
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

A I A I)K REGISTRO I)K PREÇOS N
PREGÃO PRESENCIAL N" 0010/2017

PROCESSO N° 001 8/201 7

i\ I-;RI;S^>,M)(): PRI^HITURA M U N I C I P A L oi:. AMÉRICO BRASILIHNSI - 43»?6. 1 66.000 i '50
Aos ^njS _dias do mês de -rrXJ/ do ano de 2017. na cidade de Américo Bra.Mlicnse.
I.siado cfe Sai» Paulo, silo na Av. Eugênio Voltarei. n° 25. Centro, o Munic íp io de Américo Brasiliense.
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa DtJPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO
IMPOR l AC/AO i: EXPORTAÇÃO LIDA, CNPJ: 04.027.894/0003-26 por seu representante legal. Ivan
Clelvr de Oliveira Corte/, portador do RG:12. 282.31 1-4 c CPI;:389.659.4l6-87 acordam proceder, nos
lermos dos Decretos Municipais n° 016/2009 e 001/201 1 e do ediial de Pregão presencial n° 0010/2017.
N-m 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 - IX) OBJETO

;ui ohjelo da presente Ala de Registro de Preços:

ITEM
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QUANT.

7000

24,00

2000

35,00

50.00

360,00

2000

4000

35,00

12.00

660.00

1.400.00

35,00

120.00

Nosso Código / Descrição dos
Medicamentos

5010253 - ACIDO TIOCTICO 600MG HR CAIXA C/ 30
COMPRIMIDOS

01 92971 - ACIDO ZOLEDRONICO 5 MG/1 00 ML
SOLUÇÃO EV -FRASCO 100 ML

5010037 - BROMETO DE TIOTROPIO 2,5 MCG - CAIXA
COM 1 FRASCO 60 DOSES

5010043 - CIPROFIBRATO 100 MG - CAIXA COM 30 CP

501 0335 - CITONEURIN 5000 - CAIXA COM 20 DRAGEAS

0193005 - CLEXANE (ENOXIPARlN A) 60MG C/2 SER
SAFETY LOOK OL

5010054 - COLECALCIFEROL 3300UI/ML GOTAS -
FRASCO 10 ML

0192995 - DISSULFIRAM 250 MG ? CAIXA COM 20 CP

5010145 - EUTHYROX 75 MCG - CAIXA COM 50 CP

0192975 - HILANO G-F 20 - CX C/ 1 SERINGA 6 ML

5010126 - INSULINA GLARGINA (DERIVADA DE ADN
RECOMBINANTE) - CAIXA COM 1 CANETA INJETORA
DESCARTAVEL/3 ML

5010128 - INSULINA GLARGINA (DERIVADA DE ADN
RECOMBINANTE) - CAIXA COM 1 CARTUCHO/3 ML

50101 30 - INSULINA GLULISINA - CAIXA COM 1
CARTUCHO 3 ML

5010137- ITRACONAZOL 100 MG - CAIXA COM 15 CP

Preço Unitário

R$88,87

R$1.328,65

R$202,857

R$21,80

R$30,165

R$ 105,99

R$ 30,43

R$ 4,996

R$ 19,10

R$357,186

R$ 84,77

RS 76,764

RS 19,01

R$21,47

Fabricante

MERCK

SANDOZ

BOEHRINGER

NEOQUIMICA/
BRAINFARMA

MERCK

SANOFI

HYPERMARCAS/
COSMED

SANOFI

MERCK

GENZYME

SANOFI

SANOFI

SANOFI
NEOQUIMICA/
BRAINFARMA
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86

100

107

146

CX

CX

CX

CX

35,00

35,00

120,00

35,00

5010146 - LINAGLIPTINA 5 MG - CAIXA COM 30 CP

5010173 - NALTREXONA 50 MG - CAIXA COM 30 CP

5010186 - ORLISTATE 120 MG - CAIXA COM 84 CP

501 0228 - TRAZODONA 50 MG - CAIXA COM 60 CP

R$ 132,017

R$71,10

RS 164,00

R$46,31

BOEHRINGER

UNIÃO QUÍMICA

NEOQUIMICA/
BRAINFARMA

APSEN

Valor total da Ata: R$ 283.425.96 (Du/.entos e oitenta e três mil e quatrocentos c vinte c cinco reais e
noventa e seis centavos).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

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

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

1 . A contratada deverá entregar o(s) produto(s) requisitado(s), no quantitativo definido na ocasião, em
caráter de emergência, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados a partir do primeiro dia útil
subsequente ao recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no Hospital Municipal Dr. José Nígro Neto. no
horário das 08h às l l h e das 13h às 16h, na Av. Tereza 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 - () 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 fazc-la cm 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;
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

h . l ) na hipótese de complementaçao. 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,
mantido o preço inicialmente contratado.

.1 - 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, 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/íaturas 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

MJ m preJL i i /o das sanções previstas no artigo 7° da lei Federal n° 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n°
\Q 'í. a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a defesa prévia:

Pela recusa injustificada de retirar a Ordem de Fornecimento dentro do prazo estabelecido ou de
.-tebe-ía dcníro de sua validade, mul t a de 20% (vinte porcento).

Peio atraso injust i f icado 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 inexecucão total daobrigação;

3 Pela inexecucão toíal. multa de 20% {vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste;

4 - Aplicadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fi/er á contratada, após
a sua imposição:

A> mulia.s previstas não tem caráter compensatório, porem moralório e conseqttentemente o
pagamento delas nào exime a contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu
u u > p u n í v e l venha a acarretar à Administração.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
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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.

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/ata,
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/ata, livres das causas de sua rejeição.

5. A fiscalização para cumprimento do presente contrato/ata, 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 o servidor Vinícius Branco, RG n° 33.709.239-4 e CPF n°
297.474.778-74. Farmacêutico, para fiscalização do contrato/ata, bem como. prestar toda assistência e
orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a
eorreção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no
prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das
penalidades cabíveis.

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

CLAUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

l 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.

- 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".

O Munic íp io de Américo Brasiliense não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do
lal. ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento cia aquisição.

v i Os quantitativos totais expressos no Anexo II - Termo de Referencia são estimativos e

- • •• J «JUtóttiO



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense

representam as previsões do Departamento Municipal de Saúde para as compras durante o período de 12
(do/e) 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 porcento).

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.

(> O produío será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder às especificações da Ata de
Rc-iMMro de Preços, devendo ser substituído pela empresa detentora da Ala no prazo máximo de 02 (dois)
duis úteis.

Constituem motivos para o cancelamento da Ala 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
M u n i c i p a l n.° 016/2009 de 28 de maio de 2009.

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

X. I - C) preço a ser pago a detentora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento,
independente da data da entrega do material,

- 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.

M I O licilantc vencedor poderá ter ainda, a Ala de Registro de Preços cancelada, desonerando-se de
•ompromisso ajustado, quando a critério da Administração, comprovar o desequilíbrio económico -
i t i i t inceiro,

10.1 A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
liibricames. 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 cm relação ao item;

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

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

Município

Dirceu Brás Pano

Prefeito Municipal

Julla Barbosa Brandão
Lldtaçõe» Dupatri

RO: 43862681-3

Adjudicatária

Ivan Cleber de Oliveira Cortez

DUPATRI HOSP. COM. IMP. í: HXP. LTDA

Vslemunliiis

LOVECCHIO R nENDONCfl

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 0010/2017
PROCESSO N" 0018/2017

CON I R A I A N l i : : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
C O N T R A T A D A : DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ATAM0: 42/2017.
OIUiiTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
CUMPRIMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS.

ADVOGADO (S): (*)
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído.

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, 0:?de "Vncu-9 de 2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILÍENSE
Nome e cargo: Dirceu Brás Pano - Prefeito Municipal
E-mail institucional: qab.prefeito(õ3americobrasíiiense.sp.gov.br
E-mail pessoal: dirceupanj
Assinatura:

CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Nome e cargo: Ivan Cleber de Oliveira Cortez - Representante Comercial
E-mail institucional: <jupatri@dupatri.com.br
E-mail pessoal:
Assinatura:_ f'

Julta Barbosa Brandão
Licitações Dupatrl - ̂

RO:438626«1-3 Y/T
CPF: 336.456.178-37 '

Avenida Eugênio Voltarei, 25 Américo Brasiliense - SP - Fone (16) 3393-9600



5° TABELIÃO DE NOTAS
SANTOS - SP

COMARCA DE SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

r-í

Livro n° 1,460 Fls. 073

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ;
DUPATRt HOSPITALAR COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

LTDA.

S A I B A M

quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que aos 09
(nove) dias do rnès de Fevereiro do ano de 2017 (Dois mil e dezessete).
nesta Cidade e Comarca de Santos, Estado de São Paulo, em meu Cartório.
peraníe mim Tabelião, compareceu como outorgante, DUPATRI
HOSPITALAR COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA com
sede na rua São Pauío, 31, Vila Betmiro, Santos -SP, CEP: 11075-330.
inscrita na CiNPJ - Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, sob n,
04.027.894/0001-64, neste ato representada por seu sócio JOSÉ
EDUARDO GOMES DA SíLVA brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade RG n. 13.882.845-3-SSP/SP e do CPF/MF n.
065.898.418-70, residente e domiciliado em Sanlos-SP, na Av, Epitácio
Pessoa, n°667, apto. n. 161 -Pontada Praia, CEP~ 11030-603; nos termos
da cláusula 6a, parágrafo primeiro do seu Contraio Social de Consolidação
firmado em 01 de Julho de 2009, devidamente registrado na JUCESP- Junta
Comerciai do Estado de São Paulo sob n. 345.768/13-9, em sessão de
04/10/2-013, e também devidamente registrada na JUCEG - Junta
Comerciai do Estado de Goiás sob n° 52900640831, em 04/07/2012. cujo
Contrato Social de Constituição foi devidamente registrado e arquivado na
JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n°
35.216.485.362, em sessão de 29/08/2000. e com filiai em Catalão (GO), na
Avenida José Severíno n° 3.530 - Vereda dos Buritis, inscrita no CPNJ/MF
sob n° 04-027.894/0003-26, os quais estão arquivados nestas notas em
pasta própria sob n° 4.386, e pela outorgante na forma como vem
representada me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui
sua procuradora: J U L l A BARBOSA BRANDÃO, brasileira, solteira, maior,
gerente, portadora da cédula de identidade RG n° 45.862.S81-3-SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob n° 338456,178-37, residente e domiciliada em
Santos (SP), na Rua José Caballero n° 66 apt 1805 - Gonzaga; a quern
confere poderes para onde com esta se apresentar, assumir compromissos
e obrigações, cobrar e receber amigável ou judicialmente de seus devedores
tudo quanto a qualquer título for devido à outorgante, passar recibos, dar e
aceitar quitações; representá-la no Foro em geral, em qualquer Juízo.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
'Hili: Lv"Ĵ íli!iliUl

Autenticação Digital
mrrtii foiri m aniqní 1° l" « !" -nc v S" 41 a B2 da Lei Pederal B 935Í19 : a inc xá

«ni digHaliíada, reprodução fifll

(íuiiotumenlo apresem*do c confondo neste ato. O rehirttto 6 vdrflaM. Dou te

Cód. Autenticação: 17221602171159290093-1; Data: 16/02/2017 12:QQ:jgr

x Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AB8672S7-VB4L; i
Valor Total eto Ato: RS4.12 l

Confira os dados do alo em: h ttps: (7selodigltal.tjpb.jus.br j,



instância ou Tribunal, usando os poderes contidos na cláusula "AD-
JUDÍCIA", podendo propor contra quem de direito as acões competentes e
defendê-las nas contrárias, seguindo umas e outras até final liquidação,
concedendo-lhe além dos poderes contidos na cláusula "AD JUDICIA" , e
"AD NEGQT1A", os poderes especiais de transigir, acordar, discordar,
requerer, pleitear, firmar compromissos, desistir, variar, receber e dar
quitação, conceder ou embargar estar e requerer aquelas, votar e ser
votada; examinar livros, comprovantes e documentos em geral; representá-
la junto as Repartições Públicas em gerai. Federais, Estaduais. Municipais,
Autarquias e Concessionárias de Serviços Públicos, inclusive perante o
Ministério do Trabalho e Previdência Social, Delegacias ou agências.
Ministério da Economia, Delegacia da Receita Federai, Departamentos de
Correios e Telégrafos, Secretária da Fazenda Estadual, Serviço de
Fiscalização da Saúde Pública. 1NSS, IAPAS, Sindicatos, Associações
Companhias de Seguros, JUCESP, DELEGACIA REGIONAL TRIBUTARIA^
Alfândegas do Porto de Santos, ou outros Portos e quaisquer outros órgãos
ou repartições, quer sejam públicos ou particulares, inclusive Cartones em
gerai, em todos podendo: requerer, assinar iodos os papéis e documentos,
juntar e retirar papéis e documentos, apresentar provas, aceitar protocolos,
acompanhar processos de qualquer natureza, desentranhar documentos'
soíicítar vistorias, rerratificar, desembaraçar, editar, prestar declarações,
acordar, discordar, fornecer dados, registrar, cancelar, averbar e tudo o mats
praticar junto aos citados órgãos, embora aqui não expressos; podendo
ainda, dita procuradora, assinar gutas, íivros e papéis fiscais, assumir
compromissos, aceitar e assinar todo e quaisquer documentos ou contratos
com fundamento a prestações de serviços, concordar ou não com cláusulas
e condições, formas de pagamentos ou outras obrigações expressas em
contratos dessa natureza; levar a protesto letras de câmbio, duplicatas,
notas promissórias, contas de vendas, cheques, conhecimento e outros
títulos de débtto ou de crédito; podendo mais, receber citações, notificações
e intimações; representá-la em audiências de qualquer natureza, assinar e
concordar ou não, prestar declarações; podendo inclusive substabelecer,
enfim, praticar e assinar tudo o que for necessário ao cumprimento
deste mandato. O PRESENTE INSTRUMENTO É VÁLIDO POR 5 (CINCO)
ANOS A CONTAR DESTA DATA De conformidade com o disposto nos
artigos 5D, 12= e 16° do Provimento 13/2012 da Egrégia Corregedona Gerai
da Justiça do Estado de São Paulo, procedeu-se a prévia consulta â base de
dados da Central de Indísponibílitíade de Bens, do CNPJ, com resultado
negativo, sendo de DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.. CNPJ/MF sob n° 04,027,894/0001-64, conforme o
código 566d d1e9 b5fb a5ba abbf ebOc c8a2 f14b 6809 690c. De como
assim disse, do que dou fé, a pedido da parte lavrei a presente, a qual feita e
lhe sendo lida em voz alta e achada conforme, aceitou, outorgou e assina.
Assim o disse, do que dou fé, pediu-me e eu ihe lavrei este instrumento, o
qual feito e lhe sendo lido, aceitou, outorgou e assina. Eu, Ncusa Tenório
Corrêa, Tabeliã Substituta, a escrevi Eu, Edmundo Ribeiro de Mendonça
Neto, Tabelião subscrevi. (a)JOSÉ EDUARDO GOMES DA SILVA//////
Legalmente Sefada) NADA MAÍS. Trasíadada em seguida dou fé. Eu
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5° TABELIÃO DÊ NOTAS
SANTOS - SP

COMARCA D£ SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO

asiíno em público e raso:
Tabelião Substituto, a conferi, subscrevi e

Em testemunho,^ -íla "verdade.—

5 TABELIÃO DE NOTAS
Neusa Tenório Corrêa

Tabeliã Substituta
Tabelião
Secretária tia Fazenda
Ao !PESP
ISS
Ao Mniisieno Púbiicc
Ao Rogistro Ciui.
Ao Tribuna! cfe Justiça
A Santa Casa

RS 3S,24
RS 18,66
RS 2.55
RS 6,12
RS 6.71
RS 8,75
RS !,28
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COMARCA OE SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO

Livro n° 1.460 Fls. n° 117
ATO RETIFICATÓRIO

SAIBAM

quantos esta pública escritura virem, que aos 14 (quatorze) dias do mês de
Fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), nesta cidade e comarca de
Santos, neste Tabelionato, eu, Neusa Tenório Corrêa, Tabeliã Substituta deste
5" Tabelionato de Notas, lavro o presente Ata Retíficativa, tendo em vista a
constatação de erro evidente ocorrido em ato jurídico praticado nestas Notas,
fundamentado no Princípio da Autotutela, para sanar o equivoco, peio que
declaro expressamente e sob as penas da lei, o seguinte: 1)- que por
Procuração Pública lavrada nestas notas, no livro n° 1.460, ás fls. 073, em 09
de Fevereiro de 2.017, tendo corno outorgante DUPATRI HOSPITALAR
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e como procuradora
JULIA BARBOSA BRANDÃO, onde por um lapso constou erroneamente o
número do RG. da procuradora JULfA BARBOSA BRANDÃO como sendo RG
nc 45.862.681-3-SSP/SP; 2) Assim visando sanar o erro constatado, faço pela
presente e na melhor forma de direito, a necessária e consequente retificação
para constar: que o Sra- JULIA BARBOSA BRANDÃO, é portadora da cédula
de identidade n° 43.862.681-3-SSP. A presente ata retificativa fica fazendo
parte integrante e complementar da Procuração Pública, lavrada nestas notas,
no livro 1.460, às fls. 073, de 09 de Fevereiro de 2.017, dou fé. Eu, Neusa
Tenório Corrêa/1 Tabeliã Substituta, a escrevi. Eu Edmundo Ribeiro de
Mendonça NétoF Tabelião, a subscrevi. {a.}NEUSA TENÓRIO
CORREA///WW(L&aalmente Selada}. NADA MAIS. Trasladada em seguida e
dou fé. Eu A-.̂ ::C-O.'.X*-£-Y ^-*'--Oi /. ~ _ tabelião, a conferi, subscrevi e
assino errrpubífco e raso.-y

s /

/Em. testemunho/1-^-"da verdade.
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Neusa Tenório Corrêa

Tabeliã Substituta

isenta de emolumentos, conforme Item 9,3 das noUs oxpíicativas anoxaa â lei 11.331/02
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