
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N' rl /2018 
PREGÃO PRESENCIAL N 0033/2018 

PROCESSO N° 0058/2018 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - 43.976.166.0001i50 
Aos 	 dias do  mess  de_ei.,Chlye do ano de 2018, na cidade de  Americo  Brasiliense. 
Estado de São Paulo, sito na Av. Eugênio 'Voltarel, n° 25. Centro, o Município de  Americo  Brasiliense. 
representado pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa MEDILAR IMPORT/NO° F. 
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S.A.,  CNN:  07.752.236/0001-23 por 
seu representante legal,  Cesar  Augusto Gomes  Neumann,  portador do RG: 4110152107 e 
031.237.800-9() acordam proceder, nos termos dos Decretos Municipais n" 016/2009 e 001/2011 e do 
edital de Pregão presencial n° 0033/2018, bem como das Leis n" 8.666/93 e 10.520/02. ao Registro de 
Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos pregos unitários, observadas as 
seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto da presente Ata de Registro de Pregos: 

ITEM  UN.  QUANT. Nosso Código/Descrição dos Medicamentos VI. Unitário Preço Total Laboratório 

16 CP 6.000,00 0192195- ALENDRONATO DE SODIO 70MG , R$ 0,21 R$ 1.260,00 DELTA/ 
CELLERA 

27 CP 20.000,00 0192315 - ANLODIPINO, BESILATO 5MG 
R$ 0,021 R$ 420,00 GEOLAB 

29 CP 20.000,00 0192197 -  AZITROMICINA 500MG R$ 0,47 R$ 9.400,00 MEDQUIMICA 

36 FR 3.600,00 
0190286- BROMOPRIDA 4MG/ML, SOLUDA0 ORAL - 
20ML R$ 0,95 R$ 3.420,00 MARIOL/ 

PHARLAB 

45 CP 12.000,00 0192233- CARBONATO DE LITIO 300MG 
R$ 0,21 R$ 2.520,00 HIPOLABOR 

49 TB 2.400,00 0190406 -  CETOCONAZOL CREME 2% 30 GRS 
R$ 1,703 R$ 4.087,20 SOBRAL 

85 CP 12.000,00 0190880 -  FLUCONAZOL 150 MG 
R$ 0,264 R$ 3.168,00 MEDQUIMICA 

125 CP 36.000,00 0191395 -  NORFLOXACINA 400 MG R$ 0,196 R$ 7.056,00 MEDQUIMICA 

Valor total da Ata: R$ 31.331,20 (Trinta e um mil e trezentos e trinta e uni reais e vinte centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VIGÊNCIA e DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 - 0 prazo de vigência da presente Ata  sera.  de 12 (doze) meses. 

2 - Os recursos financeiros serão atendidos por verbas de recursos constantes do Orçamento vigente, 
conforme a seguinte classificação: Fichas: 321 e 324, 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: 
02.09.06 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, 02.09.06 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA. 

Funcional: 0054 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, 0054 - ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA BASICA. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA 
DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

1. 0 objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 
partir do primeiro dia útil subseqüente 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 
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 
previdencidrios decorrentes do fornecimento. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

1 - 0 objeto da presente licitação  sera  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 á especificação. rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 
rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) na hipótese de substituição. a Contratada deverá fazê-la em contbrm idade  corn  a indicação da 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, mantido 
prego inicialmente contratado; 

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

b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazé-la em conformidade  corn  a 
indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito, 
mantido o prego inicialmente contratado. 

3 - 0 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 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos os 
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central, por meio de 
deposito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/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. 

3 - Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais 
principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido 
na forma da legislação aplicável, bem corno juros moratórios, a razão de 0.5% (meio por cento) ao El 1 êti, 

calculados  "pro-rata tempore", em relação ao atraso verificado. 

4 - ma-0  sera  considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação da 
Resolução n° 5, de 1') de setembro de 1993, alterada pela Resolução n" 3/2008. 
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CLÁUSULA SEXTA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 70  da lei Federal IV 10.520/02 e artigo 87 da lei federal n" 
8.666/93, a Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

- 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). 

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 inexecugão total da obrigação: 

— 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 conseqüentemente 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 (mica 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. 

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 as 
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 a. 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, Matricula 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 irregularidades que forem verificadas, as 
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quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial 
CONTRATADA, para aplicação das penal idades cabíveis. 

7. 	Caberá ao servidor 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  sera  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,  flea  obrigada a tbrnecer os 
produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras, em cada "Ordem de 
Fornecimento". 

- 0 Município de  Americo  Brasiliense não esta obrigado a adquirir uma quantidade  minima  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 ate 25% (vinte e cinco por cento). 

A existência do preço registrado não obriga o Município de  Americo  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  sera  devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder As especificações da Ata de 
Registro de Pregos. 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 Pregos 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 pregos registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente, ser objeto de reequilibrio 
econômico - financeiro, para menos ou para mais, conforme  art.  65, II, "d-  Lei 8666/93. 

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 reduyao dos preços visando 
manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude da 
redução dos pregos de mercado. 

1 0 -- 0 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  economic  
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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  dc  
mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do momento do pedido de desoneração do  
corn prom  isso: 

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

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

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

OUT a  

Dirceu Brás Pano 
	 César Augusto Gomes  Neumann  

Prefeito Municipal 
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SP. 

E-mail  institucional:  saCide.ubsrii)amer cobr siliense.sp.gov.br  

E-mail  pessoal:  

Telefone(s): (16) 3392-1368 
Assinatura: 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2018 

PROCESSO N°0058/2018 

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRAS1LIENSE. 

CONTRATADO: MED1LAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES S.A. 

ATA N° (DE ORIGEM):  411  /2018. 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS NO 
PERÍODO DE 12 MESES PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR  
"DR. JOSE  NIGRO NETO". 

ADVOGADO (S)/ N° OAB: (*) 	  

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. 	Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de  
Sao  Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse. 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme 
dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP: 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 
tornados, 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, em conformidade  corn  o artigo 
90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço — residencial ou eletrônico — ou telefones de contato deverá ser 
comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. 	Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação: 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Américo Brasiliense, 03 de tfkitt 	Vde 2018. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili 

Cargo: Diretora de Saúde Médica 

CPF: 168.981.658-95/ RG: 23.257.903-9 

Data de Nascimento: 08/10/1972 

Endereço residencial completo: Rua Benedito Storani — n° 860 — Vila Cerqueira — Américo Brasiliense — 
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Responsáveis  clue  assinaram o ajuste:  

Pelo CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Nome: Dirceu Bras Pano 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 020.379.978-09/ RG: 8.644.116-4 

Data de Nascimento: 03/02/1961 

Endereço residencial completo: Rua  Pe.  Francisco Culturato — 761 — Vila Cerqueira —  Americo  
Brasiliense - SP  
E-mail  institucional: gabinete@americobrasiliense.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: dirceupano(ii)hotmail.com   

Telefone(s): (16) 3393-9600 prefeitura 

Pela CONTRATADA: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES S.A. 

Nome: César Augusto Gomes  Neumann  

Cargo: Representante legal 

CPF: 03 1 .23 7.800-90/ RG: 4110152107 SSP/RS 

Data de Nascimento: 29/04/1992 

Endereço residencial completo: Rua  Emilio Mohr  — n° 75 — bairro Santo Inácio — Santa Cruz do Sul — RS 
— CEP: 96820-670.  

-mail  institucional: lie caomedlivaijnedlive.com.br  

• i. kv5ssoal: 
• 

Telefbneft4 	600/ (51) 3718-7632/(51) 3718-7669 

Assinatura: 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE 
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A., 

sociedade anônima, inscrita no CNPJ 07.752.236/0001-23, estabelecida a Rua  Norberto Otto Wild,  

420 — bairro Imigrante, CEP: 96.880-000, na cidade de Vera Cruz, estado do Rio Grande do Sul, neste 

ato representada por sua Diretora Superintendente Sra. ADRIANA WILKE MARQUES, brasileira, 

solteira, empresaria, portadora da cédula de identidade n2 6042943032, inscrita no CPF sob o n2  
654.211.080-15 e seu Diretor Administrativo Financeiro Sr. ROBERTO HENRIQUE AREND, brasileiro, 

solteiro, portador da carteira de identidade n2  4029618826, inscrito no CPF sob n2- 442.772.700-000. 

OUTORGADO 
CESAR AUGUSTO GOMES NEUMANN, brasileiro, solteiro, residente domiciliado na RUA 

EMÍLIO MOHR, N2 75, SANTO INÁCIO, na cidade de SANTA CRUZ DO SUL, estado do RIO GRANDE DO 

SUL, portador da carteira de identidade n2 4110152107, inscrito sob CPF n2  031.237.800-90. 

PODERES 
Ficam outorgados os poderes específicos para o relacionamento entre o Outorgante e os Org5os 

Públicos das esferas Federais, Estaduais e Municipais, suas Autarquias, Fundações e Empresas de 

Economia mista, com o fim único de participaçgo da Outorgante em Licitações Públicas através de 
qualquer modalidade de Edital ou Prego, podendo, para tanto, assinar contratos, concordar, 
discordar, desistir, transigir, contratar, assinar e ratificar quaisquer termos e compromissos, requerer 

certidões de qualquer espécie e quaisquer documentos; Requerer cadastramento como fornecedor, 
retirar editais e anexos, assinar declarações, envelopes, em sessões de desempate entre preços 
iguais em sessões de pregões presenciais ou eletrônicos efetuando lances, interpor impugnações 
administrativas a editais, interpor e renunciar a recursos administrativos em qualquer fase de 
qualquer procedimento licitatorio, atuar administrativamente junto aos Tribunais de Contas 
Federais, Estaduais e Municipais, e junto ao Ministério Público Federal e Estadual, substabelecer 

poderes a outrem para pronunciar-se em nome da empresa, bem como formular propostas verbais e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame, estando portanto, com todos os poderes 

necessários para o bom e fiel desempenho das suas funções. 

Validade: 12 meses. 

VERA CRUZ— RS, 24 DE AGOSTO DE 2018  elf  

0:\r‘ 
,16 	e 	 'C'çe  

AP RIANA WILKE MAR UES I 	 RbBERTO HENRIQUE AREND 

iretora Superintendente 	 Diretor Executivo 

KIM!1k 1vípoaiAçA0 DISTRA9.:10.0 DE PROM,  TOS  MEb&i OSI? t'A 
A NORB EaTO CYf FO W 1 1..D_ N' 420- 1N1 1G8- 	1-  ;VERA  ft1.1 	P•k.̀.;3 4  91:ii;t30-0i.:*;. 

one/Fax; 51 371R. 	1 
YI.Aïnti I ky  



	

ART RIO AZRÊDO SA`3TOS 	 'RC CM  

	

? 	E fEEEL!.•:. 	 —Damp Dr.J.38.E/  

Autenticação  Digital 

z 

	

M
..
.

.o
,

c

,
1I a 
	

1 ,
Zi79

2
7
i 1 	

00 ocondo 00" 
 w
a
d
s 
 .
on ,a .

7p r

1

e

.  

se3n°tr 

	nV 8° 41 e 52 da L,n

a

eo8 8351199e4 De

o

A

u 

.3Ine,X11 

	

° iager 41tat 	-
0e 	

d
documen°s

2,
odoco.M0t.°ded 

aooisoe?p 

	
0 	 Cod. Autenticação: 77453108180834320551-2; Data: 31/08/2018 0 8:38:4 

E'  co  a pmsente Itnagen OlgItallEada reprodução fiel 

de 

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHL00308-1T9C; 
Valor Total do Ato: R$ 4,23 

os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br  Tiolar 

• • . • --...,..M..11111r41. 

"Ivo 
ez‘. 	

JO 'uoj2 atuloaiediucio a984pCap:Zr-f14i9sisloldltfi8o12
• 

	n*9  voer 	sa-lelePds01-1 031P?1,1 
_ anb pua4v anbuuak-opaqci¡i-a¡raiu7q-i 

111,7- 

t.uo a'petai.gie- , .a a)op5apoduii lenpa liod:itilsSii,-- -ii-
Wiliii3S Jod '(.3ddi-1N033 'd131'1.500)7'-'3' , __Agii,...tmeduaufanuir...s.o_eitiqu.-.Nutatu, 	mew_  i  ‘7,,eis Pepe? eiues - iCLOr 44s (ts):.?Peree

.04 -1,8ç ' 01410?E9 	

. 

Ins oa znuo whys Ha svigreaa o4. °I-6 
Ero-Y_ 

' 
0 \ 	

Z.:elac.trobe 

aloN"4lioN SPPO b4ua) •-7-sws a-iejendsoil aonamf sopip 
' -.inb sanbiew 

- 	 „- tP0.7-42v:_11442:1.•:1e115112:01g4,-.4)8:17;$.iti.191411` "oVIlaclei 	
faa-  • 	'!"-• 	. 

It 013 17,811).£ 	(l81:1.0 00 OU "4 6 ev9 • 
aP;a0épiiro!SioduJ osn. 

ap og inquom a)kg3epodiui ippp 
E A-V67i1V1T131/1-1-ja 	'-05-YHNOO 

' • 
lflS ee PAD ewes - iKzor cue 49):xe#avd  -.18F  ,s0  fins 00 inlid ktanis cr\svioN ad on?Ndn 

araiwo_' 
eR,0119r.41714, 

- L.) 

e‘leet:IN, 



31/08/2018 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/77453108180834320551  

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

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

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Velber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca 
de João Pessoa Capital do Estado da  Paraiba,  em virtude de Lei,  etc...  

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da  Paraiba,  a Corregedoria Geral de Justiça  edam:  .• 
Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de  urn  cedigo em todos os atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exempla Selo 
Digital: A8C12345-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 
Paraiba 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 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A mina posse ru, 
um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A a 
responsabilidade única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 31/08/2018 09:24:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo Bastos, de acordo corno  Art.  1°, 10.  e seus §§ 1°e 2° da  MP  2200/2001 coin° 
também, o documento eletremico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartõrio Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S.A ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o  site  jArgu(julsggitaLazevedobasios.r.t.br  e informes Codigo de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1066145 

A consulta desta Declaração estare disponfvel em nosso  site  até 31108/2019 08:38:23 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 77453108180834320551-1 a 77453108180834320551-2 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/84, Lei Federal n°10.40812002. Medida Provisária n°220012001, Lei Federal n°  13.105/2015. Lei Estadual n°8.721/2008. Lei Estadual n°15.13212013 e Provimento CGJ 
N' 003/2014. 

O retendo é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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