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CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR 
N° 03/2019 

Convênio MS n° 851930/2017 

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, situada 
na Rua Auta de Camargo Lirio, 51, Centro, CEP 18300-230, Capão Bonito SP, 
com CNPJ n° 46.886.149/0001-10, neste ato representado pelo seu Provedor, o 
Sr Masaru Ishihara, japonês, portador do RG n° W674698-H e do CPF n° 
486.253.108-34, simplesmente denominada CONTRATANTE, e de outro lado a 
empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, com CNPJ n° 58.295.213/0021-11 
e lnscr. Estadual n° 001986101.02-97, estabelecida na Rua Otto Salgado, n° 250. 
prédio Varginha B2 - Parte B — Distrito Industrial Claudio Galvão Nogueira, CEP 
37066-440, na cidade de Varginha, Estado de Minas Gerais, neste ato 
representada pelo seu representante, o Sr. Natanael Batista de Oliveira, CPF n° 
320.761.262-87, simplesmente denominada CONTRATADA, fica justo e acertado 
o presente instrumento, na forma e termos que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de EQUIPAMENTOS E 
MATERIAIS PERMANENTES para a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, nas quantidades e 
especificações constantes no Folheto Descritivo, que integrou o Edital de 
Processo de Compras n° 02/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E 
INSTALAÇÃO DOS BENS 

O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 60 (sessenta) dias corridos, 
contados a partir da assinatura do presente contrato.  

Parágrafo Primeiro: A entrega dos equipamentos, objeto deste contrato deverá 
ser feita no Setor de Almoxarifado da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, à Rua Auta de Camargo Lirio, n° 
51, na cidade de Capão Bonito — SP, CEP: 18.300-230, correndo por conta da 
CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.  devendo 
ainda a entrega ser realizada em dias úteis e horário comercial. 
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Parágrafo Segundo: Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de 
seus componentes, refabricados ou recondicionados. 
Parágrafo Terceiro: As caixas contendo os equipamentos não poderão ser 
abertas, a não ser pelo(s) técnico(s) da Contratada devidamente credenciado(s) e 
identificado(s). pois isso poderá ocasionar a perda da garantia. 

Parágrafo Quarto: Os equipamentos deverão ser instalados em no máximo em 15 
(quinze) dias corridos, após o recebimento do equipamento pelo almoxarifado 
da Contratante e da avaliação das condições de infra estrutura pela Contratada. 

Parágrafo Quinto: Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de 1 
(um) manual operacional e 1 (um) manual técnico para manutenção, redigidos em 
português do Brasil, com os respectivos esquemas elétricos. hidráulicos e 
mecânicos. quando for o caso. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente no local e endereço 
indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, acompanhado da 
respectiva nota fiscal/fatura. 

Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome. o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do funcionário 
da Contratante responsável pelo recebimento. 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, a 
CONTRATANTE poderá: 

1. se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando 
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis; 
1.1 na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da contratante, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados da notificação por escrito. mantido o preço inicialmente contratado: 

2. se disser respeito á diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação. sem prejuízo das penalidades 
cabíveis previstas neste instrumento; 
2.1 na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 
(dez) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço Aicialmente 
contratado. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento será feito mediante Ordem Bancária de Transferência Voluntária 
(OBTV), em nome da empresa, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da 
apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após a verificação da 
conformidade dos equipamentos pelo setor do almoxarifado. 

A Contratada deverá emitir nota fiscal contendo: 

a) Dados bancários; 

b) Número do convénio (Convénio MS n° 851930/2017). 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

O valor do presente contrato é de R$ 33.108,00 (Trinta e três mil, cento e oito 
reais), proveniente dos recursos do convênio MS n° 851930/2017 da 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO 
BONITO e o MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

Parágrafo Primeiro: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e 
irreajustável. 

Parágrafo Segundo: No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias 
diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou 
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RELAÇÃO DE ITENS 

A CONTRATADA deverá fornecer á ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO, os equipamentos e materiais 
permanentes nas quantidades e especificações técnicas constantes no ANEXO I 
do presente contrato. 
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CLÁUSULA SÉTIMA — DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 
PRODUTO 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato com garantia 
técnica de no mínimo 12 (doze) meses, observando o prazo maior oferecido pelo 
fabricante no mercado, a contar da data da instalação do mesmo. 
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA 
deverá prestar assistência técnica consistente contra defeitos de funcionamento 
não causados por operação incorreta.  

Parágrafo Segundo: Todas as despesas no período de garantia, tais como 
conserto, substituição de peças, transporte, mão-de-obra, estadias e manutenção 
dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem qualquer ônus à 
CONTRATANTE. 
Parágrafo Terceiro: O atendimento às chamadas para assistência técnica não 
poderá ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas após solicitação da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA 

Além das obrigações constantes nas cláusulas deste contrato, do Edital e seus 
Anexos, cabe à CONTRATADA: 

1. Zelar pela fiel execução deste contrato. 

2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução 
do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.; 

3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
no processo de compras indicadas no preâmbulo deste termo; 

4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 
tributários, resultantes da execução deste contrato; 

6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigên , ou observação 
realizadas pela CONTRATANTE; 
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7. A CONTRATADA obriga-se a substituir. às suas expensas, no total ou em 
parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 

CLÁUSULA NONA — DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATANTE 

Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as obrigações decorrentes das 
disposições deste contrato, cabe à CONTRATANTE: 
1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que 
eventualmente venham a serem solicitados; 

2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, sem prejuízo das sanções 
previstas, pelos seguintes motivos: 

1. Deixar de entregar o objeto em conformidade com as quantidades e 
especificações definidas em Edital; 

2. Descumprir o prazo de entrega com atraso superior a 60 (sessenta) dias; 

3. Deixar de realizar eventuais correções e/ou complementações necessárias; 

4. Deixar de instalar e realizar o treinamento operacional no(s) equipamento(s); 

5. Deixar de realizar os atendimentos em garantia sem ônus à CONTRATANTE. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

1 - Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte. 
ficará sujeita às seguintes sanções: 

a) pagamento de multa de 10% sobre o valor dos materiais não entregues ou da 
obrigação não cumprida; 
b) no caso de atraso até 30 dias, ao pagamento da multa de 0,2% ao dia; e no 
caso de atraso acima de 30 dias ao pagamento da multa adicional de 0,4% ao 
dia. 

2 - As multas são autõnomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste 
contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência durante o período estipulado de garantia que consiste em 
12 (doze) meses para todos os itens contratados, contados a partir da data de 
assinatura do termo de recebimento definitivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 
estiverem transcritos: 

a) O Edital do Processo de Compras n° 02/2018 e anexos; 

b) A proposta apresentada pela CONTRATADA; 

2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Cidade de Capão 
Bonito — Estado de São Paulo. 

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e con tadas, foi lavrado o 
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e form q u-, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes para que pro• uz a todos os efeitos de 
direito, na presença das testemunhas abaixo •e tificada e assi adas. 

Capão Bonito, 30 de Outubro de 2019. 

Lit "1441,1 
CONTRATANTE: 

MASARU ISHIHARA 
Provedor 
CPF n° 486 253 108-34 
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ANEXO I 

Relação dos equipamentos e materiais permanentes nas quantidades e 
especificações técnicas constantes neste ANEXO I do presente contrato. 

Itens da licitação 02/2018: 07 e 08  
(conforme publicação no edital de processo de compra 02/2018) 

Equipamentos contratados: 

DESCRIÇÃO 
ITEM 
NA 

LICITAÇÃO 

07 

VALOR 
UNITARIO 

R$ 12.108,00 

(DOZE MIL E 
CENTO E OITO 

REAIS) 

VALOR TOTAL 

R$ 12.108,00 

DOZE MIL E 
CENTO E OITO 

REAIS) 

MONITOR MULTIPARÃMETROS 
MARCA: PHILIPS 
MODELO: EFFICIA CM120 

Especificação Técnica. Monitor fisiológico com os 
seguintes parâmetros ecg. respiração. temperatura, 
oximetria de pulso e pressão não invasiva. Possibilidade 
de expandir sua capacidade de monitoração por meio de 
inserção de módulos de capnografia, pressão invasiva. 
análise de gases. eletroencefalografia. indice biespectral 
e transmissão neuromuscular no equipamento ou rack 
acoplado. Tela de lcd colorida de 10 a 12 touchscreen 
com resolução mínima de 1280 x 800 pontos Permitir 
visualização de no minimo 12 ondas simultaneamente 
Permitir visualização de gráficos de tendéncias curtas na 
tela principal. Possibilidade de comunicação com central 
de monitoração e com diversos equipamentos, como 
ventiladores, monitores hemodinãmicos. entre outros. 
Possuir tendências gráficas e numéricas no mínimo das 
últimas 72 horas Possibilidade de armazenamento de no 
minimo 200 eventos/alarmes com respectivas ondas. 
Possuir algoritmo de análise de arritmia e do segmento 
st Alimentação elétrica ac 100 a 240 vca automático, 
50/60 hz. com  fonte interna e bateria interna com 
autonomia de pelo menos 360 minutos Não pesar mais 
de 7,5 kg. Nivel de proteção contra inserção danosa de 
água pelo menos ipxl Apresentar registro e catálogo do 
produto. Parâmetros ecg permitir monitoração de pelo 
menos 7 derivações simultâneas Faixa de freqüência 
cardíaca: 20 a 300 bpm Proteção contra descarga de 
desfibrilador e detector de marcapasso Respiração 
método por variação de impedancia torácica. Deve 
permitir o ajuste manual do limiar de deteccão de 
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respiração Faixa de freqüência respiratória: 3 a 150 rpm. 
Temperatura: 	pelo 	menos 	2 	canais. 	Faixa 	de 
temperatura 	25 	a 	45 	'c 	Oximetria 	(spo2) 	permitir 
visualização de onda pletismográfica 	Faixa de saturação 
de oxigênio 	O a 100% 	Pressão arterial não invasiva 
(nibp) 	indicação numérica das pressões sistólica. média 
e 	diastólica 	Faixa 	de 	medição 	10 	a 	270 	mmhg. 
Acompanha: 01 cabo ecg/resp de 5 vias. 01 sensor spo2 
permanente tipo dedo, 01 manguito adulto, 01 sensor de 
temperatura, 01 bateria, 01 cabo força. 01 	manual de 
operação em 	português 	e 	01 	suporte para 	monitor. 
Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto 

08 MONITOR MULTIPARÂMETROS 01 R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 
MARCA: PHILIPS 
MODELO: EFFICIA CM150 (UM) (VINTE E UM MIL (VINTE E UM MIL 

REAIS) REAIS) 

Especificação 	Tecnica.. 	Monitor 	fisiológico 	com 	os 
seguintes 	parâmetros 	ecg, 	respiração 	temperatura. 
oximetria de pulso. pressão não invasiva e capnografia. 
Possibilidade 	de 	expandir 	sua 	capacidade 	de 
monitoração 	por 	meio 	de 	inserção 	de 	módulos 	de 
pressão invasiva. análise de gases. eletroencefalografia. 
índice 	biespectral 	e 	transmissão 	neuromuscular 	no 
equipamento ou rack acoplado. Tela de lcd colorida de 
14 a 20" touchscreen com resolução minima de 1280 x 
768 pontos. Permitir visualização de no minimo 12 ondas 
simultaneamente. 	Permitir visualização de gráficos de 
tendências 	curtas 	na 	tela 	principal. 	Possibilidade 	de 
comunicação com central de monitoração e com diversos 
equipamentos. 	como 	ventiladores. 	monitores 
hemodinâmicos, 	entre 	outros 	Possuir 	tendências 
gráficas e numéricas no minimo das últimas 72 horas. 
Possibilidade de armazenamento de no minimo 200 
eventos/alarmes 	com 	respectivas 	ondas. 	Possuir 
algoritmo 	de 	análise 	de 	arritmia 	e 	do 	segmento 	st. 
Alimentação elétrica ac 100 a 240 vca automático. 50/60 
hz. com  fonte interna e bateria interna com autonomia de 
pelo menos 360 minutos 	Não pesar mais de 7.5 kg. 
Nivel de proteção contra inserção danosa de água pelo 
menos ipx1. Apresentar registro e catálogo do produto. 
Parâmetros: ecg: permitir monitoração de pelo menos 7 
derivações simultâneas Faixa de frequência cardíaca: 20 
a 300 bpm 	Proteção contra descarga de desfibrilador e 
detector 	de 	marcapasso 	Respiração. 	método 	por 
variação de impedãncia torácica 	Deve permitir o ajuste 
manual do limiar de detecção de respiração. Faixa de 
frequência respiratória 	3 a 150 rpm 	Temperatura 	pelo 
menos 2 canais 	Faixa de temperatura 	25 a 45 'c. 
Oximetria 	(spo2) 	permitir 	visualização 	de 	onda 
pletismográfica. Faixa de saturação de oxigênio: O a .\  
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100%. 	Pressão arterial não invasiva (nibp): 	indicação 
numérica das 	pressões 	sistólica, 	média 	e 	diastólica. 
Faixa de medição: 10 a 270 mmhg. Capnografia (etco2): 
pelo método de aspiração de fluxo lateral. 	Fluxo de 
amostragem 	igual ou inferior a 50 ml/min. 	Faixa de 
medição: O a 150 mmhg. Acompanha: 01 cabo ecg/resp 
de 5 vias, 01 sensor spo2 permanente tipo dedo, 01 
manguito adulto, 01 sensor de temperatura, 25 linhas de 
amostragem, 01 bateria, 01 cabo força, 01 manual de 
operação em português e 01 	suporte para monitor. 
Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto. 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 33.108,00 (TRINTA E TRÊS MIL E CEN"0 E OITO REAIS) 

/ \ 

MASARU ISHIHARA 	 NATA"• EL BATIST • DE OLIVEIRA 
Provedor 	 CPF N° 320.761.262 7 
CPF n° 486.253.108-34 	 PHILIP MEDICAL S STEMS LTDA 
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PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de mandato PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., com sede 

na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, n' 401 — Parte 39 — Tamboré, CEP 

06460.040, no município de Barueri, Estado de São, inscrita no CNPJ/MF sob n.2 

58.295.213/0001-78, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de 

São Paulo sob NIRE 35.207.758.564, em 16 de novembro de 1987 e suas filiais, em 

especial as inscritas nos CNPJs 58.295.213/0018-16 e 58.295.213/0021-11, neste ato 

representada por seu Diretor Victor Hugo Ferraz de Campos, brasileiro, casado, 

advogado, portador da cédula de identidade RG ne 32.955.084-6 SSP/SP e inscrito no 

CPF/MF sob o n2  312.040.978-28, e por sua Diretora Patricia Frossard Piteri, brasileira, 

advogada, divorciada, portadora da cédula de identidade RG n. 24.382.096-3—SSP/SP e 

inscrita no CPF/MF 263.330.418-40, nomeia e constitui seus bastantes procuradores: 

GRUPO A:  1) Andre Anachoreta Duprat, brasileiro, casado, administrador de empresas, 

portador da cédula de identidade RG n9  0204821938 SSP/RJ e inscrito no CPF sob o n2  

100.502.957-13: 2) Rodrigo Corrales Grigol, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade RG n9  29467579-6 e inscrito no CPF sob o 

n9  365.228.148-97; 3) Thiago Junqueira Penteado, brasileiro, casado, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade RG n2  28334943 SSP/SP e inscrito no CPF 

sob o n2  002.960.947-06; 4) Alexandre Boaventura, brasileiro, divorciado, engenheiro, 

portador da cédula de identidade RG n2  26.441.073-7 e inscrito no CPF sob o ns 

254.270.188-16; 5) Avelino de Campos Figueira, brasileiro, casado, advogado, portador 

da cédula de identidade RG n2  44.777.946-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n9 

346.543.518-41; 6) Natanael Batista de Oliveira, brasileiro, solteiro, advogado, 

portador da cédula de identidade RG n2  3270709 SSP/DF e inscrito no CPF sob o n2  

320.761.262-87; 7) Fernando Oliveira Penha, brasileiro, casado, gerente de vendas, 

portador da cédula de identidade RG n2  25.654.412-8 e inscrito no CPF sob o n2 

271.694.118-14; 8) Tiago Veiga Vieira de Souza, brasileiro, casado, administrador, 

portador da cédula de identidade RG n2  32.862.549-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n9  

314.878.168-63; e 9) Givanildo Melo Rodrigues, brasileiro, casado, advogado, portador 

da cédula de identidade RG n" 29.912.373-X SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o n' 

191.280.218-00, GRUPO B: 1) Thiago Lima Peixoto, brasileiro, solteiro, administrador 

de empresas, portador da cédula de identidade 28.872.650-X SSP-SP e inscrito no CPF 

sob o n2  317.656.038-97, 2) Evaldo Bella, brasileiro, casado, contador, portador da 

cédula de identidade RG n2  19.507.280, e inscrito no CPF sob n2. 135.356.018-00; 3) 
Mateus Trevisan Antun, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da 

cédula de identidade nº 28.718.317-8 SSP-SP e inscrito no CPF sob n2. 254.233.038-77 e 

4) Jose Gerson de Abreu Neto, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de 

identidade RG n 2  1984698-3 e inscrito no CPF/MF sob o n9  982.661.872-15, conferindo 
aos procuradores do GRUPO A, poderes para em conjunto com um procurador do 
GRUPO B ou com um diretor estatutário, até o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões 
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de reais), bem como, aos procuradores do GRUPO B, poderes para em conjunto com 
um diretor estatutário, sem limitação de valor, praticar os seguintes atos: 1) assinar 
contratos de fornecimento, representação comercial, de revenda, de distribuição, de 
instalação, de manutenção e locação de equipamentos, bem como contratos ajustados 
com oficinas autorizadas e especializadas para reparos nos produtos e equipamentos 
produzidos e/ou comercializados pela Outorgante, podendo desta forma cancelar e 
ajustar cláusulas e condições, preços e formas de pagamento; 2) para participar nas 
licitações de interesse da Outorgante, podendo apresentar propostas, assinar contratos 
e orçamentos, nas licitações públicas promovidas pela União, Estados e Municípios, e 
respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, e todas as 
outras entidades sujeitas ao regime previsto na Lei n" 8666/93 e legislação posterior, 
podendo cancelar e ajustar cláusulas e condições, prazos, preços e formas de 
pagamento; e 3) Assinatura de Declarações de Exclusividades de Vendas, manutenção e 
assistência técnica de equipamentos e acessórios, podendo, enfim, praticar todos os 
demais atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato, ficando 
vedado seu substabelecimento no todo ou em parte. Esta procuração é válida por 1 
(um) ano. Barueri, 29 de julho de 2019. 

Patricia Frossard Pe 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDIÇOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

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

http- //www.azevedobastos.not.br  
E-mail cartono@azevedobastos not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequencia. 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 Paraíba endereço http //corregedoria.tipb.jus.br/selo-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada. a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada. sendo da empresa PHILIPS 
MEDICAL SYSTEMS LTDA a responsabilidade. única e exclusiva. pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/07/2019 14:16:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos. de 
acordo com o Art. 1°. 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001. como também. o documento eletrõnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevedo Bastos poderá ser solicitado diretamente a empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA ou ao Cartório pelo endereço 
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

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

Código de Consulta desta Declaração: 1312153 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 31/07/2020 14:05:23 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 81673107191401540720-1 a 81673107191401540720-2 
'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. 

O referido é verdade, dou fé.  

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7233b830ddbc6fda68b7e5d29bd7df0b13752105c4de892128383e9e5cd2cf13feb93033a7ab04ea442b08103e 
c019a450b64263f6cb50e1743977cbaa31fc8b 
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Receita Federal do Brasil 

eREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
58.295.213/002111 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
murais 

NOME EMPRESARIAL 

PHIUPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMEN-0 ¡NOME DE FANTASIA, PORTE 

DEMAIS 

CONGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
26.60-4-00 - Faricação de aparelhos eletronuidicos e eletroterapéuticos e equipamentos de Irradiação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
26.214-00 • Fabricação de equipamentos de informática 
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromódicos e eletroterapéuticos • equipamentos de irradiação 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos • ortopédicos 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos cientifico*, médicos e hospitalares. sem operador 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA .WRIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R OTTO SALGADO 
NUMERO 

250 
COMPt EMENTO 
PREMO VARGINHA B2 PARTE B 

CEP 
37.066-440 

RAIRRCIDISTRITO 
DISTRITO INDUSTRIAL CLAUDIO 
GALVAO NOGUEIRA 

MuNIC PIO 
VARGINHA 

SE 
MG 

ENDEREÇO ELE'RõNKO 

TAISY.NASCIMENTOCIPHILIPS.COM  
TELEFONE 
(15) 3219-7225 / (35) 3219-7231 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL iEFR • 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/12/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ri° 1.863. de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/10/2019 às 13:17:40 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 1/1 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/copycnpjreva/copjreva_solicitacao.asp 	 1/1 



SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

09/10/2019 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
07/01/2020 

NOME/NOME EMPRESARIAL: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001986101.02- 
97 CNPJ/CPF: 58.295.213/0021-11 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: RUA OTTO SALGADO NÚMERO: 250 

COMPLEMENTO: PREDIO VARGINHA B2 
PARTE B, 

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL 
CLAUDIO GALVAO NOGUEIRA CEP: 37066440 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: VARGINHA UF: MG 

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que: 

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou 
Advocacia Geral do Estado; 

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de 
carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação 
de separaçao judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de 
doaçao de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de 
Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. 

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do 
sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Divida Ativa. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br  => certidão de débitos tributários => 

certificar documentos 

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2019000361984830 

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctr1/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicit... 09/10/2019 



Prefeitura do Município de Varginha 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nro: 12682/2019 

A Secretaria Municipal da Fazenda, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

C E R T I F I C A, que consta nos Cadastros desta Municipalidade, 

que o documento n° 58.295.213/0021-11, em nome de PHILIPS 

MEDICAL SYSTEMS LIDA, NADA DEVE com referência a Impostos e 

taxas. 

A presente certidão é válida por um prazo de 60 (sessenta) dias 

após sua emissão. Fica Ressalvado o direito da Prefeitura do Município 

de Varginha exigir a qualquer tempo os débitos que venham a ser 

apurados. 

Varginha 01/10/2019 às 16:21:59 

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na 

Internet, no endereço http://www.varginha.mg.gov.br/.  

Número de controle : 0eaba2920daad120749a91857768de85 



14/10/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	58.295.213/0021-11 

Razão Social:PHILIPs MEDICAL SYSTEMS LTDA 

Endereço: 	R R OTTO SALGADO 250 PRED VAR B2 PARTE B / DIST IND CLAU GAL B / 
VARGINHA / MG / 37066-440 

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

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

Validade:14/10/2019 a 12/11/2019 

Certificação Número: 2019101400274774742146 

Informação obtida em 14/10/2019 11:19:52 

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

https //consulta-cri Cai xa gov br/consultacrf/pagesflistaEmpregadores tsf 	 1/1 



09/09/2019 

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

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

Nome: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 
CNPJ: 58.295.213/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172. de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos 
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins 
de certificação da regularidade fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 14:09 11 do dia 09/09/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 07/03/2020. 
Código de controle da certidão: ADF2.5353.D780.6D2D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 58.295.213/0021-11 

Certidão n°: 174573269/2019 
Expedição: 25/06/2019, às 10:54:53 
Validade: 21/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
58.295.213/0021-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 
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