
Prefeitura Municipal de Américo Brasiiiense

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N03t/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 0015/2017

PROCESSO >í° 0026/2017

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001/50
Aos -JíYffc. E vm dias do mês de jU/T\J^0 do ano de 2017, na cidade de Américo Brasiliense,
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio Voltarei, n° 25, Centro, o Município de Américo Brasilicnsc,
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, c a empresa EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE
PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 04.106.730/0001-22 por seu representante
legal, Marcilie Jardim Carnavalli de Aragão, portador do RG: 13.214.304-5 SSP-SP e CPF-.058.370.83S-
20 acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 016/2009 c 001/2011 e do edital de Pregão
presencial n° 0015/2017, bem como das Leis n° 8.666/93 c 10,520/02, ao Registro de Preços referente aos
itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários, observadas as seguintes cláusulas c
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objclo da presente Ata de Registro de Preços:

ITEM

2

8

UN.

UM

LAT

QUANT.

50,00

50.00

Nosso Código / Descrição

018.0806 - ALIMENTO EM PO PARA
SUPLEMENTACAO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU
ORAL, NORMOCALÓRICO (NA DILUIÇÃO PADRÃO).
SABOR BAUNILHA, LATA 400 GRAMAS, 1 ,0
KCAL/ML, LACTOSE OG/100ML

018.0752 - LEITE EM PO ANTI-REGUGITAÇAO

VI. Unitário

RS 64.00

RS 19, 92

Preço Total

RS 3.200,00

RS 996,00

Marca

FORTINI PÓ/
DANONE

APTAMIL AR/
DANONE

VALOR TOTAL DA ATA: RS 4.196,00 (Quatro mil c cento c noventa e seis reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos próprios, constantes do Orçamento
vigente, conforme a seguinte classificação: Ficha(s): 1.07, 141, Natureza;3.3.90.32.00 - Material, Bem ou
Serviço de Distribuição Gratuita, 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita,
Unidade: 02.07.02 - ATENÇÃO BÁSICA, 02.07.01 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,
Funcional: 0018 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, 0017 - ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE
SAÚDE.

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

) . O objcto desta licitação deverá ser entregue no prazo de 05 (cinco) dias úícis, contados a partir da data
do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Departamento de Compras.

2. A entrega do objcto desta licitação deverá ser feita no Departamento de Saúde, sito à Av. Amélia

__
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Colombo Dias, n. 469 - Centro, nesta cidade de Américo Brasiliense, das 07hOO às 16HOO, 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 objcto 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 objcto contratual, a Contratante poderá:

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

a. 1) na hipótese de substituição, a contratada deverá fazè-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 complementaçào ou rescindir
a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

b . l ) na hipótese de complementaçào, a contratada deverá fazc-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.

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 cfetuado cm até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento, por meio de depósito cm conta corrente, após
a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Dirctor do departamento competente.

2 - As notas físcais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada c 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 11° 10.520/02 c 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 dcniro do prazo estabelecido ou de
rcccbc-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,
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calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento;

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

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

4 - Aplicadas as muitas, a Administração descontara do primeiro pagamento que fizer à contratada, após
a sua imposição;

5 - As multas previstas não têm caráter compensatório, porém moratório e conscquentemente 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
objelo do contrato/ata, a Administração, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a
mais ampla c 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 cm 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.

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 quaíquer tempo, mediante autorização do PREFEITO MUNICIPAL e posterior
comunicação à CONTRATADA.

6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Fernanda Aparecida Bonassi Anzuini Pereira, RG n°
32.091.468-9, CPF n° 278.254.148-02, Recepcionista, Crachá n° 3513, para fiscalização do contrato, bem
como, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, que poderá, junto ao representante
da CONTRATADA, solicitar a corrcção de eventuais falhas ou irrcgularidadcs 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. IIÍ, arí. 58 e art. 67 da Lei n.° 8666/93.
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CLÁUSULA OITAVA- DAS CONDIÇÕES GERAIS

1 - O fornecimento dos produtos será efctuado mediante expedição, pelo Departamento de Compras, da
"Ordem de Fornecimento'1, da qual constarão a dará de expedição, especificações dos produtos,
quantitativos, prazo, local de entrega c 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 c do momento da aquisição.

3. í - Os quantitativos totais expressos no Anexo II - Termo de Referencia são cstimativos 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, cm até 25% (vinte c 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 cm 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.

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

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

8 . 1 - 0 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.
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10. [ - A comprovação deverá ser feita acompanhada de documentos, tais como lista de preço de
fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, serviços c outros insumos, de transporte de
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta c 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 - íntegra 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.

lunicipio

Dirccu Brás Pano

Prefeito Municipal

Adjuc

Marcilie Jardim Carnavalli de Aragão

EMPÓRIO HOSP. COM. DE PROD. CIR.
HOSPITALARES LTDA.

Testemunhas

5
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 0015/2017

PROCESSO N" 0026/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
CONTRATADA: EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
HOSPITALARES LTDA.
ATA N°: 56/2017.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL, LEITE EM PÓ
E SUPLEMENTO ALIMENTAR

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, ate julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e
nas formas legais c 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, paríe 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 cletrônica aos interessados.

Américo Brasiliense, c?[ de-tUjí-Jrv? de 2017.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
Nome e cargo: Dirccu Brás Pano - Prefeito Municipal
E-mail institucional: gab.prcfcito@amcricobrasilicnsc.sp.gov.br
E-maii pessoal: dirccupanofãjhotmail.coni

Assin

CONTRATADA: EMPÓRIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
HOSPITALARES LTDA.
Nome e cargo: Marcilic Jardim Carnavalli de Aragão - Procuradora
E-mail institucional: ! i c ijac a o @ g rup o empo ri o. co m. b r c
E-mail pessoal:

Assinatura:
vj^

Facultativo. r quando já constituído.
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5" TABELIÃO DE NOTAS
CAWPtNAS - SP

COMARCA DE CAMPINAS - ESTADO DE sAO PAULO
TABEUAO SANOílO MACIEL CARVALHO

LIVRO 1599 - PÁGIHAS N°S 077 A 078 - PRIMEIRO TRASLADO

PROCURAÇÃO QUE FAZ: EMPÓRIO JÍOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.

-

i

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem
que, no ano cie dois mil e dezessete. (2017) , do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo, aos dezessete (17) dias do mós cie maio, nesta
Cidade e Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, no 5° Tabelião
de flotas, à Rua Maria Monteiro n° 536, Cambuí, perante mim,
escrevente, compareceu, como outorgante, EMPÓRIO HOSPITALAR
COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica
com sede nesta Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida
Píer ré Simon de La Place n° 751, Galpões 3 e 4, Te ermo Pa r k, CEP
13069-320, inscrita no CNPJ/MF sob o número 04.106.730/0001-22,
com ssu ins-rumento particular de Alueração e Consolidação de
Contrato Social, firmado em 29/03/2017, com registro n°
ISO.591/17-0, em sessio de 03/05/2017, cuja cópia reprográfica
fica arquivada nestas Notas, em pasta própria, sob o n° 251/2017,
juntamente cem o resultado da consulta realizada no sito da Junta
Comercial do Estado de .São Paulo, no endereço eletrõnico
wwj. jucesp. fazenda, sp1. qov.br, em atendimento ao disposto no item
41, letra "b" do Capitulo XIV, das Normas de Serviço da
Corregodoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo (Provimento
n" 58/1909), consulta essa onde se verificou a Ficha Cadastral da
outorgante emitida no dia U/05/2017, as 14:29:53 horas,
autenticidade n° 85635942; neste ato, em conformidade com a
cláusula sexta do contrato social consolidado, supracitado, pelo
sócio administrador FRANCISCO CARLOS VIÉS I, brasileiro, que
declarou ser casado, empresário, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 7.656.253-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob n°
037.471.278-60, residente e domiciliado nesta Cidade, à Rua do
Leme n° 431, Condomínio San Conrado, CEP 13104-124, que foi
reconhecido como pessoa juridicamente capaz e identificado perante
mim, pelos documentos de identidade acima citados e ora exibidos,
do que dou f ó. O referido representante declarou, sob
responsabilidade civil e criminal, que, afora a alteração
contratual supracitada, não houve nenhuma outra alteração
contratual capas de afetar a validade ou eficácia da presente
procuração. E pela outorgante, na forma como vem representada, me
foi dito que por este público instrumento e nos termos-de direito,
nomeia e constitui seus procuradores, MARCILIE JARDIM CARNAVALLI
DE ARAGÃO, brasileira, casada, coordenadora, portadora da Cédula
de Identidade RG n° 13.214.304-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o
n" 058.370.838-20, AMAHDA CRISTINA DE CARVALHO GODI CAMPOS,
brasileira, casada, escriturária, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 30.037.335-1 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n°
278.928.938-73, e GILSON, FELIX ALVES, 'brasileiro, casado,
coord&nador, portador da Cédula de' Identidade RG nc 15.411.155
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 062.292.7/18-50, todos com
domicilio profissional na 'Cidade de São José do Rio Preto, Estado
de Sso Paulo, na Avenida Anísio Haddad n° 7055, Bairro Francisco
Fernandes, CEP 15090-305, aos quais confere amplos, gerais e
ilimitados poderes para, em conjunto ou isoladamente,
independentemente da ordem de nomeação, o fim especial de

OiaB2GQ2'M22GG.(K)01íl3-1G<!-1

P.OS1G6 R fluHflS

RUA MARIA MONTEIRO 526 - CAMDUl
CAMPIHAS SP CEP 13D25-150

FOME: 1D-3705330Q FAX: 10-37053311



Autenticação Digital
, 1a. 3'í! 7> in:. V 6>, iT c £2 C,l Wi JVíKUIB93S/1E310 Aft.

ao tíasianexa a;, ré 5 e jccn'r.-i:!n rc^Malo. O l

Cõd. Autenticação: 53391805171620260515-2,- Data: 18/OSJ2017 16:22:17
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFE15553-WNC1; -

Valor Total do Ato: RS 4,12
Confira os dados do ato em: https:Mselodlgltal.tjpb.jus.br

representã-Ja em processos licitatórios perante órgãos da
administração pública federal, estadual e municipal, paro o citado
fim, poderão as procuradoras impugnar Editais, assinar propostas
de preços, assinar termos e contratos de quaisquer natureza e
demais documentos necessários, realizar lances e ofertas de
preços, assinar recursos administrativos e a estes responder na
esfera administrativa, manifestar intenção de recurso, tomar
ciência cie decisões, praticar todos os atos de representação da
outorgante perante órgãos da Administração Pública no que se
refere exclusivamente ò licitações, praticar, enfim, todos os atos
necessários para o fiel cumprimento da presente procuração, que
pode ser substabelecida com reserva da iguais podares. A presente
procuração tem eficácia de dois (2) anoa. Como assim disse, pediu-
me e eu lavrei este instrumento, que, lido e achado conforme,
aceita, outorga e assina, tendo sido observadas as formalidades
legais do ato e dispensada a oreípe^ca— -de testemunhas
instrumentárias, do gue dou fé ..--EuT'"77"—-̂ .--.-̂ ! tT7 :———-(-Silvio Cezar
Podavin) , Escrevente 'Substituto',- - .1-avreTi', subscrevi assino.
(a)/'//FRANCISCO CARLOS VIÉS I///NADA MAIS. TRASLADADA EM SEGUIDA.
CERTIFICO E DOU FE QUE O PRESENTE CÓPIA POR. IMPRESSÃO
lHFOEMATIZADA DO ORIGINAL,
RUBRICADA(S) POR WIM.

SENDO A(S)

EM TESTEMUNHO' DA VERDADE.

SBSTITUTO

Emolumentos: Ao Tabelião R$ 127,53; Ao Estado R$ 36,24; Ao IPESP
R$ 24,30; Imposto ao Município R$ 6,69; Ao Ministério Público R$
6,12; Ao Registro Civil R? 6,71; Ao Tribunal de Justiça R$ 3,75; À
Santa Casa R$ 1,28; Total R$ 218,12. (SCP) -N



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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇO 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 25/05/2017 às 14:13:34 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd2934698a072599e707d312f403473ecf633313c9f14915ef15d181a87
C776d12ba61cc3a8f44143e1f2f13b2b729ab31d76bd0d9e78a4570a736ef9287b48f3

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para EMPÓRIO HOSPITALAR
COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS HOSPITALARES 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: 25/05/2018 às 14:12:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 709945

Código de Controle da Autenticação:

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

53391805171620260515-1 a 53391805171620260515-2

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