
JOÃO DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO
RG o" 3142734 SSP-PA - CPF n" 696.150.982-72

INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
CNPJ 24.626.549/0001-54

INSTRUMED
INSTRUMENTOSc
MÉDICOS HOSPITALARES \
EIREL24626549000154  í

Belém - PA, 28 de setembro de 2021.

INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ sob o n
24.626.549/0001-54 e Insc. Estadual n 15.522.146-9, sediada na Av. Marquês de Herval, 1886. Pedreira, CEP

66087-320, Belém - PA, por seu representante legal Sr. JOÃO DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO, portador
da Cédula de Identidade (RG) n 3142734 SSP - PA e CPF/MF 696.150.982-72. DECLARA, sob penas da lei,
que inexiste fato impeditivo para contratar com a Administração Pública.

Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

REF. OFÍCIO GC N 273/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO N. 055/2021
OBJETO: MATERIAL MÉDICO EPIS
ABERTURA: 28/07/2021 ÀS 10:00H

INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI - EPP
CNPJ: 24.626.549/0001-54 - Insc. Est.: 15.522.146-9
Av- Marquês de Herval, 1886 - Pedreira
CEP: 66.087-320 - Belém - Pará - Fones: (91) 3353-9161
E-mail: instrumed.hospitalar@gmail.com

® InstruMed
Nigír  instrumentos Médico-Hospitaiares

Ao Seu Lado, Sempre.
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Belém - PA, 28 de setembro de 2021.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firma a presente.

INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ sob o n"
24.626.549/0001-54 e Insc. Estadual n 15.522.146-9, sediada na Av. Marquês de Herval, 1886. Pedreira, CEP

66087-320, Belém - PA, por seu representante legal Sr. JOÃO DANIEL DE SOUZA NASCIMENTO, portador
da Cédula de Identidade (RG) n 3142734 SSP - PA e CPF/MF 696.150.982-72. DECLARA, para fins de
participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7o da
Constituição Federal de 1988, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n 8.666, de 21 de

junho de 1993, acrescido pela Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO A MENORES
INCISO XXXIII, DO ARTIGO T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

REF. OFICIO GC N 273/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO N. 055/2021
OBJETO: MATERIAL MÉDICO EPIS
ABERTURA: 28/07/2021 ÀS 10:00H

CNPJ: 24.626.549/0001-54 - Insc. Est.: 15.522.146-9
Av. Marquês cie Herval, 1886- Pedreira
CEP: 66.087-320 - Belém - Pará - Fones: (91) 3353-9161
E-mail: instrumed.hospitalar@gmail.com

INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES

5) instruMed
\Sr Instrumentos Médico-Hospítalares

Ao Seu Lado, Sempre.
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PARA
Para conferir sua autenticidade, acesse http://sisgat.bombeiros.pa,gov.br e informe o número de
Certificado: 167466 e a data de emissão: 29/03/2021, ou utilize um leitor de QRCode no código
acima para acessar o link de verificação automática.

DOCU

1.Cabe ao Proprietário ou Responsável pelo uso, garantir o perfeito funcionamento das medidas de segurança
contra incêndio e emergência, bem como manter as características e a atividade prevista para a edificação em

processo aprovado.

2.A edificação poderá ser vistoriada para fins de fiscalização a qualquer tempo e, caso seja verificada situação
de irregularidade, serão adotadas medidas previstas na legislação, que incluem advertência, multa e cassação
deste certificado, além da interdição da edificação.
3.O AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO - ACPS - possui a mesma eficácia do Auto de
Vistoria para fins de comprovação de regularização da edificação perante outros órgãos.
4.O presente Certificado de Licenciamento está sendo concedido mediante a declaração do solicitante de
cumprimento das exigências apresentadas na cartilha de orientação disponível em
http://sisgat.bombeiros.pa.gov.br/ cartilha.pdf.

5.A responsabilidade pelo cumprimento dos prazos de renovação do certificado é do proprietário do
estabelecimento, conforme as normas estabelecidas pela corporação.

Anotações Gerais:

Certificamos que a Edificação descrita teve seu processo de segurança contra incêndio e Emergência
aprovado, por atender normas exigidas no Estado do Pará.

Razão Social:    INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREU^

Nome Fantasia:  INSTRUMED

CNPJ/CPF:24.626.549/0001-54

CNAE:4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar
e de laboratórios

Lotação:N/AÁrea: 85.94 m'Risco Incêndio: MÉDIO

Endereço:Av Marques De Herval, N^ 1886
, PROX. ENEAS PINHEIRO

Bairro:PEDREIRACidade:BELÉM

Revenda de GLP: Sem Revenda de GLP

Observação:     Nenhuma observação.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

SERVIÇO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E EMERGÊNCIA
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO
AUTO DE CONFORMIDADE DE PROCESSO SIMPLIFICADO

VALIDADE: 30/03/2022N2 167466



Assinado digilalmenle por MARCELO SANTOS COSTA(token), conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Podar
2067/2020-GP
Assinado com sanha por MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuáno) e ROSELI CLECIA PEREIRA SOARES COUTO!usuário)
Autenticado digital mente por MARGUI GASPAR BITTENCOURT(usuário) e MARCELO SANTOS COSTA(token), conforme previste
11.419/2006 e regulamentada pela Podaria 2067/2020-GP.
Use 2930986.18807537-2811 para a consulta à autenticidade em https://apps.ljpa.jus.br^sigaex/siga-autenticidade
Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA 'Data e hora: 08/09/2021 11:48

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em :03/09/2021 09:14:09
CONTROLE: 09030908690695Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civ
Válida até 02/12/2021 00:00:00Libra (marcelo.costa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual,
•ação   Judicial(Concordata),   Civel   e    Comercial,   Família,

As informações contidas nesta Certidão refei
Execução   patrimonial,   Falência   e
Interdiçãomitela/Curatela, Inventário e etc...

Diretoria do Fórum Civel

Divisão de Distribuição de Feitos Civeis

Serviço de Emissão de Certidão Civel

sexta-feira, 3 setembro, 2021

Observações:

1.Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2.A informação do n do ÇPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão,
devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na
prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 1o, art3Q1 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3.A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4.Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5.A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de
distribuição, de 1o de janeiro de 1980, até a presente data, em face de INSTRUMED

INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ 24.626.549/0001-54, NADA
CONSTA na Justiça Estadual de 1o grau, 2a grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará,
referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).



Confirma-se a veracidade da certidão de Antecedentes
Cíveis, número 08690695, perante ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, em nome de INSTRUMED
INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI,
emitida em 03/09/2021 às 09:14:09 com validade até
02/12/2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ



Secretaria Municipal ^H'||||ÜÍ||Í!f^NKRua l^ de ^oue^0ro 355. ^mua Camp.na. CEP, 6S.O!3-O60 Belé^-
de Finanças ^^••EQO][IIb3Te.efGne:|91|3O73.5211/3O73-5212F;.X;(91|3O73-5213

emaii: gabs-sefin@betem.pa-gov.br

Contribuinte:INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES

CPF/CNPJ:24.626.549/0001-54

Inscrição Mobiliária:269288-3

Inscrição008/34884/12/47/0540/000/000-63 ()
EndereçoAV MARQUÊS DE HERVAL , 1886

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas
de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é
certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos
administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 09:17 horas, do dia 07/07/2021 com fulcro na instrução
Normativa n 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta ) dia(s)

Código de Controle de Certidão : NGKQ.ZN29.TQMT.YPVR.WOXU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas
validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo n   095562/119/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SELEM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

lia^





https://app.sefa. pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

|CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTARIA]

Nome: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
Inscrição Estadual: 15.522.146-9
CNPJ: 24.626.549/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade
está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado
da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n. 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n. 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da
Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela
Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço
eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:37 do dia 26/08/2021
Válida até: 22/02/2022
Número da Certidão: 702021080904959-5

Código de Controle de Autenticidade: C916B425.C8774D 1 F.44165B19.38833D35

Observação:

-Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6 da Instrução Normativa n. 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

-A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

https://app. sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



•: De regularidade Trib^tária
>: 702021080904953-5
i: C916B425.C8774D1F.441656Í^ 38833D35

: 2<t.t52rí.5't9/00U1-54
15:24:37 no nia 26T3fc/2G21

Tipo Certidãi
H" Certidãi

Código de controle tíe autenticídad.

CNR.
Emitida à-

Nome Empresarial^ INSTRÜMED INSTRUMENTOS ?,4EDiCOS HOSPITALARES EIRELi
Inscrição Esísdu;

onsulta aute^ticidade de certidões

Alô SEFA-0800-725-5533Tam^nho do texto

SEFA



https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

lCERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA|

Nome: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
Inscrição Estadual: 15.522.146-9
CNPJ: 24.626.549/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n. 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e

da Instrução Normativa n. 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:24:37 do dia 26/08/2021
Válida até: 22/02/2022
Número da Certidão: 702021080904960-9

Código de Controle de Autenticidade: E1E6EFC2.ID1663F6.4E61 A527.64637699

Observação:

-Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9o da Instrução Normativa n. 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

-A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

26/0672021https://app.sefa. pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



^onsuita autenticidade de certidões

Nome Empresaria!: INSTRÜMED INSTRUMENTOS MÉD^COS HOSPITALARES EiRELi
inscrição Estadual: 15^522.146-9

C^PJ: 24.626.549/0001-54
Emitida às: "5 24:67 no d^a 26/0Í^2Ú21
Váiída até: 22/02/2022

Tipo Certidão: Negativa NÃo Tributária
N Certidão: 70202^080904960-9

Código do controle de autenticidade: E1E6EFC2.1D16S3F6.4E61A527.S4-637S99

: Resultado

3Tamanho do texto Q

SEFA



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

Nome: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.626.549/0001-54

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.constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida 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 à 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 16:21:15 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.
Código de controle da certidão: C420.7924.416C.EC9C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Confirmação da Autenticidade de
Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 24.626.549/0001-54

Código de Controle: C420.7924.416C.EC9C

Data da Emissão: 20/08/2021

Hora da Emissão: 16:21:15

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 20/08/2021, com validade até 16/02/2022.

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)í ^^^



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

Validade:06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100602523388987252

Informação obtida em 18/10/2021 13:50:18

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.

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 Serviço - FGTS.

Inscrição:  24.626.549/0001-54

Razão SocialíNSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALA
Endereço:   av marques de herval 01886 / pedreira / belem / pa / 66087-320

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

CAIXA
CAIXA ECQÍ*~M A F-ECER^L

\



O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

inscrição: 24.626.549/0001-54
Razão social: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALA

Resultado da consulta em 18/10/2021 13:50:32

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Dúvidas mais Freqüentes | Início | V -1

Situação de Regularidade do
Empregador



DOCUMENTO
AUTÊNTICO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 24.S26.549/0001-54
Certidão n: 28558980/2021
Expedição: 17/09/2021, às 10:20:21
Validade: 15/03/2022 -  180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que instrumed instrumentos médicos hospitalares eireli
(matriz E filiais), inscrito(a) no CNPJ sob o n  24.626.549/0001-54,

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 ã identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ãs 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.

.,..:;'; BiHÍÍ

Gestão de Contatos/SEMUS



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Resultados da Consulta Eletrônica:

Razão Social: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 24.626.549/0001-54

Informações da Pessoa Jurídica:

Consulta realizada em: 21 /09/2021 15:16:20

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TCÒ



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n 12.965, de 23 de abr
de 2014, Lei n 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Certidão emitida às 13:55:21 do dia 18/10/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=lNABlLlTADO:5

Código de controle da certidão: XTPS181021135521

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Nome completo: INSTRUMED INSTRUMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
EIRELI

CPF/CNPJ: 24.626.549/0001-54

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS



Nome completo: MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 28.973.504/0001 -07

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima
identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na
administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n 8.443/92
(Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do
teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado,
bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito
suspensivo ou de decisão judicial.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES IMDÔNEOS

Verificação

Limpar

Código de controle : *

ZOP5181021120010

Verificar certidão emitida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOrei



versão 2.3

Ativar Modo de Leitor de Tela

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Fazer download

Vsrífíc^f certidão ^^itida

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
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Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

616D.A765.D80B.3229 no seguinte endereço: https://www.cnj.ius.br/ímprobidade adm/autenticar certidão.php

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divuloacandcontas.tse.ius.br/

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/10/2021 às 13:57) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ n 24.626.549/0001-54.

mprobidade Administrati



COPVFtIGHT - CNJ 2008 - 2013

Certifico que nesta data (18/10/2021 às 13:57) nio
consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa e Ineiegibilidade, supervisionado pelo
Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ n 24.626.549/0001-54.

e 616D.A765.D80S.3229 emitida em 18/10/2021 13:57:00^ vinculada ao CNPJ

Confirmação de Autenticidade
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