
Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 6/201.8 
PREGÃO PRESENCIAL N" 0033/2018  

PROCESS()  N° 0058/2018 

1 NT[R1 	)0: PREFIXFURA MUNK:1P DE AMÈRICO BRASIL1ENSE 43.976.166.0001/50 
dias do mi3s de 	 o ano de 2018. na cidade de Américo Brasilienst.‘. 

o4i ao "aulo. sito na Av. Eu:enio Voltarei. n" 25. Centro, o Município de Américo Brasiliensc. 
Louadc)pelo Prefeito Dirceu Brás Pano, e a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIL. 

PORIAÇÁO E EXPORTAÇÃO) 1...TDA, CNP.I: 04.027.894/0001-64 por seu representante legal. 
Oliveira de Souza, portador do [(G: 45.491.437-4 SSPISP e CPF: 346.155.038-81 acordam  
not.  termos dos Decretos Municipais n" 016/2009 e 001/2011 e do edital de Pregão presencial 

21I! bem como das Leis IV 8.666/93 e 10.520/02. ao Registro de Preços referente aos itens abaiN. 
COrn  setts  respectivos pregos unitarios. observadas as seguintes cláusulas e condiçóes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

k.)Ote,k, da presente Ata de Registro de Pregos: 

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

32 CP 24.000,00 0192232- BIPERIDENO 2MG 
R$ 0,166 R$ 3.984,00 CRISi '''t- - 

33 CP 
120.000,00 

0192063 - BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG 

R$ 0,308 R$ 36.960,00 RANBA>: ' 

34 CP 70.000,00 0190273 - BROMAZEPAN 3 MG 
R$ 0,095 R$ 6.650,00 BRAINFARM 

38 CP 36.000,00 0190309- BUTILESCOPOLAiviINA BROMETO 10MG + 
DIPIRONA 250MG R$0,362 R$ 13.032,00 BRAINFARM • • 

54 CP 20.000,00 0190496- CLONAZEPAM 2 MG 
R$ 0,046 R$ 920,00 RANBAXY 

56 CP 12.000,00 0192598- CLORETO DE POTASSIO 600MG 
R$ 0,503 R$ 6.036,00 GLAXO 

70 FR 2.400.00 0190743 - DOMPERIDONA 1MG/ML C/ 100 ML 
R$9,161 R$21.986,40  MEDLEY  

76 CP 1.920,00 0192316 - ESPIRAMICINA 500MG 
R$3,18 R$6.105,60 SANOF 

91 CP 24.000.00 0191010 - HALOPERIDOL 1 MG 
R$0,119 R$2856,00 CRISTA[ • 

103 FR 200.00 0192071 - LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML - GOTAS - 
FRASCO COM 20ML R$ 8,68 R$ 1.736,00 CRISE Ai_ 

107 CX 5.000,00 0191176 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MG C/30 
R$2,459 R$ 12.295,00 AcHr 

108 CP 
150.000,0 0 

0192068- LEVOTIROXINA SODICA 50MCG 
R$ 0,06 R$ 9.000,00 ACF-I 

141 CP 24.000,00 0191585 - PROMETAZINA 25mG 
R$0,114 R$2736,00 CRIEI. 

151 CP 40.000,00 0193085- SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG 
R$ 0,305 R$ 12.200.00 ACCOF.L 

152 CP 40.000,00 0192381 - SUCCINATO DE METROPOLOL 50MG 
R$0,629 R$25.160,00 AccoR$ ' 

N'alor total da Ata: R$ 161.657,00 (Cento e sessenta e um mil e seiscentos e cinqüenta e sete reais).  

LA  USI.11.„A SEGUNDA — DA VIGÊNCIA e DA DOTAÇÂO ORÇAMENTÁRIA 

I - O 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. 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

conl'orme a seguinte classificação: Fichas: 321 e 324, Natureza:3.3.90.32.00 - Material,  Bern  ou Serviço 
de Distribuição Gratuita, 3.3.90.32.00 - Material,  Bern  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 

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

2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita na Unidade Hospitalar  "Dr.  Jose  Nigro  Neto", sito a 
,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. 

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

. 	elk)  da presente licitação  sera  recebido provisoriamente. no ato da entrega, para  e'en.°  
po..,tcrior verificação da conformidade dos produtos com as especificações deste edital. 

;onstatadas irregularidades no objeto contratual. a Contratante poderá: 

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

a.1 na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação (..1.-
Admini5tração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. mantido 
preço inicialmente contratado; 

b)se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes. determinar sua complementação ou  rescind'  

a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis:  

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

inicialmente contratado. 

ieci..birnento do objeto dar-se-á definitivamente, após verificação do atendimento integral (I; 
,..n.iantidade e das especificações contratadas. 

CLÁUSULA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1 - (.) pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega efetiva de todos 
produtos constantes da respectiva Ordem de Fornecimento no Almoxarifado Central, por meio d. 
deposito em conta corrente, após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo Direic,  
do departamento competente. 

2 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas A. Contratada e seu vencirnent,  , 
ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação valida. 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais 
acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido 

L:t forma da legislação aplicável, bem corno juros moratários, a razão de 0,5% (meio por cento) ao 
calculados "pró-rata tempore". em relação ao atraso verificado. 

No  sera  considerado atraso no pagamento, as retenções efetuadas em virtude da aplicação 
- -,01i.100  it°  5, de 1" de setembro de 1993. alterada pela Resolução n°3/2008. 

CLÁUSULA SEXTA — DAS MULTAS E PENALIDADES 

Sem prejuízo das sanções previstas no artigo 7" da lei Federal  if"  10.520/02 e artigo 87 da lei federal 
8.666/93. a Contratada ficarti st deita as seguintes penalidades, garantida a defesa prévia: 

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

Pelo atraso injustificado na entrega dos produtos: 

2. 1 — Atraso ate 30 (trinta) dias, multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. 
calculada sobre o valor total da Ordem de Fornecimento; 

A  pair  do 31`) (trigésimo primeiro) dia entende-se corno inexecução total da obrigação; 

lexecução total, multa cie 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do ajuste: 

-Apitcadas as multas, a Administração descontará do primeiro pagamento que fizer à Contratada. apu 
impiasição 

muitas previstas não têm caráter compensatório. porém moratário e conseqüentemente 
riagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuizos que 

pwiel venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

I. 	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. 

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. 	 1 • 

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. 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

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 â CONTRATADA. 

6. Fica designado pela Prefeitura a servidora Tatiana Cristina de Arruda Camargo, RG n'' 
33.613.630-4. CPF n° 331.047.968-40, Farmacêutica, Matricula n° 1943, para fiscalização da ata, 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 
quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão objeto de comunicação oficial A 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades 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 orrAvA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

1 • 0 .lbrnecimento dos produtos será efetuado mediante expedição. pelo Departamento de Compras. 
--Ordem de Fornecimento". da qual constarão a data de expedição, especificações dos produto.,, 
quantitativos. prazo. local de entrega e pregos unitário e total. 

- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de  Preps,  sua detentora,  flea  obrigada a fornecer 

produtos ofertados, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras. em cada "Ordem 
ornecimento-. 

0 Município de  Americo  Brasiliense não está obrigado a adquirir urna quantidade  minima dc,  

ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do  moment()  da aquisição. 

• Os quantitativos totais expressos no Anexo I Proposta, são estimativos e representam 
s(.:ies do 1..)e)artamento Municipal de Saúde para as compras durante o  period()  de 12 (doze) meses. 

• (..aso seja necessário, a contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais. 
Lscimos que se fizerem nas compras, em ate 25% (vinte e cinco por cento). 

;.iéncia do preço registrado não obriga o Município de  Americo  Brasiliense firmar 

riiratirçoes que dele poderão advir. facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislay,-i 

sendo assegurado à detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade 

0 produto será devolvido na hipótese de o mesmo não corresponder As especificações da Ala 
Registro de Pregos, devendo ser substituído pela empresa detentora cla Ata no prazo máximo de 02 tdor- - 

dias 

•••••• Constituem motivos para o cancelamento da .Ata de Registro de Pregos as situações referidas nos 
artii.tos 77 e 78 da Lei Federal n." 8.666. de 21 de junho de 1993 e nos artigos XIV e XV do Decrett -,  

Municipal n." 016/2009 de 28 de maio de 2009. 

Os preços registrados obrigam os proponentes e poderão, justificadamente. ser objeto de reequilibrie 

nôm 	financeiro, para menos ou para mais, conforme  art.  65, 11, "d" Lei 8666/93. 

) preço a ser pago a detentora da ata será o vigente na data da Ordem de Fornecimento, 
pendente da data da entrega do material. 
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Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Irafependentemente de solicitação dos contratados. a Administração poderá convocar o licitant-. 
encedor, apos a assinatura da ata de registro de preços, para negociar a redução dos pregos visanki 

manter o mesmo objeto cotado na qualidade e especificações indicadas na proposta, em virtude  di  

redução dos preços de mercado. 

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

financeiro. 

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

n  prom  isso: 

iftT 	Reconhecendo o desequilíbrio económico — financeiro, a Administração poderá cant:eh!' 

menu:.u registro em relação ao item: 

A Administração, simultaneamente, ou após a desoneração, poderá promover licit:10-1, 

ca para o item, bem como se utilizar de outros meios. a fim de manter os preços de acordo  corn  ,.• 

00 inercado. 

- Integra a presente Ata para todos os fins o Edital e seus anexos, a proposta da contratada. bem  cow  

a Ata da Sessão do Pregão. 
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada.  sera assn  

dos partes. 

RA ANTE 

Dirceu Brás Pano 

Prefeito Municipal  

CONTRATADA 

Adriano Oliveira de Souza 

DUPATRI HOSP. COM.  IMP.  E EXPORTAÇÃO LTDA 

paecl 

	

Z)e-77  —  '''')? - 	
G TABELIÃO DE NOTAS DE SANTOS 

TABEUÃO MENDONÇA 
,,ti 6ASPAn. 105 - CEP 10 ;,-090 - CENTRO - SANTOS - SP -  TEL.:  (13) 3876-9000 T.' ,": (13)3878.50M 

	

t 	 bell  ac,om.br 	- 	S.  mall:  carto.'io@Stabeliao,R, n  Tv  Reconheço  or  s 
OLIVEIRA DE  SO  

Santos, 1 
Em test2 _ 

lhanga a firma de ADRIANO 
e dou fé. 
embro de 2018. 
	  da verdade. 

c) 
tare 5 At e e se - P - Fone (16) 3393-9600 5 



Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0033/2018 

PROCESSO N°0058/2018 

CONTRATANTE: PREFEEELIRA DO MUNICÍPIO DE AMERICO BRASILIENSE 
CONTRATADO: F.M.WATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO I.. [DA 

ATA N° (DE ORIGEM):  fir/2018. 

OBJETO: OBJETO: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DL 
MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE 12 MESES PARA DISPENSAÇÃO À POPULAÇÃO NA 
UNIDADE HOSPITALAR  "DR.  JOSÉ 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; 

h) 	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  corn  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 
tomados. relativamente ao aludido processo, sei-ão  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) O 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, (3de de 2018.  

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Eliana Aparecida Bernabé de Oliveira Marsili 

Cargo: Diretora de Saúde Médica 

CPE: 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 —  Americo  Brasiliense 

SP  

E-mail  institucional: saúde.ubs(dAmericobrasiliense.sp.gov.br  

E-mail  pessoal: 	  

Telefone(s): (16) 3392-136-8.--
Assinatura: 
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Assinatura: 

Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense 

Responsáveis que 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 — Américo 

Brasiliense - SP  

E-mail  institucional: gabineteriOmericobrasiliense.sp.gov.br  

pessoal: dirceupano,ii;hotmail.com   

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

Pela CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAçA0 
/ •\ . 

Nome: Adriano Oliveira de Souza 
Cargo: Gerente - Procurador 
CPF: 346.i55038-8!J RG: 45.491.437-4 
Data de Nascimento: 10/12/1986 
Endereço residencial completo: Rua Castro Alves — n° 20 — apto. 124— Embaré — Santos — SP — CEP: 

11040-191. 
institucional: dupatri.dupatri.com.br  

E-mail  pessoal: ádrianori»dupanicom.br  
Telefone(s): (13) 3228-8700 
Assinatura: 

Advogado: 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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Cód. Autenticaçao: 17221204181206210540-1; Data: 12/04/2018 12;16:1.5 

Selo Digital de Fiscaliza0o Tipo Normal C: AGT60855-0U0S; 
Valor Total do Ato: RS 4,23 

os dados do ato  eat:  httris:iiselodigitaltjobjus.br 
•	  

TABELIÃO DE NOTAS 
SANTOS - SP 

COMARCA DE SANTOS - ESTADO DE  SAO  PAULO 
TABELIA0 EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO 

o n° 1.485 	 Fls. n° 089 
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: 

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. 

SAIBAM 

q antes este público instrumento de procuração bastante virem, que aos 06 
(seis) dias do mês de Abril do ano de 2018 (Dois mil e dezoito), nesta 
Cidade e Comarca de Santos, Estado de São Paulo, em meu Cartório, 
perante mim Tabelião, compareceu como outorgante, DUPATRI  
HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,  com 
s e na rua São Paulo, 31, Vila Belmiro, Santos —SP, CEP: 11075-330, 

crita na CNPJ — Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, sob n. 
.027.894/0001-64, neste ato representada por seu socio JOSÉ  
UARDO GOMES DA SILVA, filiação Manoel da Silva e dona Amaçia 

Gomes da Silva, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de  
id  ntidade RG n. 13.882.845-3-SSP/SP e do CPF/MF n. 065.898.418-70,  
re  idente e domiciliado em Santos-SP, na Av. Epitácio Pessoa, n° 667, apto. 
n1161 — Ponta da Praia, CEP: 11030-603;  email:  ioseeduardodupatri.corn  
n s termos da cláusula 6a, parágrafo primeiro do seu Contrato Social de 
Consolidação, firmado em 01 de Julho de 2009, devidamente registrado na 
J CESP— Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n. 345.768/13-9, 
eth sessão de 04/10/2.013, e também devidamente registrada na JUCEG — 
J‘Inta Comercial do Estado de Goiás sob n° 52900640831, em 
0 /07/2012, 	cujo Contrato Social de Constituição foi devidamente  
re,  istrado e arquivado na JUCESP — Junta Comercial do Estado de São 
P ulo sob n° 35.216.485.362, em sessão de 29/08/2000, e com filial em 
C talão (GO), na Avenida Jose Severino n° 3.530 — Vereda dos Buritis,  
in  crita no CPNJ/MF sob n° 04.027.894/0003-26, os quais estão arquivados 
n stas notas em pasta própria sob n° 4.386, e pela outorgante na forma 
c 	o vem representada me foi dito que por este público instrumento nomeia 
e constitui sua procuradora: ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA, filho de 
J dson Antonio Alves de Souza , brasileiro, casado, gerente, portador da 
cé ula de identidade RG n° 45.491.437-4-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
na 346.155.038-81, residente e domiciliado em Santos (SP), na Rua Castro 
Al es n° 20  apt.  124 — CEP 11040-190-  email:  adrianodupatri.com; a quem 
cO fere poderes para Participar de quaisquer licitações instauradas pela 
A ministração Pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal, podendo 
paira tanto formular ofertas e lances verbais ou por escrito, negociar preço,  
fir  ar declarações de vontade, manifestar interesses de recorrer, renunciar, 

incorreções formais, assinar atas e contratos, manifestar-se em nome 
outorgante, interpor recursos e desistir de sua interposição, fazer defesas 
is, assinar propostas, declarações e contrato de fornecimento de 
dutos e praticar todos os demais atos necessários e pertinentes durante o 
ame, inclusive nomear prepostos, representantes e advogados, tudo em 
e da DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

RUA FREI GASPAR 106 CENTRO 
SANTOS SP CEP 11010-090 

FONE: 13-38785000 FAX: 03-38785009 

SU  
da  
on 
P . 
ce 
nq 



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  COMM REGISTRO  Cell SAS  FISSOAS NATURAIS 4,! 
, 	

,,
XertTN

,
A7

4
0 K

.
OTAE p

,
E
.
tj

r
116 

Aàtèntícàçã6 Digital  
rod 	curt  os an•les1 	71,.,. 87. 41 o 52  ea Le,  Federal 8.83571902 e An LI In, XII 

da Lei Meads:II 8.7210018 44:01 Ven oMsonts .rnesern dvdlizaea. reprodeçao 
do  &Jansen.  Jsee,entado cordeden ne,le,X OI,,tepdceeeraed,.000I2 

Cód. Autenticag8o; 17221204181206210540,2; Data: 12104/2018 12:16:I5 

• Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ADT60854-$GGV: 
Valor Total do Ato: R$ 4,23 	: 

c''''dontirao  dodos  4o dto em: https://selódigital  tjpb jus br Set.  
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E,iâuci de  Sao  Paulo 

EXPORTAÇÃO LTDA. Confere ainda poderes para onde com esta se 
apresentar, assumir compromissos e obrigações, cobrar e receber amigável 
ou judicialmente de seus devedores tudo quanto a qualquer titulo for devido 

outorgante, passar recibos, dar e aceitar quitações; representá-la no Foro 
em geral, em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, usando os poderes 
contidos na cláusula  "AD-JUDICIA", podendo propor contra quem de direito 
as ações 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  NEGOTIA", 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 geral, 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 Federal, Departamentos de 
Correios e Telégrafos, Secretária da Fazenda Estadual, Serviço de 
Fiscalização da Saúde Pública, INSS, IAPAS, Sindicatos, Associa9ões, 
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 Cartórios em 
geral, em todos podendo: requerer, assinar todos os papéis e documentos, 
juntar e retirar papéis e documentos, apresentar proves, aceitar protocolos, 
acompanhar processos de qualquer natureza, desentranhar documentos, 
solicitar vistorias, rerratificar, desembaraçar, editar, prestar declarações, 
acordar, discordar, fornecer dados, registrar,  canceler,  averbar e tudo o mais 
praticar junto aos citados órgãos, embora aqui não expressos; podendo 
ainda, dita procuradora, assinar guias, livros 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, formes de pagamentos ou outras obrigações expressas em 
contratos dessa natureza; levar a protesto letras de câmbio, duplicatas, 
notes promissórias, contas de vendas, cheques, conhecimento e outros 
títulos de debito 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 E VALIDO POR 02 (DOIS) 
ANOS A CONTAR DESTA DATA. De conformidade com o disposto nos 
artigos 5°, 12° e 16° do Provimento 13/2012 da Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado de  Sao  Paulo, procedeu-se a previa consulta 6 base de 
dados da Central de lndisponibilidade de Bens, do CNPJ, com resultado 
negativo, sendo de DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E  
EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ/MF sob n° 04.027.894/0001-64, conforme o 
código 1969 513a 5728 0a15 7541 d013 2cec dcb4 eca5e d472 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 lhe lavrei este instrumento, o 



, 	Rp 
LOOM 

' 	.4.dn RM. ten, 

50 TABELIÃO DE NOTAS 

SANTOS - SP 

COMARCA DE SANTOS - ESTADO DE  SAO  PAULO 

TABELtAo EDMUNDO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO 

q I feito e lhe sendo lido, aceitou, outorgou e assina. (dupa-07) Eu Neusa 
T nório Cor 	Tabeliã Substituta, a escrevi. Eu, Edmundo Ribeiro de 
M ndong 	, Tabelião subscrevi. (a.)JOSE.  EDUARDO GOMES DA 
S  VAN  // L galm e Selada) N_ADA MAIS. Trasladada em seguida dou 
fél E 	 Substituto, a conferi, subscrevi 
e ico e raso: 

—2 

teStemu 9 	verdade. 
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Neusa Tenório  Correa  

Tabeliã Substituta 

Tatelio 	 R$ 127,53 
Se retaria da Fazenda 	R$ 36,24 
Ao)PESP 	RS 18,68 
IS 	 R$ 2,55 
Ao Ministerio Público 	R$ 6,12 
Ao Registro Civil 	 RS 6,71 
Ao Tribunal de Justiça 	R$ 8,75 
A Santa Casa 	 R$ 1,28  
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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. Epitacio 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.nottr  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

0  Bel.  Valber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e bbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer 
firmas da Comarca de  Joao  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 C6digo de Autenticação Digital' ou na referida sequencia, foi autenticados de acordo com 
as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparéncia e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da  Paraiba,  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 (mica (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessario 
através do  site  do Tribunal de Justiça do Estado da  Paraiba,  endereço http://corregedoria.fipb.jus.br/selo-digital/  

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13104/2018 08:28:45 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartorio Azevédo 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, poderd ser solicitado diretamente a empresa DUPATRI 
HOSPITALAR COMÉRCIO  IMP.  EXP. LTDA ou ao Cartório pelo endereço de  e-mail  autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o  site  https'llautdigitalazeveciobastos.nothr e informe o Código de Consulta desta Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 958490 

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso  site  até 12/04/2019 12:16:15 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 17221204181206210540-1 a 17221204181206210540-3 
'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 CGJI\l' 003/2014. 

0 referido é verdade, dou fé. 
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