
Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0045/2019 
PROCESSO N° 0105/2019 

CONTRATO ADMINISTRATIVO — AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
PARA 0 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL N°  512019, firmado aos  1?)  de  "-)10-refroblt5"  de 2019. 

I - DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: Município de Américo Brasiliense, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ: 
43.976.166/0001-50, com sede A. Av. Eugenio Voltarei, n. 25, neste ato representado pelo Prefeito do 
Município Sr. Dirceu Brás Pano. 

CONTRATADA: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLóGICOS LTDA, 
CNPJ n.° 07.897.039/0001-00, INSCR. ESTADUAL n.° 001.005.921-0010, com sede à Rua Antonio 
Gravatd, n.° 136 A, bairro Betânia, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
neste ato repre.géntada por Antonio Tadeu Penido Silva Júnior, RG: MG 116.118.68 SSP/MG e CPF: 
063.640.696-22. 

II- DO OBJETO 

2.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLóGICOS PARA 0 CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, de acordo com as quantidades, especificações, condições, 
valores unitários e globais constantes no Anexo II do Edital, no termo de adjudicação do processo 
licitatório de Pregão n° 0045/2019 e da proposta da CONTRATADA, os quais ficam fazendo parte deste 
instrumento.  

III -  SUPORTE  LEGAL 

3.1. Lei Federal 8.666/93, com alterações posteriores e normas do Edital e demais anexos do PREGÃO 
PRESENCIAL N° 0045/2019, ao qual se encontra vinculado. 

V 	 IV - SUPORTE FINANCEIRO 

	

4.1. 	Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do orçamento vigente, 
conforme classificação: Ficha: 604 e 356, Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente, 
Unidade: 02.10.01 - SAUDE BUCAL, Funcional: 0020 - SAUDE BUCAL - ATENÇÃO BASICA. 
Origem do Recurso: Emenda Parlamentar e Federal. 

V - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

	

5.1. 	0 presente contrato vigerá até que se conclua o pleno recebimento dos bens licitados ou até que se 
esgote o período de 03 (três) meses de sua assinatura, facultada a sua prorrogação ou a celebração de 
Termo Aditivo entre as partes, nos termos estabelecidos na Lei n° 8.666/93 e suas atualizações. 

VI- REAJUSTE, PREÇOS E PAGAMENTO 

6.1. Fica vedado o reajuste de preços, salvo se, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa 
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I = (6/100) 
365 

I = 0,00016438  
TX  = Percentual da taxa anual = 6%. 

VII- RESCISÃO 
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do objeto, para manter o equilíbrio econômico financeiro inicial, ou ainda na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis, porém, de conseqüências que, comprovadamente tragam prejuízos financeiros 6. 
Contratada. Qualquer pedido de revisão do equilíbrio econômico e financeiro deste Contrato dependerá 
de solicitação formal, devida instruída com os documentos necessários A comprovação da variação do 
preço de cada item no mercado, de modo a demonstrar cabalmente a pertinência dos argumentos do 
pedido, nos termos do  art.  65, Inciso II, "d" e § 8°, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

6.2. Nestes termos, o valor deste Contrato, assim como as condições de pagamento, ficam assim fixados: 

ITEM  UN.  QUANT. Nosso Código / Descrição das Mercadorias VI. Unitário Preço 
Total Marca/Modelo 

1  UN  1,00 1110077 - APARELHO AMALGAMADOR PARA HOMOG. 
DE LIMALHA + MERCURIO, SELETOR DIGITAL , TAMPA 
PROTETORA EM ACRÍLICO MEMORIA DE TEMPO 
PROGRAMADO BAIXO NIVEL DE RUIDO 

R$435,00 R$435,00 DENTEMED 
DENTMIX 

7  UN  2,00 1110280 	- 	CONSULTORIO 	ODONTOLOGICO 
ACOPLADO, Cl CADEIRA ODONTOLOGICA COM BASE 
EM FERRO FUNDIDO OU AÇO, EQUIPO ODONT.  
MODELO ACOPLADO NA CADEIRA, UNID. AUXILIAR, 
REFLETOR 	MODEL  ODONT. 	E 	MOCHO 	ODONT, 
ARTICULAÇA0 CENTRAL UNICA, ISENTO DE  OLEO,  
EQUIPO COM SUPORTE DE PONTAS REMOVIVEL, 
MOVIMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DO BRAÇO, 
UNIDADE AUXILIAR COM ACIONAMENTO AUTOMATICO 
DO SUGADOR, COM I SUGADOR, BACIA REMOVIVEL 
EM CERAMICA ESMALTADA 

R$8.500,00 R$17.000,00 DENTEMED 
MAGNUS 
DIAMOND FLEX  

Valor total do contrato R$ 17.435,00 (dezessete mil e quatrocentos e trinta e cinco reais). 

6.3. 0 pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo 
dos veículos indicados na Ordem de Fornecimento. 

6.4. Os pagamentos serão efetuados proporcionalmente A quantidade efetivamente entregue, conforme 
documento de comprovação assinado pelo preposto do Município e mediante a exibição dos documentos 
fiscais hábeis para pagamento, nos termos do artigo 63, da Lei Federal 4.320/64. 

6.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

EM =IxN x  VP,  sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP  = Valor da parcela a ser paga. 
I = indice de compensação financeira= 0,00016438, assim apurado: 

1 =  (TX)  
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7.1 	Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo Município ou bilateralmente, atendendo 
sempre o interesse público e o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal N° 8666/93 e alterações 
posteriores. 

VIII- DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução do 
objeto do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a 
mais ampla e completa fiscalização do ajuste. 

8.2. Independente da fiscalização rotineira, a Prefeitura poderá utilizar controle tecnológico 
independente para a constatação da qualidade, através de empresa ou instituto especializado, caso em que 
a CONTRATADA se obriga à aceitação dos laudos técnicos emitidos e a corrigir as eventuais falhas 
apontadas ou a substituir os materiais considerados insatisfatórios ou inadequados, por sua conta e risco. 

8.3. As despesas de laudos de análise dos serviços que se fizerem necessários quando da ocorrência de 
discordância entre as partes, e quando do não atendimento das especificações, objeto deste contrato, 
correrão por conta da CONTRATADA. 

8.4. Os materiais, acessórios e equipamentos entregues pela CONTRATADA que não atenderem As 
especificações serão rejeitados pelos técnicos da Prefeitura, devendo ser repostos no prazo estipulado pelo 
fiscal do contrato, livres das causas de sua rejeição. 

8.5. 	A fiscalização para cumprimento do presente contrato, por parte da Prefeitura, poderá ser alterada 
e/ou complementada, a qualquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior 
comunicação A CONTRATADA. 

8.6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Sandra Ap. de Oliveira Grigolato, CPF n° 
295.826.478-50, cargo Chefe do Setor Odontológico, para fiscalização do contrato, bem como, prestar 
toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis. 

8.7. Caberá ao servidor indicado pela Administração, conforme item anterior, o acompanhamento 
efetivo do cumprimento pela CONTRATADA, dos termos do presente contrato, em observância ao 
disposto no inc.  III, art.  58 e  art.  67 da Lei n.° 8666/93. 

IX - CLAUSULAS OPERACIONAIS 

9.1. 	0 prazo para entrega será de até 40 (quarenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil 
subseqüente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que poderá ser encaminhada pelo Município por 

meio de  e-mail.  0 local de entrega do objeto desta licitação será das 7h As 16h, no prédio do  CEO  — 
Centro de Especialidades Odontológicas, situado na Rua Felicio Neves, n° 71, Centro, CEP 14.820-
000, Américo Brasiliense/SP. 

9.2. Os equipamentos deverão possuir no mínimo a garantia legal do fabricante e deverão ser entregues 
em plena conformidade com as especificações técnicas exigidas no Anexo II do Edital, sendo que esses 
dados serão conferidos pela CONTRATANTE. Caso contrário, serão trocados, no prazo máximo de 10 
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(dez) dias contados da comunicação da Contratante, por conta e ônus exclusivos da Contratada. 

X — DAS MULTA E PENALIDADES 

10.1. Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7°, da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87, da lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades: 

10.1.1. Pela recusa injustificada em assinar o Contrato (caso houver) dentro do prazo estabelecido: multa 
de 20% (vinte por cento). 

10.1.2. Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo de 02 (dois) dias de 
recebê-la dentro de sua validade: multa de 20% (vinte por cento). 

10.2. Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 

10.2.1. Até 30 (trinta) dias de atraso após o prazo de entrega: multa de 0,3% (três décimos por cento), por 
dia de atraso, calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

10.2.2. A partir do 31° (trigésimo primeiro) dia ter-se-á por concretizada a inexecução total da obrigação. 

10.3. Pela inexecução total do ajuste, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ordem de 
Fornecimento. 
10.4. Aplicada qualquer multa, a Administração descontará o seu valor do primeiro pagamento que fizer 
à Contratada após a sua imposição, podendo ainda ser cobrada judicialmente ou extrajudicialmente, a 
critério do Município. 

10.5. As multas previstas tem caráter unicamente moratório e, conseqüentemente, o respectivo 
pagamento não exime a Contratada da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
acarretar A. Administração ou a terceiros; 

10.6. As multas poderão ser cumulativas, reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o 
motivo. 

10.7. Da intenção de aplicação de qualquer das penalidades previstas será concedido prazo para defesa 
prévia de 5 (cinco) dias ateis a contar da notificação, exceto nos casos em que a sanção for estabelecida 
com base no inciso IV, do artigo 87, da Lei Federal n° 8.666/93, devidamente atualizada, quando o prazo 
para apresentação de defesa pelo interessado será de 10 (dez) dias a contar da abertura de vista do 
respectivo processo, nos termos do artigo 87, § 3°, da mesma lei. 

10.8. Da aplicação da sanção caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação do 
apenado. 

10.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal, no Cadastro de 

Fornecedores do Município. No caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante terá seu 
cadastro cancelado por igual período. 

10.10. No caso de ocorrência de uma, algumas ou todas as hipóteses descriminadas no subitem 1, supra, a 
Administração poderá contratar com a licitante imediatamente melhor classificada, desde que atendidas as 
exigências habilitatórias, podendo o(a) pregoeiro(a) negociar o valor ofertado a fim de que seja obtido 
melhor preço, observando-se o prazo recursal estabelecido nos itens anteriores. 

4 



Prefeitura do Município de Américo Brasiliense 

XI— CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. A via de comunicação oficial para transmissão de documentos entre a contratante e a contratada 
será o  email  institucional informado pela contratada na proposta ou no Anexo VII — Termo de Ciência e 
Notificação. 

11.2. Fica fixado o Foro da Comarca a que está jurisdicionado o Município de Américo Brasiliense para 
a resolução de litígios decorrentes da execução deste Contrato, o qual está vinculado ao certame 
licitatório que lhe deu origem e regido pelas normas do Direito Administrativo e, em especial pela Lei 
8.666/93, com suas alterações e pelas normas estabelecidas no Edital do Pregão Presencial n° 0045/2019 e 
seus Anexos. 

11.3. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato 
Administrativo, em  tits  vias de igual teor, prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e por seus 
sucessores. 

	

- 	A a4A. 
CONTRATANTE 

- 

	

CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Dirceu Brás Pano 

	

Prefeito Municipal 	DENTEMED  EQUIP.  ODONTOLÕGICOS LTDA 

TESTEMUNHAS 

Antonio Tadeu Penido Silva Júnior 
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ANEXO VII- TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0045/2019 

PROCESSO N° 0105/2019 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  4Ç /2019. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA 0 CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 
ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de  Sao  Paulo, em conformidade com o artigo 90 
da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: Américo Brasiliense, 10 de Li11910/11) 	de 2019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili 
Cargo: Diretora de Saúde Médica 
CPF: 168.981.658-95/ RG: 23.257.903-9 
Data de Nascimento: 08/10/1972 
Endereço residencial completo: Rua Benedito Storani — n° 860 — Vila Cerqueira — Américo Brasiliense — SP.  
E-mail  institucional: sande.ubs@americobrasiliense.sp.gov.br   
E-mail  pessoal: 	  
Telefone(s): (16)3392-1368 
Assinatura: 

Responsáveis  clue  assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Nome: Dirceu Brás Pano 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 

Data de Nascimento: 03/02/1961 

Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato — 761 — Vila Cerqueira — Américo Brasiliense — SP.  

E-mail  institucional: gabinetea,americobrasiliense.sp.gov.br   

E-mail  pessoal: dirceupano@hotmail.com   

Telefone(s): (16) 3393-9600 prefeitura 

Assin 

Pela CONTRATADA:  DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

Nome: Antonio Tadeu Penido Silva Júnior 
Cargo: Sócio Diretor 
CPF: 063.640.696-22/RG: MG 116.118.68 SSP/MG 
Data de Nascimento: az /0g/Iqgq 
Endereço residencial completo: Rua Júlio de Castilho — n° 133 — apto 708 — bloco 03 — bairro 
Cinquentenário — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.570-080.  

E-mail  institucional: dentemed@dentemed.com.br   

E-mail  pessoal: dentemed@dentemed.com.br  
Telefone(s): (31 3374-6855 
Assinatura: 	4' 6 14t, et 	e7kÁ-t)44 r--- 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico 
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•tgliastroi  Mom  
Response03a4..dade• do$ 34SOLOS  

A responsabilidade dos ss5oi00.  é restrita PP'lralor de suas quotas, me. todos 
respondem soidariaurte peia integ.apâo do capital Sooial.  (art.  1.052, 
cc/2002)_ 

0.1411SULA. SEXTA 
Do Prtaio de Duraggo 

O prazo da Seci0d440 4  Pox  tempo indeterminado, iniciando-se a partir da 
dati .do zegistro 	ettagsiG. 

PlauSWAI STIHA 
Disponibilidade tias Cot-as  

livre entre sóCido ai ttsagfar4ncis de cotas, mas o sócio que desejar 
liena-laS no todo ou em parte a estranho, devera antes oferecA-las 
outro, ao qual fica assegurado o  di-reto preferencial de adquiti-las, cm 
igualdade da toadiOss de preco. 

CLÁUSULit OITAVA 
Do Exerciclo Social eDiStribuig&o de Lucros 

0 exercício sodial terminata em 31 de dezembro de cada ano, levantando o 
balanoo, com atendimento ,de todas as prescricaes legais, os lucros e 
pre3uizos veriticados se-rio partiIhados  antra  os socos proporcionalmente 
As respectives cotas, ou  sera°  manticlOs em suspenso por deliberacao dos 
sécios. 

CIALTSULA  NOR&  
Da RelmarleraVao dos Administradores  

administradora da sociedade  =TAM.  RCYDRIGUES CURY, percebera 
mensalmente, a titulo de reuheragRo "pró-labore", uma quantia a ser fixada 
de  conga  atordo, seOpte obParirado asposto na LegisIac2io em vigor. 

Falecimento '14cApAcidade 

sócio, a sociedade ntb.,A* diSsaler4, nev,egt.rara  am  liquidacaOg eXeroendc 
o repzeaentaAte legal 0S areitos do falecido ou interditar, .embora iAdivisa 
a dota sociaa. 

No pago de talscistauttt ou dAc3,-etiiaio.  4g IppAr*pio.4g ci7v11 de qualquer 
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Autenticaçao D-91 

CaUSULA:  
Dalibera0 sebrOos_cóntas dó 63-ceraáio  

-49P 4Vaer9 1.11,q3e4 seguintes  '.;) ±4m417.uo do  exordia°  s°diair os sócio 

deltberarao sobre a& conta& e desigaarao administradpres quando for 
oaaO.(a=tee 1,011 •e- 1,07g, .parAtrafo 2* e  art.  1,4)773, CO/2002.) 

CIAWSUTA 	MOUND&  
t expreSSiitwapte Itedada a0s. quotiSta t o usa da razão sacia 
a favor de te;rdeiros, abmas, fianças, avais, assim como tac5i 
e qo.alque neg6claelheio as atividades saciais. 

gLipxyla ItaWk TIORCIURA 
Fillais e Outras Dependénclas  

sociedade -1,:,,ader, a qbalquer f_eMpb, abrir filiais e outro 
entabeleCiMentOS, no pdis QU lOra  dale,  por atp de Sua garEncia  pt pa  
dellbetaao cios stkios 

pLisUSULA. DÍCIMA WARTA 
Oeclaraão a que se refere ao o6digo civil 2.002  

0.(s) Administrador (es) deolaram sob as penas da lei que  nap  
•impedidos de exercer a administragao da sociedade, par lei especial , o 
em virtude de pendenacao criminal, ou pôr se encontrarem sob efeit 
dela •F a Pena que vede, ainda que Lemoorariamente 	o acesso a odrg 
Públicos 	ou  Or  prime falimealtaz, de prevaricagto, peita ou  suborn()  
Oondussao r PeCUIato  on  contra a econonia popular, contra o sistem 
financeiro nacional contra• normas de defesa da concOrranca, 
relaoaes .de consump ,f6 pablioa ou a prOpriedade .<a±t. 1-011, 
q/2002). 

por eataxWa J4stos e contratados, assinam o presente instrumentq 
3Ctr4-sl vias de iqtal teor e forma, na  pr  eia das testemunhas abaixo 
Obrigando n bem e fielmente cumpri-lo,  nor  si, seuS sUCessores e herdeiros. 

G. 

Contra- a 
inciso 1 

JUNTA CaftriGIAL DO ESTADO DE IVItg-§74AIS • 
.crmF1cØ .o kEOIS1110.-808,6 Ntiiit 3.120152089-1. 

DATA1,  221 03 /2H006 	PROTOCOLO 0 6111a3 8 9 

4PENTtMETLEQPIPAMENTOS ODONTbLOGICOS LTDAg. 

•••41'-..:k 

.• 	. 	- 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
• ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitacio 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:  cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

• 

0  Bel.  Valber 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 vigentes3. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 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 Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, 
sendo da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LIDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/08/2018 18:09:14 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo como  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS 000NTOLOG1COS LTDA - EPP 
ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@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: 1053402 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 14/08/2019 17:30:39 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 43161408181724160832-1 a 43161408181724160832-3 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

Oreferido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3cb0229a26ab7c1f76c372390783787a5f46dcda1a8b61fdf63f7067cafbfb9b9a86d531e19ec6f5937ad1373bb1 
18bd45bdd59ff7da98076361724a1c6994e2 
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I 	I  DECISÃO SINGULAR  fl  DECISÃO COLEGIADA 

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):  

fl  SIM 

ri  NÃO _i _i 	 NÃO _I _I 	 

Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

Processo em Ordem 
decisão 

/ 	/ 	 

Data  

Responsável 

/ 	/ 	 

Data  Responsável 

4' Exigência 	5' Exigência 2' Exigência 	 3' Exigência DECISÃO COLEGIADA 

nProcesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

riProcesso deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

Vogal 	 Vogel 
/ 	/ 	 

Data Vogal 

Presidente da 	Turma 

OBSERVACOES 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n°6854918 em 14/05/2018 da Empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31207520891 e 
protocolo 182344789 - 09/05/2018. Autenticação: E9533E514C387AD8C45334I3606495A8F0D2D4D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/234.478-9 e o código de segurança cZqn  
Psi-a cooia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 	

( 0 	 -- 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 
Departamento de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

IRE (da sede ou filial, quando a 
de for em outra  UP)  

31207520891 
- 	REQUERIMENTO  

Código da Natureza 
Juriclica 

2062 

NI° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comercio 

dome: 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
N° FCN/REMP 

equer a V.S° o deferimento do seguinte ato: 

\I° DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
JIAS DO ATO EVENTO 

I 002 

021 
	

1 

051 
	

1 

2247 
	

1 

2003 
	

1 

QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO 

ALTERACAO  

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

BELO HORIZONTE 

Local 

11 Maio 2018 

Data  

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: 

Nome: 	  

Assinatura: 	  

Telefone de Contato: 	  

  

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL 

DECISÃO SINGULAR 

riProcesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

ElProcesso indeferido. Publique-se. 

2' Exigência 	 Exigência 

ri 	ri 
Exigência Exigência 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Registro Digital 

Capa de Processo 

Identificação do Processo 

Número do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador Data 

18/234.478-9 J183971774259 09/05/2018 

Identificaçâo do(s) Assinante(s) 

CPF Nome 

063.640.696-22 ANTONIO TADEU PENIDO  SILVA  JUNIOR  

Página 1 de 1 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
-Certifico registro sob o n° 6854918 em 14/05/2018 da Empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31207520891 e 
protocolo 182344789 - 09/05/2018. Autenticação: E9533E514C387AD8C45334B60B495ABF002D4D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/234.478-9 e o código de segurança cZqn 
pQfp nrinia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim — Secretária-Geral. 
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.55 
Rua Gorigalves Dias 

!elo Horizonte - 
b T d a`id a COrl ;a 

9° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
LTDA - CNP): 07.897.039/0001-00 - NIRE: 3120752089-1 

JOLIA RODRIGUES CURY, brasileira, solteira, maior, psicóloga, natural de Belo Horizonte — 
MG, nascida em 01/11/1980, portadora da Carteira de Identidade noMG-11.534.981, expedida 
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, CPF no 054.881.036-27, 
residente e domiciliado a Rua Inspetor Jose Aparecido, no 76, Bairro  Sao  Bento, Belo Horizonte 

— Minas Gerais, CEP: 30.350-730, e 

ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR, brasileiro, casado sob regime de separação total 
de bens, maior, empresário, nascido em 08/08/1987, natural de Belo Horizonte/MG, portador 
da Carteira de Identidade no MG-11.611.868, expedida pela Secretaria de Segurança Pública 
do Estado de Minas Gerais, CPF n0063.640.696-22, residente a Rua Júlio de Castilho, no133,  
Apt.  708, Bloco 03, Bairro Cinquentenário, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570-080, únicos 
componentes da_sociedade empresaria, limitada denominada DENTEMED EQUIPAMENTOS 
0.DONtÔt6.4COS. :LTDA, inscrita nó .CN:PJ tdb'o,;n007.:8•97.039/0.0a1,00:,..registrada.tra Junta 
Comercial.qo.:Estado de Minas' Gerais sob 6-  no' 3i2075089,.4... em22,./03/2006 ;es-OK/ern. de 

, 
. 	..• 	. 	. 

qamtirnactircIO-promOver.a seguinte alteração contratual 	 • 
• - 	• • 	• 	. 	• 	. 	• 	: 	 , 

•Adilliss:50.' do sócio ,J.IL 1101..p11410 LTDA, :Cot, sede a Rua  Jab  de Castilho, 
• n9.133.,  Apt  108, Broco 03, Bairro, Ci.aquenterdrid, selo Horizonte/MG, CEP: 
.•30.8707080, registrada na JUCEMG».- Junta 'Cornertial. do, Estado ..de Minas 
Gerais Sobo n.031600334154., inscrita .no:: e:NP3 sob o.no 25.236:;598/00.01.743„: 
,•:neste 'at.O., representada pelo • teu socto Administrador : LEONARDO  
ANTONIO:  .RODRIGUES CUR*, Brasileiro, Administrador •..de • Empresas,  

.-Casado .sob regime' de.  bens CoMun.h.do  'Parcial de bens, portador do CPF 
758 729 606-97, documento de identidade fr.1-4;010..917, SSP., MG;  com 
domicilio / residência•e'RUA INSPETOR  JOSE  APARECIDO, numero 76, "baiiro.  
/ distrito.  SAO  BENTO, muniCipio .BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 

T30.3507130;  

A -sócia  JULIA  RODRIGUES CURY, ja qualificada anterformente, cede  ,e transfere 
35 000 (trinta e cinco mil) quotas de valor .nominal de R$ 1,00 (..tm real) cada, 

3t;  HOLDING  LTDA totalizando R$ 35.00000. (trinta. e 

- cinco 	reaiS),  ern  quotas transferidas, pelas quais 	recebe tOtal'e . geral . 	• 

quitação, retirando-se • da sociedade; 

O Siitib ANTÔNIO TADE.0 PENIDO•StwitkliiNumi.;-.jd'qualificado..antariornlente, 
cede e transfere 3.4:300 •(trinta e .61Uatrà -mil re ,trezentas),  quotas de 'valor nominal de 

R$: 1..;00-. (hum: real). 'dada  pore  o seicloora admitido 3L •HOL‘DING"..t.TO.A totalizando 
'..R$34.-.300;a0.C.tdn.ta e:quatro.rral E;trezentos reais) ern..,•citiotas transferidas, pelas 
duais da„e.te:cebe total e.geral quitagdo; 

4) Em razão das modificações o capital social no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil 
reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, neste ato, 
divididos em 70.000 (sessenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), 
assim distribuídos entre os quotistas: 

3L HOLDING LTDA 69.300 QUOTAS R$ 69.300,00  

ANTÔNIO  TADEU PENIDO  SILVA  JUNIOR 700 QUOTAS R$ 700,00 

TOTAL 70.000 QUOTAS R$ 70.000,00 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Certifico registro sob o n° 6854918 em 14/05/2018 da Empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, Nire 31207520891 e 
protocolo 182344789 - 09/05/2018. Autenticação: E9533E514C387AD8C45334B606495ABF0D2D4D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br  e informe n° do protocolo 18/234.478-9 e o código de segurança cZqn 
Pt a r•Ania fni autenticada diaitalmente e assinada em 27/06/2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretaria-Geral. 
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9a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - CNP3: 07.897.039/0001-00 - NIRE: 3120752089-1 

5) A CLAUSULA QUARTA,  passará a ter a seguinte redação: 

A Sociedade poderá ser administrada por administrador não sócio. A administração dos 
negócios, inclusive o uso da denominação ficará a cargo do Sócio Administrador ANTÔNIO 
TADEU PENIDO SILVA 11CJNI0R e do Administrador não sócio, neste ato nomeado como 
administrador não sócio, o Sr. LEONARDO  ANTONIO  RODRIGUES CURY, Titular-
Administrador da empresa 1IL  HOLDING  LTDA, podendo praticar sempre em conjunto 
todos os atos necessários ao perfeito funcionamento da sociedade, com exceção dos atos 
previstos nos paragrafos, infra, que precisarão necessariamente da participação de todos 
os sócios ou seu(s) representante(s) legal(is), em conjunto, quais sejam. 

PARAGRAFG.iPRIMIPIROt:É absolutamentevedado,..sendo nulo e inoperanteern.:relação 
4,:sociedade:»o uso de:detomirlead Social .para fins e.,objetivasestra4hosASatiVidadeS,e 
,ii.steresSeS 6'.9.C.,141*HrilesrnHo .que a benefício dos 'PrópridS:.s6:ctOs„. 

. 	, 	• 
. 	. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 4 Para os,segifintes atioS.a'Sociedade deverá*esta r representada 
conjuntamente por todos Os sócios ou seu(s) representante(s):  legal(is)  ern  conjunto:' 
alienar, onerar, 'ceder e• transferir bens imóveis e direitos a  des  relativos, fixando e 
aceitando preçose formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo e 
emitindo posse e domínio, Constituir.hiPoteca,.prettar'avais e .fiarigaS1  

:OARAGRAFQ:.TERCEIRQ: Os administradores não SoClos deverãO.prestar,Contas,de .Sua 
administração aos sócios quotistas através da apresentação dereletófids -adminfstratiVos 
e do balancete :.Caritabil -mensal  corn  .a:: respectiva dernanstraçãO . .de'l-esUltados 
impreterivelmente ate o dia 10 de cada mês subsequente; 

PARÁGRAFO QUARTO: .0s atos de .mero expediente, ta is  comp..  Representação perante 
órgãos .Ofiblitos Federal's, Estaduais, Municipais, autarquias; fundações e dernals:empresas 

, 

públicas ou 'privadas, : inclusive empresa responsáveis pela' 	emissgode• certifiCadosdigitais no 
padrão 	 poderão ser praticados de forma,  isolada por qualquer uvn do sócios 
administradores; 

- 
PARÁGRAFO QUINTO:  Fica facultado abs sócios administradores, nomear pradiraddres., para  
urn  •periado. determinado que nunca poderá ..eXce.der ".....(trêS) anos, devenda"Q.inStrumento 
de., pro.coração especificar :detafhadarne:nte.O5.atos e Serem praticados pelos procuradores 

• •:...• 	• 	• assim nomeados. 

AP6s as alterações processadas,  cis  sticioS resolvem ,consolidar :haste instrumento 
todas as cláusulas e disposições contratuais, da seguinte forma: 

CLAUSULA PRIMEIRA:  A sociedade continua usando da denominação social de "DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA" e sua sede continua sendo à Rua Antônio 
Gravata, no136, A, Bairro Betânia, Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.570-040; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Filial n001 na Rua Santa Gema Galgani, no39, Cond. Berilo  Ware 
House,  Galpão 01 a 05, Bairro Betânia, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.590-140 com o seguinte 
objetivo social: "COMERCIO ATACADISTA E MONTAGEM DE MAQUINAS, APARELHOS, 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS,  MEDICOS,  HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS, SUAS PECAS E ACESSORIOS. INSTALACAO DE MAQUINAS E 

04,,  Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
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EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. DEPOSITO DE PRODUTOS ACABADOS, PONTO DE COLETA, 
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DOS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 
FABRICADOS PELA MATRIZ." 

CLAUSULA SEGUNDA:  0 objetivo social da matriz é a importação e exportação, comércio 
atacadista, montagem e fabricação de máquinas, aparelhos, equipamentos e materiais 
odontológicos, médicos, hospitalares e laboratoriais, suas pegas e acessórios e também a 
instalação de máquinas e equipamentos industriais. 

CLAUSULA TERCEIRA:  0 Capital Social é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalmente 
subscrito e integralizado em moeda corrente do  oafs,  neste ato, divididos em 70.000 (setenta 
mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (hum real), assim distribuídos entre os quotistas: 

31: •HOLOING:LTOYA •••• 	 ; • . 69400  gyoTA-: 	• 
... 
t 	.R.* 69u.300,00 

.ANTaNip:TACMU PENIO0 SILVA JÚNIOR. . 700 QuqrAs. 
. 	. 	....:..:, 	' 

R$ 700,00 . 

TOTAL 
. 	...  

- ' 70.000,  QUOTAS • R$ ip.000,00 

PARÁGRAFO ,ORINISTRO;  As quotas são indivisfveifsenão.poderão sercedidas, ou transferidas 
aterdeiroS..sern o Consentimento dO•OutrO•Socio„. a.quem fica .assegurado, em 'igualdade de 
condições e preço; .o ..direito de „preferência • .para,a sua '•aquisição se • POstae..a-- Venda, 
forrne.i#a .0:;*,,realiza.da• e'CeSSãodelety[aalteração Contra:tidal, pertiner*, • • • 	. 	• 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  A responsabilidade  decade  sócio é restrita-ao',valordle'Suaquotas.,. 
mas todos respondem solidariamente.' pela integralizagão do capital social, :conforme artigo 
I052 tf,*Cód.i.gO Civi1/2002-.... • • 

CLÁUSULA QUARTA:  A .Sociedade poderá ser • administrada por administradbF,.:não sócio. 
Á administração dos •negócios, inclusive o uso da denominação ficará a!•Carg.d. d0 .Sócio 

Administrador ANTÔNIO TADELP PEKIDO SILVA  "JUNIOR  edo Administrador não sócio, 

neste ato •norteado Como -  administrador não sócio, oHS:r..;'LltONAROCi.:• •••kNiTONIE0 

RODRIGUES.  „CORY,  Titular-Administrador :de e.trprTesalL.• kifOLOING.I.TDA;...:ptiderdo . 	.—• 
praticar sem p•rer•  ern.:  :con:1unit todos' o8 atos necessários ao .perfeitO •funcionamento  ;Oa  

sociedade,...  corn  •.exceção  dot.  ,atOS• • previstos nos parágrafos, infra, :GUe•• :-precisarão 

nècessariamente da participação de todos os sócios ou gpl(g) iepHreseiliahelo. •:[egaip§j.., 
, 	 - 	• 

em conjunto, quais se¡á'rh. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É absolutamente vedado, sendo nulo e inoperante em relação 
Sociedade, o uso da denominação social para fins e objetivos estranhos as atividades e 

interesses sociais, mesmo que a beneficio dos próprios sócios. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Para os seguintes atos a Sociedade deverá estar representada 

conjuntamente por todos os sócios ou seu(s) representante(s) legal(is) em conjunto: 
alienar, onerar, ceder e transferir bens imóveis e direitos a eles relativos, fixando e 
aceitando preços e formas de pagamento, recebendo e dando quitações, transferindo e 
emitindo posse e domínio, constitu:ir hipoteca, prestar avais e  flanges.  

-f-5531 Z515-95,6' 
Rua Gonçzilves Di 

Bet Hor izorith  
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PARAGRAFO TERCEIRO:  Os administradores não sócios deverão prestar contas de sua 
administração aos sócios quotistas através da apresentação de relatórios administrativos 

e do balancete contábil mensal com a respectiva demonstração de resultados 
impreterivelmente até o dia 10 de cada mês subsequente; 

PARÁGRAFO QUARTO:  Os atos de mero expediente, tais como: Representação perante 
árgãos públicos Federais, Estaduais, Municipais, autarquias, fundações e demais empresas 
públicas ou privadas, inclusive empresa responsáveis pela emissão de certificados digitais no 
padrão ICP Brasil, poderão ser praticados de forma isolada por qualquer um dos sócios 
administradores. 

PARÁGRAFO QUINTO:  Fica facultado aos sócios administradores, nomear procuradores, para 
um perfodo determinado  clue  nunca podei-a exceder a 3 (três) anos, devendo o instrumento 
de ProcilraçãO..especiflcar detalhadarnente os atos e serem praticados pelos • procuradores  
ass'  tri,noMeadeS.. • 

CLÁUSULA QUINTAL'  o prazo da socied 
atividades em 22/03/2006. 

'por  tempo •bag rminetto e iri#CPOft-uas  

CLAUSULA SEXTA:  Os adrniniStraderese sócioS quotistas.,.poderãO.de CatTilLtrn atordo:e a 
"qualctuertempó.fixar ..uma retirada mensal 6:.titulo.de Pró-Labore, respeitando as limitações 
legais viieri4eS'da.Previdancie,Social e obedecendo a legislação do imposto de.  rend*  

PARAGRXF:O. tINICO:*Os,  Administradores poderão realizar antecipação de distribUição.  de 
lucros  ern  :petiodos menores que 12 (doze) 'meses com base na escrituração contabil mensal, 
mediante levantamento dos balancetes, balanço e demonstração do resultado do exerCicio.,. 
Cbedecendo:oS.diSpositivos legais daInstrug50•Normativa INSS::IDD/2083..estfpulia, em 
8dO Artigo 77; § 6°,  Art  52 de Lei $.212/91, I e II e  Art.  •$$.9 do Regulamento do 
11V09..,1  d:  

CLÁUSULA SiTIMAI" Os lucros e ou prejuízos aPurados em balanço a ser realizado após o 
término - 	exercício social, Serãb distribuídos entre os Sócios, podendo es sócios optarem pelo 
durnento.cle capital utilizando estes lucros, compensar os prejuízos .:  ern,  exercícios futuros ou 
perrnariece*ro sti$pensos para posterior deliberação. 

CLAUSULA OITAVA:  As deliberações sociais serão tomadas  ern  assembleia a .ser instalada 
pelos sócios quotistas com a presença em primeira convenção, de titulares de no mínimo três 
quartos do capital social e em segbrida,  cam  qualquer número, podendo  Set-  representado na 

assembléia por outro sócio, ou advogado mediante outorga de.  mandato  corn  especificações 
dos atos autorizados, e que decidirão por maioria de votos os destinos da sociedade, conforme 
dispõe o artigo 1074, parágrafo 10  e 2° do Código Civil/2002. 

CLÁUSULA NONA:  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outras 
dependências no pais ou fora dele, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA: O falecimento, a interdição e qualquer outra situação que implique em 
dissolução da sociedade, permitirão aos sócios remanescentes admitirem novos socios para a 
continuidade da empresa. Os herdeiros do sócio falecido ou interditado, optarão por 
continuarem ou não na sociedade, se optarem pela saída, serão reembolsados de seus haveres 
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apurados em balanço a ser levantado na data do evento, em até 03(três) parcelas mensais, 
corrigidas pelo índice de inflação da época. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:  Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, 
que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relag5es de 
consumo, fé pública, ou a propriedade conforme disp5e artigo 1.011, parágrafo 10  do Código 
Civil/2002. 

CLAUSULA-. DECIMA SEGUNDA O tcjSos omissos 'serão' resolvidos de acordo "  :corn  ...a 
legislação vigente, ficando para isto i• 	''desde ja,•.:  eleito o .foro da Comarca 	'Belo 
Horizonte/lvG,, cm renuncia expressa outro, por mais 	 deja  

:eStando,o-s6cios- justbs econtratadoS;.assinem este instrumento 'em 01 via:  de igual teor e 
forma, para o mesmo efeito, destinando-se a primeira via ao registro e arquivamento na junta 
Comer:dal do:.Estado. de Minas Gerais, 

Belo Horizonte - 	de tlezembro• de 2dt7., - 

JULIA  RODRIGUES  CURY 

• ANTÔNIO TADEU PENIDO SILVA JÚNIOR 
Sócio Administrador  

IL HOLDING LTDA  
LEONARDO  ANTôNIO  RODRIGUES  CLAW' 

CPF ri0758•329.606-.97 
Administrador,n5o  Sócio  
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SIM  
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 

ri  Sim 

5.  Exigência 

Responsável 

Exigência 	 Exigência 	4. Exigência 

Li 	 1-1 

/ 	/ 	 
Data 

Vogal 	 Vogal Vogal 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços 
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa 

Departamento de Registro Empresarial e Integrao5o 
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

IIRE (da sede ou filial, quando a 
ede for em outra UF) 

31207520891 
- 	REQUERIMENTO 

Ceicligo da Natureza 
Juridica 

2062 

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 

DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 

gome: 

N° FCN/REMP 

CÓDIGO CÓDIGO DO 
DO ATO EVENTO 	QTDE 

002 

021 

051 

2247 

2003  

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO  

ALTERACAO  

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL 

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 

\I° DE 
VIAS 

1 

-equer a V.Sa o deferimento do seguinte ato: 

BELO HORIZONTE 

Local 

1 Maio 2018 
Data  

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 

Nome: 	  

Assinatura: 	  
Telefone de Contato: 	  

2- USO DA JUNTA COMERCIAL 

II II II II  III I III I 
J183971774259 

DECISÃO SINGULAR 	 fl  DECISÃO COLEGIADA I 	I  

DECISÃO SINGULAR 

ri Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

riProcesso indeferido. Publique-se. 

Presidente da 	Turma 

OBSERVACOES 
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20 Exigência 	3' Exigência 4. Exigência 	50 Exigência 

1-1 	E  

DECISÃO COLEGIADA 

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 	 
Data 

1 	I  

fl  NÃO 	/ / 	 NÃO 
Data 	 Responsável 	 Data 	 Responsável 

Processo em Ordem 
decis50 

/ 	/ 	 
Data  

Responsável 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitacio 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:  cartorio©azevedobastos.notbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
-^ 	--•• 	n^- - 	• - 	̂•^-^. 	 .....-^ ••• 

0  Bel.  Valber 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 atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 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 Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracterfsticas que foram reproduzidas na copia autenticada, 
sendo da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2018 17:14:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da  MP  2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 
ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@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: 1076400 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso  site  ate 14/09/2019 17:01:16 (hora local). 

1Código de Autenticação Digital: 43161409181614160220-1 a 43161409181614160220-3 
zLegislagiies Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisoria n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5128213cb19be836697676dab8b172bf4e031713d8dbc2082c134a91f6d13bf49a86d531e19ec6f5937ad1373b  

b118bd28497cd8d021cd8130d54f0652b283c6 

1/1 https://autdigitatazevedobastos.notbr/home/comprovante/43161409181614160220  
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14/09/2018 	 https://autdigitalazevedobastos.nottr/home/comprovante/43161409181614160220  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

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

http://www.azevedobastos.notbr  
E-mail:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber 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  Joao  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 Cádigo 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 juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 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 Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, 
sendo da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LIDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/09/2018 17:14:36 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o  Art.  1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 
ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.notbr 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  https://autdigitaLazevedobastos.notbr  e informe o Código de Consulta desta 

Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1076400 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 14/09/2019 17:01:16 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 43161409181614160220-1 a 43161409181614160220-3 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

https://autdigitaLazevedobastos.notbr/home/comprovante/43161409181614160220  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitacio 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:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  ViaHoer Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com 
atribuição de autenticara 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 vigentess. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos 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: A5C12345-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  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 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/12/2018 16:06:30 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o  Art.  
10, 100  e seus §§ 10 e 2° 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  
a utentica@azevedobastos.  not.  br  

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

Código de Consulta desta Declaração: 1136564 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso  site  ate 18/12/2019 14:41:12 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 43161812181439470514-'1 
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 
8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3e6606d92780046f6bdd2185d9bc0ad3738ada6be02ae80fa8ca5740495a960f9a86d531e1 9ec6f5937ad1373bb118bd9c264b3c 
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k-tri • 10+ We& tetmis.. 
?ocy.4),,, of; TwA.4, Silkialf 

(.1,k R4iMblit4 ' 
MAI) 

V.asItz.in  ProoK:1,0g 	404, 
dos2.46o4ce....1/4 1017.. 

https://autdigital.azevedobastos.notbr/home/comprovante/43161812181439470514  1/1 



war 

Emot,, RS-,4fiE4».7 
TF, 	12 	ofrrõlgo 1c-OFiel.0 DE NO114 DE CA,."1,i'. Mi3‘,..,.4.5) 

I ' 	• 	-,..- ,-,, fluall:iMerutuoiro,.202% Ctinro • CVO-460640 ... ow. 40 
i,R 	0,qp. kV), 	... Tolotorio;ob Assi 4324.;  E.0.44.161064toio*I' '  ir  

g 

1 -Tk , 	, 	. ,21- ..t.-J ,'`,  ,•` ','7, itao ,, ,:„'‘,2(,,,i,, '' '.11'''''/;̀ ,''''''.-'i V,.', 	,.','' ' ,' I., 

' 	(-7 t'.!i• Ro onhooqkpr erlitel siginiAjnrina(spda: 
• 

4  
, 	• 	 • 	e ANtiaNTz  

, 0í Dl :ETOR 
CL  No !AG-viol 	SZP/MG  
CPF N° 063.640696-22  

O  SILVA  JUNIOR 

	

.Ii.•
•  

	 7 / • 	• 

	

cao4imo. 	2rR 	,ini-i,;;tor  it)  \ 	. 
. 	• • 	. .• 	. 	'•¡ ••• 	 

	

Fan tIWME 	rwM ' 	 .scV • E,s•Ye''',̀  

Rua  Antônio  Gravati, N.136a,  Bairro  Betania 
Belo Horizonte - MG - CEP: 30.570.040 
Tai.: (31) 3374-6768 / Fax: (31) 3374-6855 

E Mail: dentemeckadentemed,com:br  
Homepage:www.tienterneti.com.br 
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nterned- Equipamentos Odontolágkos Wu. 
CNN: 07.897.039/0001-00 

MISC.  ESTE:  001.005.921-0010  

INSTRUMENTO DE pRocuRAçÂo 

Por. .áte -  inttrumento particular de Procuração, a DENTEMED EQUIPAMENTOS 
'ODONTOX.:CiGfCbS LTDA, inscrita  ho CNN  sob o n°. 07.897.039/0001-00, inscrição 
Estadual n0  001:05.921-0010,  cam  sede na Rua Antônio Gravata n° 136A Bairro Betânia, 
CEP: 30.570-040, telefone: (31)8374-6768, por intermédio de seu representante legal o Sr, 
ANTÔNIO‘TADEU PENIDO SILVA  JUNIORS  RG: MG 11611868 — SSP/MG, OPF: 063640696-
22, representada ,neste ato por'sua qualificação do outorgada a Sra.  Lilian  Cristina dci 
Souza, portadora da carteira de identidade n° MG 10.731.603,  CRP  n°. 052.295.896-63/  
residente na rua Pedra da Meta, 130 Bairro Piratininga, Belo Horizonte -Ma CEP: 31.573-
140, a quem conferimos amplos poderes para representar a DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, perante a qualquer entidade pública ou privada de esfera municipal, 
estadual e federal, com poderes para tom* qualquer déolsão.durante todas  at  fases de uma 
licitação, podendo ser Tomada de eogos, Concorrência, Car*Conyite, 1?*3g56 Presencial, 
Pregão eletrônico ou quaisquer rhoerglidade lidtatOria, previsto:  ern  lei, inclusive estando  
autorizado a assinar e vistar declarações e propostas comerciais., substabelecer poderes  
de representação e credenciamento _pare fins de licitação  ern  nome da outorgante,  formular 
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances 
ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de prego, desistir expresSamente de 
intenção de interpor recurso administrativo ao final da. sessão, manifestar-se imediata e 
motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a 
ata da sessão, assinar contratos, atas de registro de pregos,-autotilação de adesão a ata SRP e 
aditivos, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro e comissão de licitação, 
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, erri nome da Outorgante. 

O presente Instrumento tem validade 31 de Dezembro de 2019, Mas,odendo ser 
rescindida - ou cancelada pelo outorgante SEM mediante comunicaggo expressa a 
qualquer tempo, sem prejuízo das responsabilidades assumidas,no:pfazo de vigência ou 
em andamento. 

Belo Horizonte, 10 de Dezembro de 2018. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

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

Av. Epitacio 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:  cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 
--•..-•.• •._.• ...... -.•• • -•.--..••••-.^.••••••--- 

0  Bel.  Valber 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 atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do 
Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 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: Se/o 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  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 DENTEMED EQUIPAMENTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia autenticada, 
sendo da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do 
documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 14/12/2018 16:24:42 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
.acordo com o  Art.  10, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP 
ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@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: 1134512 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso  site  até 14/12/2019 14:55:40 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 43161412181453580384-1 
2Legislaglies Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005bl d734fd94f057f2d69fe6bc05bcefdef9cbdlcce3f8d4d63elf815703c3e358d016e1b3904452635d1fa29e5f79a86d531e1  9ec6f5937ad1373bb1 
18bd09839988e887fa188b1da67e653e4164 
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