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ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO 
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CONTRATO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR 
N° 08/2019 

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 J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA 
COMERCIAL LTDA, com CNPJ n° 67.882.621/0001-17 e lnscr. Estadual n° 
113.497.753.111, estabelecida na Rua Colorado, 279/291, 'piranga, CEP 04225- 
50, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada pela 
sua representante, a Sra. Karine Moriya. CPF n° 249.555.168-82, 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, 
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encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento: devendo 
ainda a entrega ser realizada em dias úteis e horário comercial. 
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 á 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 à 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 
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(dez) dias. contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 
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 convênio (Convênio MS n° 851930/2017). 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

O valor do presente contrato é de R$ 10.000,00 (dez mil 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 à 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. 

(ç td> 
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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; 
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6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 
realizadas pela CONTRATANTE; 

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 autônomas 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 contratadas, foi lavrado o 
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de 
direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas. 

Capão Bonito, 12 de novembro de 2019. 

CONTRATANTE: 	 ATADA: 

MASARU ISHIHARA 	 KARINE MORIYA 
Provedor 	 CPF n° 249.555.168-82 
CPF n° 486.253.108-34 	 J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORT. 

E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA 
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TESTEMUNHAS: 
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ANEXO 1  

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

Itens da licitação 02/2018: 09 e 20  
(conforme publicação no edital de processo de compra 02/2018) 

Equipamentos contratados: 

ITEM 
NA 

LICITAÇÃO 
DESCRIÇÃO QTDE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

09 OXiMETRO DE PULO 
MARCA JG MORIYA 
MODELO: MD300M 

Especificação Técnica: Oximetro de pulso portátil, 	com 
as seguintes caracteristicas mínimas oximetro de pulso 
compacto 	indicado 	para 	uso 	em 	paciente 	adulto, 
pediátrico e neonato: spo2 faixa de medição 0% - 100% 
pulso faixa de medição 30 — 235bpm tela tipo tft colorido 
de 	2.8 	com 	apresentação 	de 	curva 	pletismográfica 
valores 	de fc. 	spo2, 	gráfico de 	tendência e demais 
informações, compacto e leve, funcionamento em baixa 
perfusão e movimentação, alimentação: alarmes: spo2, 
pulso. 	sensor 	desconectado. 	dedo 	fora 	do 	sensor, 
indicação 	de 	bateria 	fraca. 	Comunicação 	usb 	para 
transferência de dados_ funcionamento ac 100-240v tipo 
3 baterias alcalinas tipo aa ou fonte externo autonomia 
com 	bateria 	até 	16 	horas 	continuas 	caracteristicas 
físicas. 	peso 	máximo 	0,5kg. 	acessórios 	que 
acompanham 	o 	produto: 	02 	sensores de 	oximetria, 
sendo 01 (um) adulto e 01 infantil/neonatal 	Apresentar 
registro na Anvisa e catálogo do produto. 

02 

(Dois) 

R$ 2.500,00 

(DOIS MIL E 
QUINHENTOS 

REAIS) 

R$ 5.000,00 

(CINCO MIL 
REAIS) 

20 OXÍMETRO DE PULO 
MARCA: JG MORIYA 
MODELO: MD300M 

Especificação Técnica: Oximetro de pulso portátil, 	com 
as seguintes caracteristicas minimas: oximetro de pulso 
compacto 	indicado 	para 	uso 	em 	paciente 	adulto, 
pediátrico e neonato. spo2 faixa de medição 0% - 100% 

02 

(DOIS) 

R$ 2.500,00 

(DOIS MIL E 
QUINHENTOS 

REAIS) 

R$ 5.000,00 

(CINCO MIL 
REAIS) 
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pulso faixa de medição 30 - 235bpm tela tipo tft colorido 
de 	2.8 	com 	apresentação 	de 	curva 	pletismográfica 
valores de fc, 	spo2, 	gráfico de tendência e demais 
informações: compacto e leve, funcionamento em baixa 
perfusão e movimentação; alimentação; alarmes: spo2, 
pulso, 	sensor 	desconectado, 	dedo 	fora 	do 	sensor, 
indicação 	de 	bateria 	fraca. 	Comunicação 	usb 	para 
transferência de dados. funcionamento ac 100-240v tipo 
3 baterias alcalinas tipo aa ou fonte externo autonomia 
com 	bateria: 	até 	16 	horas 	continuas. 	características 
físicas; 	peso 	máximo 	0,5kg. 	acessórios 	que 
acompanham o 	produto: 	02 sensores de oximetria, 
sendo 01 (um) adulto e 01 infantil/neonatal. Apresentar 
registro na Anvisa e catálogo do produto. 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

Capão Bonito, 12 de novembro de 2019. 

CONTRATANTE: 

MASARU ISHIHARA 
	

KARINE MORIYA 
Provedor 
	

CPF n° 249.555.168-82 
CPF n° 486 253 108-34 
	

J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORT. 
E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA 
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12/11/2019 	 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
67.882.621/0001-17 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
20/05/1992 

NOME EMPRESARIAL 
J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
••••,...... 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de 
laboratório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predomináncia de alimentos ou de insumos 
agropecuários 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
R COLORADO 

NÚMERO 
279 

COMPLEMENTO 

CEP 

04.225-050 
BAIRRODISTRITO 
!PIRANGA 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CONTRATOS@PROLINKCONTABIL.COM.BR  

TELEFONE 
(11) 3107-4505 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR; 
..... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
02/08/2001 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI. 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Emitido no dia 12/11/2019 às 13:49:13 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 

Cons. ulta QSA / Capital Social 
	

Voltar 
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Estabelecimento 

IE: 113.497.753.111 

CNP): 67.882.621/0001-17 

Nome Empresarial: J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LT 

Nome Fantasia: 

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Endereço 

Logradouro: RUA COLORADO 

Na: 279 	 Complemento: 

	

CEP: 04.225-050 	 Bairro: V CARIOCA 

	

Município: SAO PAULO 	 UF: SP 

Informações Complementares 

Situação Cadastral: Ativo 

Ocorrência Fiscal: Ativa 

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO 

Data da Situação Cadastral: 01/07/1992 

Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ 

Atividade Econômica* Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
• odontológico e de laboratório 

Informações NF-e 

Data de Credenciamento como emissor de NF- 
25/08/2009 

e: 

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total 

Data de Inicio da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009 

12/11/2019 	 Consulta Pública ao Cadesp 

Consulta Pública ao Cadastro 
ICMS 

Cadastro de Contribuintes de 
ICMS - Cadesp 

lxi 

Código de controle da consulta: 51e4bf75-32d7-4597-a571-cdae0bc6510c 

Voltar 

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes 
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são 
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com 
eles ajustadas. 

Versão: 3.76.0 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(jm5zn3odzIallzmaahmllem0))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx  1/1 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 67.882.621 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 24341398 	 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	22/11/2019 11:19:20 	 (hora de Brasília) 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

FAZENDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 

Certidão Número: 0354043 - 2019 

CPF/CNPJ Raiz: 	67.882.621/ 

Contribuinte: 	J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA 

Liberação: 	05/06/2019 

Validade: 	 02/12/2019 

Tributos Abrangidos: 	Imposto Sobre Serviços - ISS 

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento 

Taxa de Fiscalização de Anuncio - TFA 

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE 

Taxa de Residuos Soldos de Serviços de Saúde - TRSS (incidéncia a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI 

Unidades Tributárias: 

CCM 2.062.357-7- Inicio atv :12/05/1992 (R COLORADO, 00279 - CEP: 04225-050 ) 

CCM 2.869.523-2- Inicio atv :13/01/2000 (R DA UNIAO, 00377 - CEP: 04107-011 ) 

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Divida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Divida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeiturasp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.  
Qualquer rasura invalidará este documento. 

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM n° 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM n° 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50 691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51 714 de 13 de agosto de 2010 

Certidão emitida as 09:55:57 horas do dia 11/07/2019 (hora e data de Brasília). 

Código de Autenticidade. 367CF443 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.brisf  



y . 

PREFEITURA DE 
SÃO PAULO 

FAZENDA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
CERTIDÃO DE ROL NOMINAL 

CERTIDÃO N° 
681958/2019 

FL. 1/1 

Número do Contribuinte: 	67.882.621/ 

Nome do Contribuinte: 	 J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORTADORA COMERCIAL LTDA 

Não consta imóvel cadastrado em nome de: J G MORIYA REPRES IMPORT E EXPORTADORA COMERCIAL 
LTDA - CPF/CNPJ Raiz: 67.882.621/ 

Certidao emitida via Internet com base na Portaria SF n° 04 de 05 de janeiro de 2012. 
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria Si' n' 04 de 05 de janeiro de 2012. 
Certidão emitida as 16:32:42 horas do dia 17110/2019 (hora e data de Brasilia). 

Código de autenticidade: CB4C8867 

A aceitação desta cedida° está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.prefeitura.sp.gov.bricidade/secretarias/tazenda.  

Qualquer rasura invalidara este documento. 



22/11/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

1 

CAILALA 
C.A I XA E CO NJ m A F" 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 67.882.621/0001-17 

Razão Social) G MORIYA REPRES IMP EXP COML LTDA 

Endereço: 	RUA COLORADO 279 / 1PIRANGA / SAO PAULO / SP / 04225-050 

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:20/11/2019 a 19/12/2019 

Certificação Número: 2019112002274481518537 

Informação obtida em 22/11/2019 11:18:27 

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-crtcaixa.gov.br/consuitacrfipages/impressao.jsf 	 1/1 



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: J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA COMERCIAL 
LTDA. 

CNPJ: 67.882.621/0001-17 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

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 10:56:30 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasile> 
Válida até 21/01/2020. 
Código de controle da certidão: D1413.08A4.3C5B.DCE7 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA 
COMERCIAL LTDA. 

(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 67.882.621/0001-17 
Certidão n°: 177743804/2019 
Expedição: 26/07/2019, às 09:44:19 
Validade: 21/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E EXPORTADORA 
C O M E R C I A L 	 L T D A 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
67.882.621/0001-17, 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. 

crA 	 hl 
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