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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS  

Ref.  Processo n2: 190/2021 

Preg5o Presencial n2  2/2021 

CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX, empresa inscrita no CNPJ sob o ng 

05.155.405/0001-12, com endereço comercial na Rua  Dr.  Antônio Alves Arantes, 429 — sala 06 — 

Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS, por seu representante legal, conforme contrato social 

anexo vem perante Vossa Senhoria, respeitosamente, apresentar IMPUGNAÇÃO ao instrumento 

convocatório da licitação acima indicada, o que faz consubstanciando as razões e motivos expostos a 

seguir: 

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1. A Legitimidade para Impugnar e a Tempestividade 

De acordo com o item 28.1, do Edital, qualquer interessado podera solicitar esclarecimentos, 

providências ou impugnar o ato convocatório do pregão até 02 dias úteis antes da sessão. 

Considerando o interesse desta empresa em participar do certame, mostra-se legitima a pretensão 

que se passa a expor. 

Por sua vez, a sessão de abertura pública esta agendada para o dia 30.11.2021 e a presente 

impugnação é protocolada com antecedência de dois úteis dias do dia da sessão, apresentando-se, 

portanto, tempestiva a impugnação. 
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11.QUEST6ES FUNDAMENTAIS — AS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 

É imprescindível estabelecer que o certame licitatório visa a aquisição de produtos 

alimentícios nutricionais, equipas e liquidificador industrial, em atendimento a Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Ocorreu que há critérios desnecessários e que restringem e afastam competidores, de forma 

imotivada e sem qualquer justificativa prévia, no pertinente aos itens 5, 6, 17, 18, 19, 54 e 55. Sendo 

assim, a impugnante não concorda com os critérios lançados nos seguintes itens, todos devidamente 

sublinhados: 

Item 5 e 6 — DIETA  ENTERAL  ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL 

AGUDA E CRÔNICA EM TRATAMENTO DIALiTICO, que necessitem de restrição de fluidos e eletrólitos. 

Isenta de lactose, sacarose, com baixo teor de colesterol, suplementada com Larginina.  Densidade 

calórica de 1,5 - 2,0 kcal/m1 e distribuição calórica de 7 a 18% de proteína, 35 a 63% de carboidrato e 

28 a 45% de lipídio. com  proteinas do soro do leite e caseinato de cálcio.  Com  teores de vitaminas e 

minerais que satisfaçam as necessidades de um indivíduo adulto. Constando externamente na 

embalagem data de fabricação e validade e número de registro. Liquido. 

Aproveitamos para apresentar nosso produto GLUCERNA 1.5 RTH — 1000m1 (ficha técnica 

anexa), da fabricante  ABBOTT,  que atende a indicação Nutricional e gostaríamos de participar do 

certame com nosso produto. 
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Item 17 e 18 - Dieta nutricionalmente completa, polimérica, normocalórica,  hiperprotéica, 

enriquecida com nutrientes imunomoduladores, como arginina, ômega 3 e nucleoticleos.  Isento de 

lactose e glúten. Densidade calórica 1,0 a 1,5 kcal/ml. Distribuição calórica: 18 a 30% proteína, 40 a 

55% carboidratos, 20 a 39% lipídeos. maltodextrina, para pacientes com resposta imunológica 

comprometida, como nutrição pré-operatória, cicatrização de lesões por pressão, pé diabéico e 

ouras feridas crônicas. Constando externamente na embalagem data de fabricação e validade e 

número de registro. Aspecto físico liquida. 

Aproveitamos para apresentar nosso produto PERATIVE RTH — 1000m1 (ficha técnica anexa), 

da fabricante  ABBOTT,  que atende a indicação Nutricional e gostaríamos de participar do certame 

com nosso produto. 

Item 19 - Dieta nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorção, normocalorica, 

normooroteica  com proteínas DE ALTA QUALIDADE, CONTENDO PROTEINAS DO soro de leite, 

normolipidica com presença de tcm. Isenta de lactose, colesterol e glúten. Aplicação em pacientes 

com função gastrointestinal comprometida, diarréia, má absorção, pancreatite, síndrome do 

intestino curto. Constando data de fabricação e validade e número de registro. Densidade calórica 

1,0 a 1,5 kcal /ml, proteínas: 16 a 22 % (GLUTAMINA),  carboidratos, 49 a 69 % (MALTODEXTRINA) e 

lipidios 25 a 30% (tcm). 

Aproveitamos para apresentar nosso produto PERATIVE RTH — 1000m1 (ficha técnica anexa), 

da fabricante  ABBOTT,  que atende a indicação Nutricional e gostaríamos de participar do certame 

com nosso produto. 
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Item 54 - Fórmula pediátrica para nutrição  enteral  e oral nutricionalmente completa, com ou 

sem adição de fibra alimentar.  Aspecto físico: pó. Indicada para crianças de 3 a 10 anos que 

precisam manter ou recuperar o estado nutricional. Com  ou sem sabor. Isenta de glúten. Contendo 

externamente na embalagem a descrição das características do produto, data de fabricação e de 

validade e número de registro. Com  no mínimo 400g. 

Aproveitamos para apresentar nosso produto PEDIASURE — 400g (ficha técnica anexa), da 

fabricante  ABBOTT,  que atende a indicação Nutricional e gostaríamos de participar do certame com 

nosso produto. 

Item 55 - Fórmula pediátrica para nutrição  enteral  e oral nutricionalmente completa, com ou 

sem adição de fibra alimentar,  físico: p6. Indicada para crianças de 1 a 10 anos que precisam manter 

ou recuperar o estado nutricional. Com  ou sem sabor. Isenta de glúten. Contendo externamente na 

embalagem a descrição das características do produto, data de fabricação e de validade e número de 

registro. Com  no mínimo 380g. 

Aproveitamos para apresentar nosso produto PEDIASURE — 400g (ficha técnica anexa), da 

fabricante  ABBOTT,  que atende a indicação Nutricional e gostaríamos de participar do certame com 

nosso produto. 

Da forma como postas e exigidas no edital, o certame se direciona, já que os 

descritivos dos itens listados acima fecham ao pedir especificações existentes apenas em uma marca, 

sem qualquer explicação plausível, sem a devida plausibilidade técnica. Ressalta-se ainda que vários 

outros itens descritos não possuem a quantidade  minima  da embalagem a ser adquirida. 

É imperativo esclarecer que o ato convocatório, ao estabelecer as regras para 

selecionar a proposta mais vantajosa, deve estipular as exigências necessárias de maneira a não 

prejudicar o caráter competitivo da licitação. Deve ser assegurado o tratamento igualitário aos 

interessados, sendo vedada a intenção de beneficiar um ou mais competidores através do 

estabelecimento de critérios desnecessários ou abusivos. 
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Vejamos o que reza o  art.  32, § 12, inciso I da Lei de licitações, verbis:  

Art.  3 2  A licitação destina-se a garantir a observância do principio 

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 

administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vincula ção ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

corre/atos. 

§ lg e VEDADO AOS AGENTES PÚBLICOS: 

- ADMITIR, PREVER, INCLUIR  OU TOLERAR, NOS ATOS DE CONVOCAÇÃO, CLAUSULAS OU 

CONDIÇÕES QUE  COMPROMETAM, RESTRINJAM  OU FRUSTREM 0 SEU CARÁTER 

COMPETITIVO E ESTABELEÇAM PREFERÊNCIAS OU DISTINÇÕES EM RAZÃO  DA 

NATURALIDADE, DA SEDE OU DOMICÍLIO DOS LICITANTES OU DE QUALQUER OUTRA  

CIRCUNSTÂNCIA IMPERTINENTE OU IRRELEVANTE PARA 0 ESPECÍFICO OBJETO DO 

CONTRATO' (GRIFO MEU) 

Nos casos em tela, resta claro que o ato convocatório atinente ao presente 

processo de licitação infringiu o dispositivo contido no artigo 32, § 12, inciso I, da Lei de licitações, 

prejudicando o alcance do certame. Vejamos o que a jurisprudência pátria entende, verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. 

LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. EXIGÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONDIÇÃO 

IMPERTINENTE AO OBJETO LICIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO DO PROVIMENTO. Ê vedado aos agentes públicos admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 

condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 

competitivo da licitação e estabeleçam preferencias ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de 

qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico 

objeto do contrato  (art.  32, §12 da Lei n. 8.666/93). Ê o caso dos autos, 
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em que o edital de convocação exige para o fornecimento de merenda 

escolar, a prévia inscrição do interessado no conselho regional de 

administração, entidade que não detém competência para a fiscalização 

das empresas interessadas e se mostra impertinente ao objeto licitado. 

Condição que viola o principio do caráter competitivo e da ampla 

participação no certame. Existência de relevante fundamentação para 

suspender o pregão presencial. Agravo desprovido. (TJ-RS; Al 55588-

94.2014.8.21.7000; Caxias do Sul; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel.  

Des.  Marco Aurélio  Heinz;  Julg. 16/04/2014; DJERS 24/04/2014) 

Merece reparo, assim, o ato convocatório nesse item. 

Ill. REQUERIMENTOS 

Diante do exposto, requer que seja recebida a presente impugnação para 

suspender o processo licitatório até que sejam apreciadas as questões aqui suscitadas e, ao final, 

sejam adequados os itens 5, 6, 17, 18, 19, 54 e 55 do edital e os itens que não possuem a quantidade  

minima  da embalagem a ser adquirida, tudo em conformidade a disposição contida no  art.  39, § 12, 

inciso I da Lei 8.666/91. 

Pede deferimento. 

Campo Grande/MS, 24 de novembro de 2021. 
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Razão Social  ABBOTT  LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 

Linha do Produto GLUCERNA® 

Nome do Produto GLUCERNA 1,5 

Designação Legal Fórmula modificada para nutrição  enteral  e oral. 

Definição do Produto Fórmula normocalórica e hiperproteica 

Indicagties 
Controle glicdmico, situação de estresse metabólico, diabetes tipo 1 e 2 , 

com necessidade de maior aporte calórico / proteico e restrição de volume. 

---! 

Fontes de Proteínas Caseinato de Na (75%), Proteína Isolada da 
Soja (20%) e Caseinato de Ca (5%) 

Fontes de Carboidratos 

Maltodextrina (50%), Isomaltulose (22,9%), 
Frutose (18,2%), Poliol (12,1%), FOS 

(6,1%) Fibra de Awia (0,7%) e Fibra da 
Soja (0,5%). 

Fontes de Fibras 
Fibra de Soja + Fibra de Aveia (53%) e FOS 

(47%) 

Fontes de Lipideos 
Óleo de Canola (68%),  Oleo  de Girassol de 

alto teor oleico (30%), 	e Lecitina (2%). 

Características Técnicas Proporção de calorias não proteicas g/N 102:1 

Osmolaridade ( mosm/L) 614 

Apresentação 
Sistema Fechado (1000m1) e Tetra  Pack  

(200m1). 

Sabor Baunilha  

Perfil Lipidico 

SAT-  3,5% 
MUFA - 28,9% 
PUFA - 9,9% 
w6:w3 - 2,7:1 

Densidade Calárica (Kcal/ml) 1,50 

Volume médio para atingimento 100% IDR 
para vitamenas e minerais (ml) 

587 

Distribuição Energética 

Distribuição Energética 

20% 

..) 

TO 

Proteínas 	a Carboidratos 	Lpideos 

Certificados  KOSHER  e  HALAL  

Material exclusivo para profissionais da  Area  da saúde. 

a  Abbott  
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Sistema Fechado RTH (1000m1) e Tetra  Pack  (200m1) 

Apresentação 

INFORMA  ÃO NUTRICIONAL 

Tabela Nutricional 

Valor Energético 
Carboidratos 
Açúcares 
Protoinos 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturadas 
Gorduras  Trans  
Gorduras Monolnsatioadas 
Gorduras Poli-Insaturadas 
õrniagai 3  
Omega  6 
Colesterol 

Tibra Alirrientar 

Sndio 
Carnitine 

Taurina 
Inositol 

róz.fnro 
Magnésio 

Forro 
Zinco 
Martgaries 
Cobro  
lads.  
Salina 
Crorno 
Molibdiriso 
Potassio 
Cloro  
Vitamin,'  A 
Vitarnina 
Vitamina E 

Vitarnina 
Vitarnina C 
Vitamina 81 
Vtearninn 132 
Vitamina 06 
Vsta, inc 017  
Acids,  Filtro 
Niar na 
Acido Pontotinico  
Riot  ria  
Colin.  

Quantidad. per 100ml 
153 kne.1:. 640 1,1 

13 g, dos quail,: 
6,1 g 
7,5 g 

7,5g. des guais. 
0,6 g 
0 g 

4,8 g 
1.6 g 
0,4 g 
1,2 g 

1.5 tog 
I,/ g 

140 mg  
li  rng 
15 mg 
85 mg 

100 mg 
100 mg 
31 mg 

0,85 mg 
1,7 mg 

0.44 mg 
los pg 
IS pg 
9.5 we. 
9,0 pg 
16 pg 

165 mg 
145 mg 

144 pg  RE 
0,90 pg 

2,6 mg a -TE  
12 pg 
13 tog 

0,26 tog 
0,34 mg 
0.39 mg 
0.55 pg 
40 pg 
1.5 mg 
1,1 mg 
7,7 pg 
6O mg  

Validade do Produto  12 meses após a fabricação. 

Nutrie r.tso A E.pe ci A is 

Alto teor: Vitaminas A, K, 812, B6, C, D, E, B1, B2. 
Alto Teor: Acido Fálico, Acido Pantotênico e Biotina. 

Alto Teor: Cloro, Cromo, Manganês, Molibdênio, Selênio, Sódio e Zinco. 
Isis_n-vcrinstur.pidaita (ôrrsc.is,. 0). 

Fonte: Colina e Niacina. 
Fonte: Cálcio, Cobre, Fósforo, lodo, Magnésio e Potássio. 

Baixo Teor  en  Gorduras Saturadas 
Sem adição de sacarose 

Material exclusivo para profissionais da área da saúde.  

Abbott 
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Ingredientes 

Agua, caseinatos de sódio e de cálcio, maltodextrina, óleo vegetal de 
canola, isomaltulose, frutose, óleo vegetal de girassol alto oleico, proteína 
isolada de soja, minerais (citrato de potássio, fosfato de cálcio tribásico, 
cloreto de magnésio, citrato de sódico , cloreto de potássio, carbonato de 
cálcio, fosfato de magnésio dibásico, carbonato de magnésio, sulfato de 

zinco, sulfato ferroso, sulfato de manganês !I, sulfato cúprico, molibidato de 
sódio, cloreto de cromo Ill, selenato de sódio e iodeto de potássio), 

frutooligossacarideos (FOS), fibra de aveia, vitaminas (cloreto decolina, 
ácido L-ascórbico, nicotinamida, acetato de dl-alfa-tocoferila, D-pantotenato 

de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de cloreto de tiamina, 
riboflavina, palmitato de retinila, Acido N-pteroil-L-glutArnico , D-biotina, 

filoquinona, colecalciferol e cianocobalamina), fibra de soja, Mio-inositol, 
taurina, L-camitina, umectante glicerina, aromatizante, emulsificante lecitina 

de soja, regulador de acidez hidróxido de potássio e estabilizante goma 
gelana. 

NÃO CONTÉM GLÚTEN. 
NÃO CONTEM LACTOSE ( 13,6mg / 100 kcal) 

ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. 

Advertências 
NÃO UTILIZAR EM GALACTOSEMIA 

USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. 
PROIBIDO 0 USO POR VIA PARENTERAL. 

Instruções de Preparo Produto pronto para consumo. 

Instruções de Uso 

Alimentação oral: Refrigere para melhorar o sabor. Pode ser usado como 
terapia nutricional  enteral  exclusiva ou suplementar. 

Alimentação por sonda: Ajustar a taxa de fluxo e o volume de acordo com 
as condições e tolerabilidade do paciente. Evitar a contaminação durante o 
preparo e uso. 0 produto não utilizado deve ser descartado 24 horas após 

conexão com equipo. 
Usar antes do prazo de validade impresso na embalagem. 

Instruções de 
Conservação e 

Armazenamento 

Embalagem Fechada: Pode ser armazenado A temperatura ambiente. 
Evitar exposição prolongada A luz. 

Embalagem Aberta: Refrigerar e utilizar em ate 24 horas.  

Informações Técnicas e 
Validade do Produto 

Abbott Laboratories  S.A. 
Rieteweg, 21 841 AJ - ZWolle - Holanda. 

Importação e Distribuição:  ABBOTT  Laboratórios do Brasil Ltda. 
Rua  Michigan,  735 -  sac)  Paulo - SP 

CNPJ: 59.998.701/0001-16 
Rodovia  Regis  Bittencourt, 1962 - Galpão 05 - Embú das Artes -SP 

CNPJ: 56.998.701/0033-01 
Registro no Ministério da Saúde n°: 4.7432.0371 

Lote e Validade do Produto: Lote e validade impressos na embalagem. 

Elaborado por: Luciani de Paula Santos 

Re opcmcwillee 1 T•5•Girsi.c.a. 

Nome: 	 Conselho: 

Assinatura: 	 Data: 

Central de 
Relacionamento  Abbott  

Nutricional 

Telefone : 0800-891-2690 
Horários de Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00 As 19:00, e 

Sábados das 8:00 As 14:00. 

Material exclusivo para profissionais da  area  da =tilde. 
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ABBOTT  LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA Razão Social  

Linha do Produto PEDIASUREC) 
Nome do Produto PEDASURE COMPLETE  

Definição do Produto Fórmula normocalórica, normoproteica. 

HALAL. Certificados  

178:1 

281  

Amido de Milho Hidrolisado (50%) 

Sacarose (46%) 

FOS (4%) 

Fontes de Carboidratos 

Latas (400g., 850g.e 1600g) Apresentação 

Sabor Baunilha 

SAT - 7,9% 
MUFA - 14,4% 
PUFA -11,2% 
w6:w3 - 8,5:1  

Perfil Lipidico  

Densidade Calórica (Kcal/ml) 1 (diluição padrão) 

Proporção de calorias não proteicas g/N 

Osmolandade ( mosm/L) 

Designação Legal Fórmula pediátrica para nutrição  enteral  e oral. 

Para crianças acime de 4 a 10 anos de idade com necessidade de um 
melhor aporte calórico/proteico para recuperação do estado nutricional e 

regularização do fucionamento gastro intestinal.  
Indicações 

Caracteristicas Técnicas 

Distribuição Energética 

35% 

Distribuição Energética 

Is Note ind$ 	Cdf boidr atos 	Lpideos 

Lactobacillus Acidophillus 

Bifidobacterium Lactis  
Probióticos  

Oleo  de Soja (46%)  

Oleo  de Girassol de alto teor oleico (39%) 

TCM (15%) 

Volume médio para atingimento 100% IDR 
para tamenas e minerais. 

4 a 6 anos 

7 a 10 anos 

Fontes de Lipideos  

522m1 

669 ml.  

1 
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Apresentacdo 

Latas com 400g, 850g e 1,6kg -Sabor Baunilha 
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Tabela Nutricional 

INFORMAÇÃONUTFOCIONAL 
Quantidade  .or  100 ; Quantidade  .or  100m1 

Valor Energslitico 

Carbmdratos 
AçUcaras 

Protoinas 

Gorduras Totais 
Gorduras Saturadas 

Gorduras  trans  
Gorduras Monolnsaturadas 

Gorduras Poli-lnsaturadas 

Omega  3 
()mega  6 

DRA 

ARA 

Colasterol 

Fibra Alimentar 

FOS 

Sekdro 
Inositol 
Taurina 

Carnitina 

Potassio 

Cloro 
Cilcio 
FOsforo 

Magniksio 
Farm  

Zinco 
AAangarres 

Cobre 
lodo 

Salerno  

Crorno 
Molitarl'enio 

Vitarnina A 
Vitarnina Cit 
Vitarnina E 

Vitarnina K 
Vitamin,  C 
Acitio FrOlico 

Vitarnina B1 

Vitanntria E32 
Vitanunes 86 

Vitamino 812 

Niacina 
Acido Pantotjanico 
Biotina 

463 kcal =1935 U 

60 g 

34 g 
14 g 

18 g 

4,1g 

0 g 
1.4g  

5,8 g 
0,4  nag  

4.2g 
21 mg 

6,8 mg 

11 mg 

2,1g 
2,1g 

176 me 
37 mg 

33 mg 

7,9 mg 

666 mg 
469 mg 

444 mg 

386 rng 

92 mg 
6,5 mg 

3,1 pg 

0.69 mg 
300 pg 
45 pg 

15 pg 

14 mg 
18 mg 

276 pg RE 

9,3 pg 
6.6 rng ra-TE 

27 pg 
54 mg 

116 pg 
1,4 mg 

0,98 mg 
1.2 mg 

1,4 mg 

3,8 mg 

3,2 mg 
9,3 pg 

100 kcal ,-.. 418  kJ  

13 g 

7,4 g 

3.1g 
3,9 g 

0,9 e  
0 g 
1,óg  
1.2 g  
0,1g  

0.98 
4,4 mg 

1,5 mg 

2,4 mg 

0,4g 
0.4 g 

38 mg 
8,0 rng 

7,2 mg 

1.7 rrig 
144 mg 

101 rrig 

96 mg 
83 mg 
20 mg  

1,4 mg 

0,67 mg 

0,15 mg 

65P8 
,,,7 pg  

3,2 pg 

3,0 pg 
4,0 pg 

60 pg PE 

2,0 pg 
1,4 rogo-TE 

5.9 pg  
12 mg 

25 pg 
0,31 mg 

0.21 mg 
0,26 mg 

0,30 pg 

0,82 mg 

0.70 mg 
2,0 pg 
-aci ...... 

"Esta•produto nsio e  rya  ma de lactose,-  'A reronstiturçao padrio 
Lactobacillus  acrelophilus  NC  FM ,Is108 UFC  

Etifidabactariurn anirnalis subsp. lactisk1,07 1a1138 UFC em 100g 

O de 21,6 g1100 ml.  
ens  100ml 

/ 0,16,,108  am  100m1 

Nutrientes Especiais 
Alto teor: Ferro, Vitaminas A, C e D. 

Fonte: Cálcio e Znco. 

Material exclusivo para profissionais da  Area  da saúde.  

Abbott  
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Material exclusivo para profissionais da  Area  da saúde. 
Validade do Produto 24 meses após a fabricação. 

Ingredientes 

Amido de milho hidrolisado, açúcar, proteína concentrada do leite, óleo 
vegetal de soja, óleo vegetal de girassol altamente oléico, proteína 

concentrada do soro de leite, minerais (citrato de potássio, fosfato de 
magnésio  dibasic°,  cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato de cálcio 
tribásico, fosfato de potássio monobásico, carbonato de cálcio, fosfato de 
potássio  dibasic°,  sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, 
sulfato de cobre, iodeto de potássio, cloreto de cromo, selenito de sódio, 

molibdato de sódio, citrato de sódio e cloreto de magnésio), triglicendeos de 
cadeia media (TCM), proteína isolada de soja, frutooligossacarideo (FOS), 

vitaminas (cloreto de colina, acido L-ascorbico, palmitato de ascorbila, 
acetato de DL-alfa-tocoferila, D-pantotenato de cálcio, nicotinamida, 

cloridrato de piridoxina, cloridrato de cloreto de tiamina, riboflavina,  palm  tato 
de retinila, acido N-pteroil-L-glutamico. filoquinona, D-biotina, vitamina D3 e 
cianocobalamina), acido docosahexaenóico do óleo de C. cohnii,  dextrose,  
acido araquidónico do  oleo  de M. alpina, taurina, mio-inositol, óleo vegetal 

de milho, tartarato de L-carnitina,  Lactobacillus  acidophilus, Bifidobacterium 
lactis, betacaroteno, aromatizante, acidulante acido cítrico e regulador de 

acidez hidróxido de potássio. 
NÃO CONTÉM  GLUTEN.  

CONTÉM LACTOSE ( 150,2 rrig / 100 kcal ). 
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E DERIVADOS DE SOJA. 

Advertências 
NÃO UTILIZAR EM GALACTOSEMIA 

USAR SOMENTE SOB ORIENTAÇÃO MEDICA OU DE NUTRICIONISTA. 
PROIBIDO 0 USO POR VIA PARENTERAL. 

Instruções de Preparo 

Para preparar uma porção de 230m1, coloque 190 ml de agua a temperatura 
ambiente ou morna (menor que 35°C) em um recipiente e misture 

gradualmente 5 medidas (49g) PediaSure) Complete pó. Quando misturado 
conforme a orientação, PediaSure 	Complete Baunilha fornece 

aproximadamente 1,0 kcal/n-11. 
AVISO IMPORTANTE: Nunca aqueça a fórmula no micro ondas. Podem 
ocorrer queimaduras graves. Utilizar agua acima de 35°C para misturar a 

fórmula, pode comprometer os benefícios dos probióticos. 

Instruções de Uso 

Alimentação por Sonda: Seguir as instruções do médico e/ou 
nutricionista. Ajustar a taxa de fluxo, volume e diluição de acordo com as 

condições e tolerabilidade do paciente. Evitar contaminação durante o 
preparo e uso. 

Usar antes do prazo de validade impresso na embalagem. 

Instruções de 
Conservação e 

Armazenamento 

A lata deve ser arrnazenada em local fresco e seco a temperatura ambiente, 
mas NÃO refrigerado. Após aberta, a lata deve ser tampada e seu conteúdo 

utilizado dentro de 3 semanas. Após a reconstituição, 
PediaSuren/PediaSure 	Complete deve ser usado prontamente ou 

tampado, refrigerado e usado dentro de 24 horas.  

Informações Técnicas e 
Validade do Produto 

Abbott Manufacturing Singapore Private Limited  
26,Tuas  South Avenue  10  

Singapore  637437 
Importação e Distribuição:  ABBOTT  Laboratórios do Brasil Ltda. 

Rua  Michigan,  735 - São Paulo - SP 
CNPJ: 59.998.701/0001-16 

Rodovia  Regis  Bittencourt, 1962 - Galpão 05 - Embú das Artes -SP 
CNPJ: 56.998.701/0033-01 

Registro no Ministério da Saúde n': 4.7432.0342. 
Lote e Validade do Produto: Lote e validade impressos na embalagem. 

Elaborado por: Luciani de Paula Santos 

Responsável Técnico 

%-_,Jriclr._-:111E.., 

Assinatura: 	 Data: 

Central de 
Relacionamento  Abbott  

Nutricional 

Telefone : 0800-891-2690 
Horários de Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00 às 19:00, e 

Sábados das 8:00 as 14:00. 

Material exclusivo para profissionais da  area  da saúde.  

Abbott  
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Razão Social  ABBOTT  LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA 

Linha do Produto PERATIVE® 

Nome do Produto PERATIVE 

Designação Legal Fórmula Modificada para Nutrilçao  Enteral  e Oral. 

Definição do Produto Fórmula hipercalórica, hiperproteica. 

Indicações 
Intolerância gastrointestinal, processo de cicatrização, necessidade de 

maior aporte calárico / proteico. 

Fontes de Proteínas 
Caseinato de Na Hidrolisado (6-5%), 

Lactoalbumina Hidrolidada (25%) e L- 
Arginina (10%). 

Fontes de Carboidratos 	 Maltodexhina (100%). 

Fontes de Fibras Isento  

Fontes de Lipideos 
Oleo  de Canola (40%), TCM (40%), Óleo de 

Milho (16%) e Lecitina (4%). 

Características Técnicas Proporção de calorias não proteicas g/N 97:1 

Osmolaridade ( mosm/L) 304 

Apresentação Sistema Fechado (1000m1) 

Sabor Sem sabor.  

Perfil Lipidico 

SAT-  11,8% 
MUFA - 6,9% 
PUFA - 5,6% 
w6:w3 - 4,8:1 

Densidade Calórica (Kcal/ml) 1,3 

Volume médio para atingimento 100% IDR 
para 	tamenas e minerais (m1) 

571 

Distribuição Energética 

Distribuição Energética 

25% W. 

54,5% 

a Proteínas 	Carboidratos 	Lpideos 

Certificados  KOSHER  e  HALAL.  

Material exclusivo para profissionais da  Area  da saúde. 

a  Abbott  
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Sistema Fechado RTH (1000m1) 

Apresentação 

INFORMA AO NUTRICIONAL 
Quantidade por 100 rol 

130 kcal s 544  kJ  
18 g 

6,7 g 

3.7 g 

1,7g 

1,0 e  
0.8 g 

0 mg 

0 g 

7. VD () 

101 

•• 
•• 

Tabela Nutricional 

Valor Ervergi•tico 

Cartividratos  
Protein.,  
Gordwras Totais  

Gordan,.  Saturades 

Gordura,, Monolnsaturadas 

Gorduras Poli-Insaturades 

Colesteroi  
Fibre  Alienentar 

Calcio 

Ferro 

SOdio 

Taurina 

L-Carnitine 

L-Arginina 

Finfora 

Magniiisio  

Lilco  
Cobro  

Mangan,  

lodo 

Ssibinio 

Mold:Minsk.» 

Nutrientes Especiais 

	

87 mg 	 9% 

	

1.6 mg 	 11% 

	

104 mg 	 4% 
14 rng 

	

14 e•sg 	 •• 

	

806 mg 	 •• 

	

87 mg 	 12% 

	

35 mg 	 13% 

	

2,0 mg 	 29% 

	

180 og 	 20% 

	

0,44 mg 	 19% 

	

14 fig 	 11% 

	

6,1 iig 	 18% 

	

14 up, 	 31% 
Cron,' 	 11 ug 	 31% 
Poties sic. 	 173 me 	 ••  
Cloreto 	 165 mg 	 •• 
VitarninaA 	 260 ug RE 	 43%  
Vitamina  D 	 0,88 fig 	 18% 
V•tiirnnie E 	 2,7 mg ci  -TE 	 27% 
Vitamin.. Kt 	 7.0 pg 	 11% 
Vitarnine C 	 27 rag 	 60%  
Vitamine  51 	 0,20 mg 	 17% 
Viternme 82 	 0,23 mg 	 18% 
Niacina 	 2.7 rag 	 17%  
Acide  Pantoti;nico 	 1,4 rag 	 28% 
Vitannne 56 	 0,27 mg 	 21%  
Atido  FOlico 	 53 fie 	 22% 
Vit•Arnind 512 	 0,79 fig 	 33% 
Biotina 	 40 fse 	 132% 
Colima 	 52 mg 	 9% 

'Valero* diaries  com  bas. em lama diat• de 2000 kcal  eu  8400  KJ.  S•us vasleraa diirios peelom ear 
ma;oras 0111 manor" depertdando de sums nec•••:d•dow energeticaa. 

••  Valores  diarios  nau estabelecidas.  

Alto  teor: Acido Fálico, Acido  Pantotênico, Biotina,Vitamina  Bi, Vitamina  
B2, Vitamina 12, Vitamina 6, Vitamina C.  Vitamin-la ID,  Vitarssiina 

Cobre:  Cromo, Manganês, Molibdènio, Selênio, Sódio e Znco. 
Fonte: Colina, Vitamina A, Vitamina K, Cálcio, Ferro, Fósforo, lodo, 

Magnésio e Potássio. 
Contém: Proteínas hidrolisadas, Arginina e Beta-Caroteno. 

Sem adição de sacarose. 

Material exclusivo para profissionais da  area  da saúde. a Abbott 
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Validada do Proclute. 12 mesas após a falbricaçãO. 

IngreicIfente as 

Agua, maltiodextrina, casainatio de Sódio hidrolisado, concentrado proteico 
de soro de leite hidrolisaclo„ triglicencleos de cadeia media (TCIVI),  oleo  
vegatal de  ear-iole, L-arginina,  oleo  vegetal de milho, citrato de potássio, 

fosfato de cálcio tribásico, cloreto de magnésio, cloreto de colina, fosfato de 
potássio  dibasic°,  ácido L-asci5rbico, clorato de potássio,  dextrose,  taurina, 

L-camitina, sul-fato ferroso, acetato de dl-atfa-tocoferila, sulfato de zinco, 
nicc>tinamicla, 0-pantoteriato de calcio, sulfato de manganês II, betaca- 
noteno, sulfato cUprico, cloricfrato da piricloxina. cloricirato de cloreto de 

tiamina, rlbollavina, palmitato de relia-alia. colecalciferol, ácido N-pteroil-L- 
giutamico, clorato de cromo  III,  mcilibciato de sódio, iodeto de potássio, 

cloreto de aroma, selenato de sificlics, filoquincina. 0-blot  iria. 
cianocobalamina, acidulante acido cítrico,  am  Ulsific ante lecitina de soja, 

estabilizante carragena a regulador de acidez hidn5xido de potássio. 
NAc, coN-rEivi t3LÚTEN. 

NAo coNTEN. 1_^,c-rose ( 14,6 rrici / 100 Kcal ). 
ALÉRGICC>S: ocrim-rEnii craFtiVAcoos De Leura E inkeiR(Warsos  pa  scp.i.t%. 

Ad viEirtériclas USARsctIUIENTE sc)13 oftiEN-rikAo MEDICA ou DE Nu-rNicioNis-rA_ 
PROIBIDO Ci USO PC>IR VIA PARENTERAL. 

Instruçõsia de Preparo Produto pronto para consumo. 

Instruções de Preparo is 
Uso 

Agitar bem. Após aberto, utilizar imediatamente. Uma vez aberto, tampe-o, 
mantenha-o sob refrigeração. Descartar o produto não utilizado em ate 24 
horas. A administração de produtos nutricioriais  medicos  exige cuidados 

especiais de manuseio, observação de técnica sanitaria e instalação 
adequada, afim de reduzir os riscos de contaminação microbiana. Ci não 

cumprimento das instruções de uso a seguir, aumenta os riscos de 
contaminação e pode reduzir o tempo de uso da dieta. 

- Lavar completamente as mãos com água e sabão, antes de manusear a 
embalagem a o sistema de alimentação: 

- Recomenda-se a utilização de uma bomba para infusão; 
- Inverter o recipiente AGITANDO-0 VIGORC>SAMENTE, fazendo 

movimentos de rotação; 
- NAO TOCAR em qualquer parte do recipiente ou do equipo de afirnentação 

que  antra  em contato com a formula; 
- Remover o protetor do recipiente com cuidado para NAC0 tocar em seu 

orifício. 
PARA LISCr COMA EQUIPC>: 

- Para perfurar, penetrar completamente o orifício existente na tampa  pre  
fixada com o equipo de alimentação.  NAG,  tocar na extremidade do pino 

perfurante: 
- Fechar o  "clamp"  antes de inverter o recipiente; 

• Inverter o recipiente e pendure-o, utilizando a alça localizada na base do 
recipiente; 

- Seguir as instruções de uso que acompanham o equipo; 
- Ajustar a taxa de fluxo e o volume de acordo  corn  as condições e 

tolerabilidade do paciente; 
- As necessidades adicionais de fluidos devem sor supridas dando-se água  

corn  ou  ape's  as alimentações. 
PRECAUCIES: 

- C> equipo de alimentação destina-se a uso Único  la  deve ser substituído 
conforma necessário, ou no mínimo a cada 24 horas, para evitar 

contaminação; 
- C3 produto não utilizado deve ser descartado 24 horas após a inserção do 

pino perfurante. 

I nstruçõees de 
Con SIB  rvação ei  

Armazonarrianto 

Embalagem Fachaidai: Conserve a embalagem fechada em tem-peratura 
ambiente. 

Embalagem Abearta: Uma  yam  aberto o pro-duto, tampar, refrigerar e utilizar  
am  ate 24 horas. 

Bvitair expo's:Iva.° A  lux  durante a armazeinaigarre para pravenir pardas 
de vitarninas. 

Usar demitia do prazo de validade  improves°  na erribalagarn.  

Informações Técnicas ia, 
Validada do Produto 

Abbott Laboratories  S.A. 
Rietevveg 21 

8041 AJ Movolle — Holanda 
Importai I;  Sic. eí  Oistribuição:  ABBOTT  Laboratórios do Brasil Ltda. 

Rua  Michigan,  735 -  Sao  Paulo - SP 
CNPJ: 59.998.701/0001-16 

Rodovia  Regis  Bittencourt, 1962 - Galpão 05 - Emb0 das Artes -SP 
CNPJ: 56.998.701/0033-01 

Registro no Ministério da  Salad. re.:  4.7432.0324. 
Late is Validade do Produto: Lote e validade impressos na embalagem. 

Elaborado por: Luciarill de. Paula Santos 

Re  upon  ISAN/.1. I Monica 
Nome: 	 Conselho: 

Assinatura: 	 Data: 

Central da 
Relacionamento  Abbott  

Nutricionaill 

Taillatone : 0800-891-2690 
Horários de Atendimento: Segunda a Sexta-feira, das 8:00 as 19:00, e 

Sábados das 8:00 as 14:00. 
Materlail  at  X CIUSI  VC.  para préfleaslanaillat da  imam  da  smacks,  



CLÍNICA NUTRICIONAL LTDA - EPP 
CNPJ (MF) n° 05.155.405/0001-12 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

THAYSA CHAVES TIAGO,  brasileira, solteira, empresária, CPF n° 
945.463.201-91 e RG. n° 1182204 SSP/MS, expedida em 19.11.1997, 
filha de José de Souza Tiago e Angela Gusman Chaves, nascida aos 
14.12.1982 em Campo Grande/MS, residente e domiciliada à Rua 
Ipatinga, 68, Parque dos Novos Estados, CEP 79034-360, Campo 
Grande/MS;  DAVID  MACHADO DE MELO,  brasileiro, solteiro, 
empresário, CPF n° 272.659.601-06 e RG n° 118.731 SSP/MS, 
expedida em 03.07.1981, filho de Jose Machado de Melo e Ana Nunes 
de Melo, nascido aos 09.06.1962 em Alto Piquiri/PR, residente e 
domiciliado à Avenida Nelci Gonçalves de Simas, 138 - centro, CEP 
79950-000, Navirai /MS.Onicos sócios componentes da sociedade 
limitada, sob a denominação social de CLINICA NUTRICIONAL LTDA 
- EPP,  com sede à Rua  Dr.  Antonio Alves Arantes, 429 - conjunto 06 - 
Chácara Cachoeira II, CEP 79040-100, nesta cidade de Campo 
Grande/MS, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de 
Mato Grosso do Sul, sob no 54200759650 em 18.07.2002, inscrita no 
CNPJ (MF) no 05.155.405/0001-12, resolvem alterar seu contrato 
social primitivo e posteriores alterações e o fazem como segue: 

1) ADMISSÃO DE SÓCIO  Admite-se na sociedade como novo sócio 
Sr. JOAO  VICTOR  PASCHOA SOLER,  brasileiro, solteiro, empresário, 
cédula de identidade RG n° 39.607.533-2 SSP/SP, CPF n° 
395.508.298-98,.filho de João Lopes  Soler Junior  e de Rosemeire 
Paschoa  Soler,  nascido aos 26 de julho de 1995 na cidade de Mirassol/ 
SP., residente e domiciliado na Av. Mato Grosso n° 1.408, apto. 1504, 
centro, CEP 79002-232, Campo Grande/MS. 

2) SAIDA DE SÓCIO  Retira-se da sociedade de livre e espontânea 
vontade, nesta data, a sócia THAYSA CHAVES TIAGO,  que vende e 
transfere 1000 (mil) quotas do capital social, no valor total de R$ 
1.000,00 (mil reais) ao sócio ora admitido JOAO  VICTOR  PASCHOA 
SOLER,  pelo que da plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de 
todos os direitos, haveres e obrigações para com a sociedade, nada 
mais tendo a reclamar e que ficará distribuído aos sócios da seguinte 
forma:  

DAVID  MACHADO DE MELO 19.000 quotas 95% R$ 19.000,00 
JOÃO  VICTOR  PASCHOA SOLER 1.000 quotas 5% R$ 	1.000,0(1 
TOTAL 20.000 quotas R$ 20.000,0.C; 



§ único  A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 
quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 

3) DA ADMINISTRAÇÃO  A Administração da sociedade  sera  exercida 
pelos sócios  DAVID  MACHADO DE MELO  e JOAO  VICTOR  
PASCHOA SOLER,  individualmente, que agirão sempre de modo a 
objetivar o maior incremento dos negócios sociais, com poderes e 
atribuições de ADMINISTRADORES, representando a empresa ativa 
e passivamente, judicial e extrajudicialnnente, ficando vedado o uso da 
empresa em endossos, fianças, avais ou abonos, quer em favor deles 
sócios, quer em favor de terceiros. 

§ único:  No caso de venda, oneração e/ou alienação de bens imóveis 
e patrimoniais da sociedade,  sera  exigida a assinatura dos dois sócios 
conjuntamente. 

4) DA EXTINÇÃO DA FILIAL  0 s6cios de comum acordo, resolvem 
extinguir a filial estabelecida na Rua Hayel Bom  Faker  n° 3.830, sala 
02 Vila Tonani I, centro, CEP 79806-000, na cidade de Dourados/MS. 

5_1DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL  As cláusulas contratuais 
passarão doravante na sua integra a ter a seguinte redação: 

Cláusula  la  - A sociedade gira sob a denominação social de CLÍNICA 
NUTRICIONAL LTDA - EPP,  e tem sua sede instalada na Rua  Dr.  
Antonio Alves Arantes, no 429 - Conjunto 06 - Chácara Cachoeira II, 
CEP 79040-100, nesta cidade de Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, podendo estabelecer filiais em qualquer parte do 
território nacional, obedecendo as disposições legais vigentes. 

Clausula 2a - A sociedade tem como objetivo social a exploração da 
tividade comercial de comércio varejista de dietas, formulas enterais, 
suplementos nutricionais, alimentos e suplementos alimentares; Serviço 
técnico de acompanhamento, orientação e avaliação nutricional. 

/0, 



Cláusula 3a - 0 capital social é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 
totalmente integralizado em moeda corrente do pais, dividido em 
20.000 (vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, 
subscritas e integralizadas da seguinte maneira:  

DAVID  MACHADO DE MELO 19.000 quotas 95% R$ 19.000,00 
JOÃO  VICTOR  PASCHOA SOLER 1.000 quotas 5% R$ 	1.000,00 
TOTAL 20.000 quotas R$ 20.000,00 

Cláusula 4a - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de 
suas quotas, e todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. 

Cláusula Sa — A sociedade iniciou suas atividades em 01/07/2002 e o 
prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

Cláusula 6a - A Administração da sociedade é exercida pelos sócios  
DAVID  MACHADO DE MELO  e JOAO  VICTOR  PASCHOA SOLER, 
individualmente, que agirão sempre de modo a objetivar o maior 
incremento dos negócios sociais, com poderes e atribuições de 
ADMINISTRADORES, representando a empresa ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, ficando vedado o uso da 
empresa em endossos, fianças, avais ou abonos, quer em favor deles 
sócios, quer em favor de terceiros. 

4 único:  No caso de venda, oneração e/ou alienação de bens imóveis 
e patrimoniais da sociedade,  sera  exigida a assinatura dos dois sócios 
conjuntamente. 

Cláusula 7a - 0 uso da firma  sera  feito pelos sócios-administradores, 
exclusivamente para os negócios da própria sociedade. 

Cláusula 8a - A sociedade, a partir de 11 de janeiro de 2003, de 
conformidade com os dispositivos da Seção II, Capitulo IV, Livro II, da 
Parte Especial, do Novo Código Civil (Lei 10.406/02), poderá designar 
gerente/administrador estranho ã sociedade. 



Cláusula 9a - Os sócios que exercerem atividade na empresa, têm 
direito 6 retirada mensal a titulo de pró-labore, cujos níveis e valores 
serão fixados de comum acordo, dentro dos limites estabelecidos pela 
legislação do imposto de renda e levados a débito da conta de 
despesas gerais da sociedade. 

Cláusula 10a - Todo dia trinta e um, do mês de dezembro de cada 
ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo 
que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados 
pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital. 

Cláusula 11a - A critério dos sócios e no atendimento de interesses 
da própria sociedade, o total ou parte dos lucros poderão ser 
destinados 6 formação de reservas de lucros no critério estabelecido 
pela lei 6.404/76, ou então, permanecer  ern  Lucros Acumulados para 
futura destinagão. 

Cláusula 12a - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão 
ser cedidas, vendidas, transferidas, doadas, alienadas, no todo ou em 
parte, a qualquer titulo, sem o expresso e escrito consentimento do 
outro sócio, cabendo, em igualdade de pregos e condições o direito de 
preferência ao sócio que queira adquiri-las no caso do outro quotista 
pretender ceder as que possui. 

Cláusula 13a - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da 
sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 
30 (trinta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade 
que se estabelece na cláusula 14a deste instrumento. 

Cláusula 14a - No caso de falecimento ou interdição de qualquer dos 
sócios, não será extinta a sociedade, levantando-se um balanço 
especial nessa data, quando os herdeiros receberão todos os seus 
haveres, apurados até o balanço especial, em 24 (vinte e quatro) 
prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 120 dias 
da data do balanço especial. 

Cláusula 15a - As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas 
sobre o presente instrumento serão supridas ou resolvidas com base 
na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e noutras disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. 

Cláusula 16a - 0 presente instrumento obriga tanto os sócios quanto 
seus herdeiros e sucessores, em todas as cláusulas e condições. 



Sidney Nantes  da  Silv 
CPF n° 356.039.331-0 

RG. n° 278.837 SSP/MS. 

Cláusula 17a — 
Fica eleito o foro desta Comarca de Campo 

Grande/MS, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, 
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

gagapiki_
sa. Os sócios declaram que não estão condenados em 

nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividades mercantis. 

ClAusula 19a 
E por se achar tudo justo e perfeito, obrigam-se a 

cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas 
testemunhas, em três vias de igual teor e forma, com a primeira via 
destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do 
Estado de Mato Grosso do Sul. 

Campo Grande/MS, 08 de setembro de 2014. 

°<)-u21'9 	(kk jer) tophr„ 3*, 
David Machado de  Melo 	 João  Victor Paschoa Soler 

Thaysa Chaves Ti4go 
CPF n° 945.463.201-91  

TESTEMUNHAS  

CPF n° 272.659.601-06 	 CPF n° 395.508.298-98 

Alair N 	da Silva 
CP( n° 5 .820.071-68 

RG. n° 784.106 SSP/ MS. 

JURTA COMERCIAL 00 ESTADO ve MATO GROSSO 
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