO. formaELEIRÔNICA, nº

14802.

Ngtinique-se-a erpresaIMPUGNANTE desta:detisão,

Três. Barras-do Paraná/PR, 25:de março-de 2621.
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DECISÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

PROCESSO: 007/2021

PREGÃO PRESENCIAL: 006/2021

REGISTRO DE PREÇO: 007/2021

IMPUGNANTE: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA.

Vistos,

Trata-se o presente julgamento da impugnação interposta pela empresa MEDLEVENSOHN

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, contra o Edital

de Licitação de AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-

HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, FARMÁCIA

E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG.

Preliminarmente passamos à análise da tempestividade do recurso:

A recorrente enviou o presente impugnação de edital via e-mail, no dia 05/02/2021 às

13:55, conforme (anexo1).
O item 15.14 do instrumento editalício prevê:

“402 Até três dias úteis antes da data final do recebimento das propostas, qualquer

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório

do pregão.”

Tal item está diretamente relacionado ao art. 24, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro

de 2019, in verbis:

“Art. 24, Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio

eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da sessão pública.”
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Recebemos o e-mail de impugnação de edital da Empresa MEDLEVENSOHN

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA na data de

05/02/2021 às 13:55, já fora do prazo previsto em edital. A data do pregão presencial deste

editalício está para o dia 10/02/2021 as 08:30 conforme (anexo ID).

O primeiro dia na contagem progressiva é o dia 09/02/2021 às 08:29, o segundo dia é o

dia 08/02/2021 às 08:29, o terceiro dia é o dia 05/02/2021 às 08:29, conforme publicado (Anexo

ll), em fim seria possível que a licitante MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, fizesse seu pedido apresentação das razões de

impugnação de edital até o dia 05/02/2021 às 08:29. Porém foi enviado o e-mail no dia

05/02/2021 às 13:55, já fora do prazo do que lhe era de direito, torna-se inviável, portanto, a

consideração de sua efetiva análise do mesmo.

Para mais embasar o supra mencionado, é o que dispõe o art. 110 da lei 8.666/93, em

seu Parágrafo Único:

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for

explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia
de expediente no órgão ou na entidade.

Destarte, conclui-se que o recurso enviado ao setor de licitações da Prefeitura Municipal

foi efetivamente recebido no dia 29/09/2020 às 16:49, e por ter sido enviado o e-mail fora do

prazo decadencial, resta configurada a intempestividade da presente impugnação, prejudicada

a análise do mérito.

Assim, face ao exposto, a Comissão Permanente de Licitação do Município de Perdigão,

analisou seu pedido de impugnação onde foi solicitado a correção de itens.

1- DA BREVE SÍNTESE DOS FATOS

A impugnante sintetiza sua insatisfação pedindo a revisão do Edital de licitação,

primeiramente, requer para os itens 098 e 100 para aceitar os aparelhos e as tiras de

glicosimetro possam iniciar em 20mg/dL. Segundamente a retida da marca ACCU CHEK

ACTIVEpara o item 099.

É a síntese.
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RESPOSTA-A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

PROGESSO.AUMINISTRATIVO Nº:64579.005283/20 19:32

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2019-Hger.

EOBIETO: O abjeto da-presente: ção é-xegistro de preços para avental sição de-thaterial.
ingdico: hospitélar é médicamentosde-vse geral, com cessão de equipamento em regime de.
cotodato, confórme-condições, quantidades é bigências estabelecida: dital q seus anexos:
IMPUGNANTE: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS.
HOSPILABARES ETDA. Tista-se-de-inipugiação- do Edital PE SRP S-Hider confirme
objeto suptacitado, dando entrada neste hospital, pela enipresa MEDLEVEN N'CÔMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA, pessõa Júilica de direito
privado, inscrita no UNBI/ME sub.o no 05.348,029/0001-90, sediada. nd R SIN, Quadra 8,
Lote É, Ciyir 1, Sem CEP29.168-030, vem, attavés de séu rEpreseniênte Jégal, apresentar
“EEMPESTIVAMEN IMPUGNAÇÃO dos têrios do Edital sob à Modalidade de Pregao
EletiBhico: à? Tl/2019, pelas sadões de fato e-de diteito, que pássaa expedir. 2 DAS RAZO
Ponidera a Inpopnanie conforme abaixo: L FATOS “[...] O Tetino de Reférência, do
estabelece: as Garactenisticas: dos pródutos que esta Iabóriosa: Adil:
“Dente clas, Há o Seguinte item, assim desciito: Tem» 124

—*

a plicafiia eh, amostas de safigie-capilar, árteal
r$ãó de pequeno: volume dé amó

envioenzimática que gafênta-s Espe
shftainteriirência de Oxigénio, empacientes:eh oxigenoterajia,
fu)” (Giifanos). Como sé vê, dá siiples leitúia dó de

exigências que são capázes de resmihgit a Gompettividade do certame, trazéndo preftizos.
imealciláveis-do Etário e aos inisiesses Públicos, São dlas: L. Faixa de medição de 10 600mg/dL;

3. Ensimã glicose desidfogenasey 3. Faixa de ermiatócniio de.25.4. 55%. Por hieió da preseiite, esta

Heitante interóssada demonsirará que tais. exigências. não trzem qualquer benefício pará à

Administração; do contrário, ensejam prejuizos inicalcaláveis fá que, nais-do que resingir 5 rol-de

Heitantes elas celfam -Sumidiiamênte TODAS as obtras fabricantesque nãoa ROGHE, já: que essa é

a empresa fabaicante-daquele produto listado. ló irei 124.05: edital, cujas caraltentsticas — juntas =
apôntém para a fabricanteROCHEIL DO PEDIDO: “AS esigi :fSonigas definidas mó-edital

desse pregão-estão restringindo a competitividade de-cerame à umã única fabricante (ROCHE).

vita ist, considerando que a Administrágão-daverá agirem contoriiidade cóm &8 leis que regemos
processos Tickatórios, sempre em observância aós mais comézinhos prinsi també

nórieisim é infléria, Serve a presente para requeter esta Admilhisttação-se d

faitã de medição para “de 20 = 600mg/dL";2. Aceitar outras enzimas além dadesidrogenase; como

a oxidase; 3. Afleqiar afaixa de hemátódritos para Ge 30 455%, de-acóido Conta ISO 15197.

Aial, a manutençãodo desediivo como constirão alital acabatá por despiszar melhores ofernasa

esta Administração, Erustiando o certame.”

Respóbias

DOS FATOS: Após análise da. impugnação em questão, em. se tratando quero assunto é de ordem
purajnente-tégnica, esta Prégoeira submeteu b-iegaio a-análise, que pásso-a exarninar odnénito do

pedido, no, qual transcrevo os DIExs recebidos 3 DIEx nº 372-am/Subiliveção/Gab Dig, EB»

6 joio, de 10 de julho de 2019 “1. Em resposta do DIBR Mº 22
Sicitações/Fistal/Gab Di— CIRCULAR, EB: 64579.007381/0015-57, solicito à esticelamiento do

fem 124 na abertura do certame, em vivido dos firazos estabelecidos é para não Haver
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PRODUTOS
E

:026/0001:90, ora impupnánie, atraves de +
tail, clentificando-a-do inteiro (esdesta-decisão, com coiiprovação-nos atos; G)Providenciafa
divalgação desta decisão “pele Sistema Compras Govertmnientais
“Quttp:/Arvew.comprasgovernamentais gov.br/;, pata que Os interessados tóriem conhecimento; &)

Fazerjuntada aos-autos,

“Pregoeira do HGEF
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ANEXO II

Munieirro
'DE-PERDIGÃO =- 2021/2024

rdigão/MIG- ENPI: AB: 30%: 05a/000-19

PREGÃO Nº: 000006/202f

réGisTO DE-PREÇOS Nº: 000007/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº:-000007/202%

ABERTURA: 40/02/2021

HORÁRIO: 08:30 HORAS

TIPO: MENOR-PREÇO ITEM

AQUISIÇÃODE MÓVEIS, EQUIPA OS E MATI DICO-
HOSPITALARESP ENDER A DEMAN
FARMÁCIAE UNIDADESBÁSICASDESAÚDEDO MUNICÍPIO DE PERDIGÂOIMIG.

MUNICÍPIO DE PERDIGÃO- 2021/2024 RTIS
Av. Santa Rita, nº: 150, Bairro: Centro - Perdigâo/MG - CNPJ: 18.301.estes ”
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JOSÉ MARCOS SZUSTER, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial

de bens, administrador de empresa, residente e domiciliado nesta Cidade do Rio

de Janeiro, à Avenida Atlântica, nro. 804, apt. 1101, Copacabana, Rio de Janeiro,
RJ — CEP 22,010-000, portador da carteira de identidade no. 03.684.168-2,
expedida peto 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 Avenida Atlântica, nro. 804, apt.
4101, 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 CPRRAMP

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, inscrita no CNPJ sob o nr. 05.343,029/0001-90,
cujo contrato social encontra-se arquivado na JUCEES sob no. 32201720961, têm
entre si de comum acordo alterar as cláusulas do contrato social de constituição
& dar nova nomenclatura às cláusulas, em virtude da seguinte resolução:

cláusula 12.: Do objeto social e atividades

Os sócios resolvem alterar o objeto social da Matriz incluindo as atividades:
(CNAE 8640-2/02) Laboratórios ciínicos.
(CNAE 8640-2/09) Atividades de serviços de complementação diagnóstica e
terapêutica.
(CANE 8660-7/00) Atividades de apoio à gestão de saúde.

Os sócios resolvem alterar o objeto social da Filial inscrita no CNPJ

05.343.029/0002-70 € NIRE 3290039774-4, incluindo a atividade: .

(CNAE 82.20-2-00) Atividades de teleatendimento.

Os sócios resolvem destacar o valor de capita! de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
atividade de Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materiais odonto-medico-hospitalares.
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Cláusula 2º.: Da Baixa de Filial

Os sócios resolvem extinguir as filiais:

a) Estabelecida na Avenida Del Rey 111, sala 210, Bi C - Condomínio Monterey
Comercial Caiçara, Bairro: Caiçaras, Belo Horizonte, MG - CEP: 30775-240,
inscrita no CNPJ 05.343.029/0007-85, e NIRE 3190269767-1.

b) Estabelscida 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 3380145162-0.

| - DISPOSIÇÕESFINAIS
Permanecem inalteradas é em plenovigor todas as demais Cláusulas do Contrato
Social. E, finalmente, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social, que passa
reger-se pelas seguintes Cláusulas e condições:CONTRATOSOCIALCONSOLIDADO
JOSÉ MARCOS SZUSTER, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial
de bens, administrador de empresa, residente e domiciliado nesta Cidade do Rio
de Janeiro, à Avenida Atlântica, nro. 804, apt. 1101, Copacabana, Rio de Janeiro, -

RJ — CEP 22.010-000, portador da carteira de identidade no. 03.684,168-2,
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.
1109, 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 CPMF
sob q nº 266,539.151-15, únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, que gira nesta Cidade do Espírito Santo, sob a denominação social de
MEDLEVENSGHN 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, Ne
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CNPJLNo.

05,343.029/0001-00

NIRE:
2201720951

consolidando-o em um único instrumento que passará a reger-se pelas condições
seguintes em acordo comalei no. 40.408/2002 CC, de 10 de janeiro de 2002.

a: À Sociedade gira sob a denominação social de MEDLEVENSOHN

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

e nomefantasia MEDLEVENSOHN.

Cláusula22:Àsociedade tem por objetivo:

Comércio Atacadista:
«e Comércio Atacadista de Instrumentos e materiais p/ uso médico, cirúrgico,

Hospitalar e de laboratórios; .

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios;

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
domiclliar;

* Comércio Atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e

doméstico;
* Comércio Atacadista de equipamentos de informática;

Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
adonto-médico-hospitalar, partes e peças,

» Comércio Atacadista de outras máquinas e equipamentos,

partes e peças,
.

Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários;

e Importação e exportação dos produtos e mercadorias acima mencionados.

....

e.

e.

<s
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Prestação de Serviços:
+“

“e.

é

Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos,
exceto valvulas ;

Assessoramento ao usuário na utilização de sistemas;
Representantes comerciais é agentes do comércio de instrumentos e
materiais odonto-medico-hospitalares; Para esta atividade destaca-se O

capita! de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Consultoria em Tecnologia da informação;
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários;
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador;
Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem
operador;

,

Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda- móveis;

,

Organização logística do transporte de carga;
Carga e descarga;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional;
Depósito de mercadorias em geral;
Laboratórios clínicos;
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
Atividades de apoio à gestão de saúde;
Atividades de Teleatendimento.

Parágrafo 1 - A filial estabelecida na Rua Dois s/n — Quadra 008,
Lete 008 sala 092 - 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 e atividade de teleatendimento; exceto as atividades
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e
guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga, Carga e
descarga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos €
mudanças, intermunicipal, interestadual e|internacional, Manutenção e
reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas.
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Parágrafo 2 - À filial estabelecida na Avenida Pompéia, 1.810/1.8%2,
Pompéia, São Paulo, SP, CEP 05022-001, inscrita 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 — A filial estabelecida na Rua do Mercado, nro 11, 24º
andar e cobertura, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-120, inserito no
CNPJ 05.343.029/0003-51, e NIRE 3390122140-3, exerce apenas
atividade de consultoria em tecnologia da informação e atividades de
intermediação e agenciamento de serviços.

Parágrafo 4 — A filial estabelecida na Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote
006, Galpão fundos, Civit |, Serra — ES - CEP 29.188-030, inscrito no CNPJ
05.343.029/0005-13, e NIRE 3290052400-2, exerce apenas atividade de
Depósito de mercadorias em geral - CNAE 5211-7/98,

Cláusula 32, A sociadade está sediada na Rua Dois, s/n, Quadra 008, Lote
008, Civit |, Serra — ES - CEP 29.168-030. .

a) Eilial1- Estabelecida na Rua Dois s/n — Quadra 008, Lote 008 sala 002 —

Civit |- Serra - ES CEP 29,188-030, inscrita sob o CNPJ 05.343.029/0002-
70, e NIRE 3290039774-4.

.

b) Eilial2— Estabelecida na Rua do Mercado, nro 11, 24º andar e cobertura,
Centro, Rio de «Janeiro/RJ, GEP 20610-120, Inscrito no CNPJ
05.343.029/0003-51, e NIRE 3390122140-3.

e) Eilial3- 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
3500491075-9.

d) Filial4- 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,

A Sociedade pode ainda abrir outras filiais e escritórios em qualquerparte do
Território Nacional, por deliberação dos sócios cotistas; Si
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Parágrafo1,O faturamento e entrega das mercadorias poderá ser
realizado através da Matriz e/ou Filiais.

Parágrafo2:Avenda das mercadorias poderá ser feita através do
telemarketing e e-commerce.
Parágrafo3,:O prazo de duração da sociedade é indeterminado;
Parágrafo4,:Asfiliais giram com o capital da Matriz.

CAPÍTULO11.CAPITAL

SOCIAL
Cláusula 4º, Q 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 Integralizado,
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
moeda corrente do Pais.

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

O capital fica assim distribuído entre os sócios:

“Sócios: Negoótas.:

Verónica. aça Sguster:| :

Total. o : 1.500.088.) =
aj: Cada cota corresponde a um voto nas Deliberações Sociais;

— Nalorgunar |
Cláusula 5º: À responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social;
22.0s sócios ficam desde já dispensados de prestarem caução.
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CAPÍTULOWi
REGIME

DASCOTASSOCIAIS
Cláusula 6º,: Sempre que qualquer dos sócios pretender altenar 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;

ai.O sócio que pretender alienar suas cotas comunicará aos demais, por escrito -

sua intenção, indicando claramente o valor pretendido e as condições de
pagamento;
bj:Os demais sócios terão o prazo de 10 (dez) dias para manifestar sua intenção,
marcando-se a data para efetivação da transação; '

eg):É facultado aos demais sócios em todas as hipóteses, deliberar que aquisição
se faça, total ou parcialmente pela própria sociedade;
dj:Nos casos em qualquer dos sócios não desejar exercer sua preferência, é
facultado aos demais sócios dividirem entre si as cotas que caberiam a este sócio;

Cláusula 72, À 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;

ajÀmanifestação 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 claro que
o silêncio dos herdeiros neste prazo, será considerado como recusa;
Bb);Quando os herdeiros não desejarem ser admitidos na sociedade, o interesse
do cotista falecido será computado de acordo com o Balanço do último exercício
social e pago em dinheiro, a quem de direito, em 36 (trinta e seis) parcelas
mensais, iguais é sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
após o decurso do prazo referido no item anterier;
eliFica, entretanio assegurado, aos cotistas remanescentes o direito de
preferência para a aquisição das cotas do falecido, nas mesmas condições
descritas e estipuladas no item anterior;

nb
.
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CAPÍTULOIV—
ADMINISTRAÇÃO.
Cláusula 8º; A Sociedade 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 Administrador prestará
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;
bi: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;
g);.Os sócios poderão fazer-se representar por procurador, mediante a outorga
de procuração pública ou privada, com poderes específicos para o ato;
di:A Sociedade poderá indicar procuradores para fins específicos, 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 judicla.”

Parágrafo único: Nos termos do artigo 1º que alterou.o item 3.1.1.1,
alínea a, item | do DOCG-ICP-05, versão 3.7 da RESOLUÇÃO No 107,
DE 25 DE AGOSTO DE 2015, ICP-BRASIL, “o : sócio
administrador/socisdade púderá 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 . . te ' :

Cláusula 9º: É vedado aos sócios utilizarem a firma em documentos de favor,
tais como: garantias, avais, fianças 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 104,: Os sócios Administradores terão direito a uma retirada mensal a
título de pró-labore, até o limite máximo previsto na Legislação do Imposto dene

.

Renda;
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CAPÍTULOVDELIBERAÇÕESDOSCOTISTAS

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 122: As deliberações dos contistas serão tomadas em reunião, a ser
convocada para cada caso, por qualquer dos sócios;

CAPÍTULOViEXERCÍCIO
SOCIAL.

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

a) Cada sécio participará nos lucros ou nos prejuízos da sociedade,
proporcionalmente à sua participação no Capital Social;CAPÍTULOVIL-LIQUIDAÇÃO

Cláusula 142,: À 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
comoserá feita a liquidação;

GAPÍTULOVII=DISPOSIÇÕESGERAIS
Os casos omissos serão decididos de comum acordo, aplicando-se as .disposições da legislação específica; nt”
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Cláusula
18º:

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

a A E
a.

O Administrador é ou Administradores dectara (m), sob as penasda lei, de que
não está (ão), impedido (s) de exercer (em) a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os
efeitos dela, a pena que vende, 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 fihanceiro nacional,
contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo,fé
pública ou a propriedade;

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

E por estarem assim justos & contratados, assinam o presente instrumento em
uma única vige

Serra/ES, 03 de julho de 2020.

VERÔNICA VIANNA VIELAÇA SZUSTER

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2020 14:49 EOB Nº 20200402420.
PROTOCOLO: 200402420 DE 04/08/2020 12:35.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003429970. NIRE: 32201720961.

Ens JUCEES
MEDLEVENSOAN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARESss VIDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL

VITÓRIA, 05/08/2020
www. aimplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Confira os dados da ato em: btips://selodigital.tipb Jus.br ou Consulte o Documento em: hitps://azevedobastos.not.br/documento/32290305211409842558



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/3229030521140...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

.
FUNDADO EM 1888 o

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO

E
ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARGA-D

PESSOA euN
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
hitp:/Avww.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...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
institufdo pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Seto Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
hitps://corregedaria.tipb jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em queela 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,

Nesse sentido, declaro que a MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PROD. HOSP, LTDA MATRIZ assumiu, nos termos do artigo 8º, 81º, do Decreto nº

10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo

processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, 87º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de

Autenticação Digital! ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/05/2021 09:08:33 (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 autentica(Dazevedobastos.noi.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htips://autdigital.azevedobastos.not.br
e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 32290305211409842558-1
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, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020,

O referido é verdade, doufé.
CHAVEDIGITAL

D0005b1d734fd94105712dG9feGbc05b27eec320d3015b0fc0c3cab4e27a19407F7498cicda03c6c08857adeDc1cfa2b0d03ebiB1830273504d01 9f54ca6b97es5a|
e750adidbdc5ca703bcie97er7152

loft 04/05/2021 09:0
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL https://apiautdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/3229180920123...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
)

FUNDADO EM 1888 . .PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTOE ÓBITOSE PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCADE JOÃ
PESSOA aPRADAAy. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http:/Amww.azevedobastos.not.br

E-mail: cartoriofazevedobastos.not,br

DECLARAÇÃODE 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 deLei, etc...
DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital! ou na referida
seguência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes”.
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
hitps://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 18/09/2020 11:58:45 (hora focal) 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 autenticaMDazevedobastos.nof.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htips://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site,
“Código de Autenticação Digital: 32291809201237172823-1
“Legislações 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.

CHAVEDIGITAL
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5ae750adidbdc5c2703bcie97e77152
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(iledLevens ohn”
Qualidade:esrespeito ao cliente,

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato, a MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

05.343.029/0001-90, com sede na Rua Dois, s/n, quadra 008, lote 008, Civit |, Serra/ES, CEP 29.168-030,

neste ato representada por seu sócio diretor JOSÉ MARCOS SZUSTER, brasileiro, casado, empresário,

portador do RG 03684168-2 e inscrito no CPF sob o nº 633.791.087-49, nomeia e constitui como suas

bastante procuradoras, AMANDA LACERDA TAVORA SCIPION, brasileira, casada, advogada inscrita na

OAB/RJ sob o nº 161.474 e ANNELIZA ARGON VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, advogada

inscrita na OAB/SP sob o nº 353.887, com PODERES para participar de licitações em geral, pregões

eletrônicos ou presenciais, apresentar impugnações, recursos em geral, pedidos de esclarecimento, bem

como, notificar, poderes de cláusula ad judicia e extra, para todas as instâncias, esferas e tribunais,

podendo para tanto habilitar, peticionar, defender e atuar nos processos administrativos em interesse do

OUTORGANTE, solicitar cópias, vistas dos processos, requer o que for preciso, solicitar informações, tudo
visando o bomefiel cumprimento do presente mandato, podendo, inclusive, substabelecer.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020.

VERONICA VIANNA—&Assinado de forma digital por

VILLACA AeanaSZUSTER:26653915115 Dados: 2020.41.09 1135112 «05/00!

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Verônica Vianna Villaça Szuster
RG 24.834,394-9

CPF/MF 266.539.151-15

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

Telefone: (021) 3557 -1500
juridicofmedlevensohn.com.br
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DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL https://api autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/3229091120447...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS
.

FUNDADO EM 1888 . .PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTOE 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

hitp:/Avww azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio(Bazevedobastos.noi.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 deLei, etc...
DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital" ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legistações e normas vigentes”,

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todas os atos oriundosda atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoriatipb.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 documerito 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 09/11/2020 14:08:06 (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 autenticaQDazevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesseo site hitps://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
"Código de Autenticação Digital: 32290911204470753255-1
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.

CHAVEDIGITAL
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