
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°<tfÊ> /2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2017

PROCESSO N° 0075/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50
Aos v/tml JL TtehtS dias do mês de "y^/frTTtMo ano de 2017, na cidade de Américo Brasiliense,
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, o Município de Américo Brasiliense,
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA, CNPJ: 81.706.251/0001-98 por seu representante legal, Élcio Luís Bordignon,
portador do RG: 5.591.020 SSP/PR e CPF: 972.234.769-15 acordam proceder, nos termos dos Decretos
Municipais n° 016/2009 e 001/201 J e do edital de Pregão presencial n° 0043/2017, bem como das Leis n°
8.666/93 e 10.520/02, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus
respectivos preços unitários, observadas as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Preços:

Item
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86

138

154
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279
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FR

CP

CP
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CP
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Qtd.

300

2.000
5.000

300

1.200

24.000
24.000

60.000

3.000

20.000

Descrição das Mercadorias ou Serviços

0192500 - ACIDO FOLICO SOLUÇÃO ORAL 0.2MG/ML
30ML

0190406 - CETOCONAZOL CREME 2% 30 GRS

0190737 - DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA 5MG
FOSFATO DISSODICO BETAMETAZONA 2MG 1 ML

0190824 - ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML 1ML

0192600 - GUACO XAROPE 0.25MG/ML 100ML

01 91 01 1 - HALOPERIDOL 5 MG

0191551 - POLMTAMINICO COMPRIMIDOS - ACETATO
DE RETINOL 2000 Ul, PIRIDOXINA 6.00MG, ACIDO
ASCORBICO 65.00MG, ACETATO DE TOCOFEROL
10.00MG, TIAMINA 1.30MG, RIBOFLAVINA 1.30MG,
ACIDO PANTOTENICO 10.00MG, NICOTINAMIDA
13.00MG, CIANOCOBALAMINA 5,OOMCG, SULFATO DE
MAGNÉSIO 3.50MG, ACIDO FOLICO 0.20MG,
ASPARTATO DE POTÁSSIO 10,OOMG, ASPARTATO DE
MAGNÉSIO 10.00MG, BITARTARATO DE COLINA
10.00MG, ADENOSINA 0.75MG, TEOFILINA 25.00MG,
METIONINA 5.00MG, OXIDO DE ZINCO 1.30MG,
INOSITOL 5.00MG, BIOTINA 0.10MG. FOSFATO
BICALCICO150.00MG

0191571 - PREDNISONA 20 MG

01 91 736 - SULFADIAZINA 500MG

0192353 -TIORIDAZINA CLORIDRATO 100MG

Valor
Unitário

R$ 5,59

R$1,5190

R$ 2,2490

RS 0,9728

R$1,9590

R$ 0,0726

R$ 0,0979

R$0,1750

R$0,1670

R$ 0,6330

Valor
Total

R$1.677,00

R$ 3.038,00

R$11.245,00

R$291,84

R$ 2.350,80

R$1.742,40

R$ 2.349,60

R$10.500,00

R$501,00

R$ 12.660,00

Fabricante
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

Valor total da Ata: R$ 46.355,64 (Quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e
quatro centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA e DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

1 - O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses.

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente,
conforme a seguinte classificação: Fichas: 187, 193, 283 e 285. Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de
Consumo, 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita, 3.3.90.32.00 - Material, Bem
ou Serviço de Distribuição Gratuita, 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Unidade: 02.07.03 -
ASSISTÊNCIA DE MEDIA, ALTA E HOSPITALAR, 02.07.03 - ASSISTÊNCIA DE MEDIA, ALTA E
HOSPITALAR, 02.07.06 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 02.07.06 - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA Funcional: 0023 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE, 0054 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, 0054 - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA BÁSICA, 0023 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MEDIA E
ALTA COMPLEXIDADE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA
DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1. O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento, que será encaminhada
pelo Município por meio do e-mail cadastrado.

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Unidade Hospitalar "Dr. José Nigro Neto", sito à
Av. Teresa Marsilli, n.311 - Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

1 - O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital.

2 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá:

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

a.l) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido o
preço inicialmente contratado;

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b.l) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito,
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

mantido o preço inicialmente contratado,

3 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral da
quantidade e das especificações contratadas.

CLÁUSULA QUINTA- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central, por meio de
depósito em conta corrente, após a apresentação da nota físcal/fatura devidamente atestada pelo Diretor
do departamento competente.

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS E PENALIDADES

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7° da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n°
8.666/93, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

1 - Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de
recebe-la dentro de sua validade, multa de 20% (vinte por cento).

2 - Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos:

2.1 - Atraso até 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

2.2 - A partir do 31 ° (trigésimo primeiro) dia entende-se como inexecução total da obrigação;

3 - Pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste;

4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada, após
a sua imposição;

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e c onseq Cientemente o
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
ato punível venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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

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

6. Fica designado pela Prefeitura à servidora Bruna Cristina Rando da Silva, RG n° 41.531.118-4,
CPF n° 362.514.468-97, Farmacêutica, Matrícula n° 3658, para fiscalização do contrato, bem como,
prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidade s que forem verificadas, as
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à
CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

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

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 - O fornecimento dos produtos será efetuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento", da qual constarão a data de expedição, especificações dos produtos,
quantitativos, prazo, local de entrega e preços unitário e total.

2 - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora, fica obrigada a fornecer os
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de
Fornecimento".

3 - O Município de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do
material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

3.1 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I - Proposta, são estimativos e representam as
previsões do Departamento Municipal de Saúde para as compras durante o período de 12 (doze) meses.

4 - Caso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos que se fizerem nas compras, em até 25% (vinte e cinco por cento).

5 - A existência do preço registrado não obriga o Município de Américo Brasiliense firmar as
contratações que dele poderão advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
vigente, sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de
condições.

6 — O produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da Ata de
Registro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ata no prazo máximo de 02 (dois)
dias úteis.
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

7 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro de Preços as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decreto
Municipal n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009.

8 - Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilíbrio
económico - financeiro, para menos ou para mais.

8.1 - O preço a ser pago a detentora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento,
independente da data da entrega do material.

9 - Independentemente de solicitação dos contratados, a Administração poderá convocar o licitante
vencedor, após a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos preços visando
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da
redução dos preços de mercado.

10 - O licitante vencedor poderá ter ainda, a Ata de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de
compromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio económico -
financeiro.

10.1 - A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços e outros insumos, de transporte de
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do
compromisso;

10.2 — Reconhecendo o desequilíbrio económico - financeiro, a Administração poderá cancelar
formalmente o registro em relação ao item;

10.3 - A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licitação
específica para o item, bem como se utilizar de outros meios, a fim de manter os preços de acordo com os
praticados no mercado.

11 - Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada, bem como
a Ata da Sessão do Pregão.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelas partes.

• 2 g N O V 2 0 1 7

Município

Dirceu Brás Pano

Prefeito Municipal

A J Élcio Luis Bordignon

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES

COMERCIAIS LTDA

Testemunhas
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0043/2017

PROCESSO N°0075/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CONTRATADO: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

ATA N° (DE ORIGEM):J3k_/2017.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DURANTE 12
MESES.

ADVOGADO (S): (*)

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e
nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do
Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 90 da
Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.

Américo Brasiliense, d
" 2 9 N Q V 2 0 1 7

de 2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
Nome e cargo: Dirceu Brás Pano - Prefeito Municipal
E-mail institucional: gab.prefeito@americobrasiliense.sp.gov.br
E-mail pessoal: dirceupano@hotmail.com

Assin

CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
Nome e cargo: Élcio Luís Bordignon - Representante legal

institucional: faturamento@promefarma.com.br
>essoal: proi-nefarma@promefarma.com.br

Assinatura:/ ^\\.VV^

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.
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República Federativa do Brasil
I"Serviço de Kcgistro Civil dt Pessoas Naturais e 13aServiço Notarial Jo

Foro Extrajudicial Ctntral Já Comarca ila Região Metrupolitana de Curitiba

Bacharel Ricardo Augusto de Leão
Notário e Registrador

CtfPJ 04697784/0001-00

Livro 64-P Folha 044/045 0007425

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA A FAVOR DE SIRLEI TEREZINHA ZAMBRIN,
NA FORMA BAIXO DECLARADA:-

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração.
bastante virem que aos 31/03/2016 (trinta c um dias do mês de marco do ano de dois mil e
de/esseis). neste Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, neste Serviço Notarial,
compareceu, como Outorgante: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 81.706.25I/Off01-98.
com sede na Rua Professor Leonidas Ferreira da Costa, n° 847. bairro Parolin. nesta Capita!,
neste ato representada por seu Administrador ELCIO LUÍS BORD1GNON, brasileiro, casado.
Economista, portador da Cédula de Identidade RG. sob n" 5.591.020-0/SSP/PR e inscrito no
CPF/MF sob n° 972.234.769-15. residente c domiciliado na Rua Cid Marcondes de
Albuquerque. 552. casa 2. Pinheirinho. Curitiba-PR. Conforme 11° Alleraciio do Contraio
Social Consolidada, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n° 20151621 160.
cm data de 11/03/2015. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do listado do
Paraná em data de 15/03/2016. cujas fotocopias ficam arquivadas nestas notas sob n" 48, do
livro n" 32. no arquivo de Contrato Sociais; reconhecida como a própria por mim Simone
Cristina Wiltzki, escrevente, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou
fé. E ai. pela Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora: SIRLEI
TEREZINHA ZAMBRIN, brasileira, casada, Gerente de Vendas, portadora da Cédula de
Identidade RG. sob n° 3.104.120-t/SESP/PR c inscrita no CPF/MF sob n11 457.063.879-1 S.
residente e domiciliada na Rua Vadcco Suil. n° 68. bairro Uberaba. Curitiba-PR: à qual confere
amplos e gerais poderes, para o fim específico de representá-la junto às repartições Públicas
Federais, Estaduais. Municipais e Autárquicas, com a finalidade única junto a processos
licitatórios; e ai, podendo para tanto dito procurador, assinar contratos, solicitar informações;
prestar declarações orais c escritas; juntar, desentranhar, apresentar e retirar documentos:
concordar, aceitar, fazer e apresentar propostas de valores: propor, concordar e aceitar prazos e
datas: acordar, concordar e apresentar prazos de entrega de mercadorias: requerer, recorrer.
alegar, concordar, acordar e assinar livros, lermos, declarações, propostas, alas. alas de
convocações e o que mais se fizer necessário para o desempenho deste mandato. Não podendo
substabelecer. A presente procuração tem validade Jité 31/03/2018. Pela Outorgante, me foi
dito. finalmente, que aceita esta procuração em Iodos os seus expressos lermos, lal qual se acha
redigida. Assim o disse, do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois
de lida e achada em tudo conforme, outorga, aceita e assina, dispensada a presença e assinatura
de testemunhas instnimentárias, na forma do disposto da Corregedoria da Justiça deste Estado.
O presente ato encontra-se lançado no "Livro Protocolo Geral" sob n° 0002255, aos

Paqin3 Silo ebilr.DcElk.3ir9lL-2EYhD.hD8Z Consulte em http://funarpen.ctw.hr1 Com<flua na Pagina 2 (Vetsot
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trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis (31/03/2016). Eu, (a.),
Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou te e
assino.Emolumentos: R$70.00, (VRC 384,62), Selo Funarpen: R$0.75. Funrejus: R$17.50.
1SS: R$2,80. Selo Digital N° gbdlr.DeEIUm9I L. Controle: 2EYhD.hD8Z. (aã.)
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, ELCIO LUÍS BORDIGNON.
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki, escrevente.. Nada mais. Trasladada em
.seguida, confere em tudo com o original, ao c
Wiltzki, escrevente, conferi, subscrevo, dou ft cassino em público e raso.

Em Test°

Curiliba-PR. 31 demarco

ai me reporto e dou fé. Eu. (a.). Simone Cristina

da Verdade

imoaeCrístma Wiltzki
escrevente

FUNARPEN
SELO DIGITAL N? !

gbdlr.DeEIk.DmDIL .

Controle:
2EYhD.hD8Z

ipnsulte esse selo e n
tp://funarpen.com.br i

Página 2 Selo ebdlr.DeEIk.lm9IL-2EYhD.hD82 Consulte em http://funflrncn.com.br Ultima Página
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na
referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Se/o Digital: ABC12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 27/07/2017 14:49:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 785887

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 27/07/2018 11:36:58 (hora local).

1C6dlgo de Autenticação Digital: 58422707171129280172-1 a 58422707171129280172-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei
Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

d43d4dab2a2bfbf2e99808e6eced1c1a23e3

RApúbMc*
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MwftM ProvMfe M-« 3,2007.
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NOME: SIRL£ITERE2INHAZAMBRIN

RO: 3.104.120-1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 06/02/2017 às 16:09:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b26403962b95e1de9ec8ce3e2c33aae43b6277528cOb6c00557e3c918e
91cOc5cfb3ea77a2b3f8e7cbOe4e6699568d43d735360e718a849c1eOd79115e9409ed8

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para PROMEFARMA
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e emitido através do site do Cartório Azevedo
Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1°. e 10°. § 1°. da MP 2200/01.

Esta certidão tem a sua validade até: 06/02/2018 às 15:28:23 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 649960

Código de Controle da Autenticação:

58420602171400210593-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br

Prwwneia d* Repúblfc*
C*MCM

MrtkiM ProyMWta M.* 3.200-3.


