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PROCESSO

TODAUDADE

YISIO:

DECLARAÇÃO COMPROBATORIA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL NO OO9/201g/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 201 901 O1 O

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2006,
que a empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
,' '75.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro
fuíque Piauí, Cep: 64025-520, está enquadrada na categoria, MICRO EMPRESA (Pequeno Porte ou
Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do 4o do art. 30 da Lei Complementar no

12312006 e alterações.

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatura

NOME: JOÃO MENDES MOTA.

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO.

a' "' RG: 2085544 - SSP - MA.
-Y, CPF:011.707.077-77.
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E)clusiya Oi$ribuidoía de Medicamentos LTDA - ME - CNPJ - 24.175.4230001-0o / l.É. - 19.574.790-9
Cmtá6r (86) 3220 - 1322 - 98812 - 6eH - 9S81S - 3451 - E-mail- €xclusivadislnbuiro.â@oúlook.co.n bI

ÉíúÊí€ço: Av. Meíêchd Juâíêz Távdâ Ouâdrâ 53 Câse 12 - Bairo: Parquo Piaui - CEP] 6402S520 - CIDADE - TÊRÉSINA - PIAUI
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oecmnnçÃo DE ADTMeLENcTA coM o MuNrclpto oe sÃo BERNARDo (MA).

pRecÃo pRESENcTAL No oo9/2019/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201901 O1O

xa qualidade de Representante Legal da(o) EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA - ME, CNPJ: 24.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53
Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep: 64025-520, declaro, para os fins de prova e a quem possa
interessar e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência
com o Tesouro Munlcipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que
impeça a celebração e contratos e assinar quaisquer outros atos. Sendo o que apresento para o
momento, subscrevo-me.

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019.

(

Assinatura

§ NOME: JOÃO MENDES MOTA.
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR.

RG: 2085544 - SS

CPF: 011.707.

+

P-MA.
trrq

Exclusivâ Distribuidora de Medic€mentos LÍDA - ME - CNPJ - 24 175.423m01-00 / l.E - 19.574 I
Cd|tá6: (86) 3220 - 1322 - 98812 - 6634 - 9S819 - 3451 - E-meil- srclusivadistnbuidor@oúlook.coín.bí

Eíúêí€ço: Av. MâÍêchel Juârêz Tàvüa Quadrá 53 C6e 12 - Bearo Peíquê Praui - CEP: 8402$520 - clDÂDE - TERESINA - PIAUI
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UOOALIOADE

VISTO:

oecuRaçÃo DE ELABoRAçÃo tuoepeuDENTE DE pRoposrA

pnecÃo pRESENctAL No 009/201g/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

Eu JOÃO MENDES MOTA, portador da Cédula de ldentidade RG no 2085544 -
§p - Ua e do CPF no 011.707.077-77, como representante devidamente constituído de EXCLUSIVA

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.4231000í-00, sediada no

endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa í2 Bairro Parque Piauí, Cep: 64025-520,

doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob

as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

§ a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitaçáo não foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participantê potencial ou de fato presente

',//)

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisáo de qualquer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitaÇão;

t
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Li o não será, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante

§

\
citaçã

potencial ou de fato da presente LicitaÉo antes da adjudicação do objeto da referida licitaçã

4Exclusiva Distribuidoía de MedicameÍ*os LÍDA - ME - CNPJ - 24.175.4230001-00 / l.E. - 19.574 790-9
Cútác6: (86) 32m - 1322 -98812 - ô634 - 99819 - 3451 - E-mail- erclusivdistribuúorâ@ouüook coÍn b

Eíú€r6ço'Av Maí€chelJuaíêz Íávce OuadÍa 53 Casa 12 - Baíror Parque Piaui- CEP] 6402$520 - CIDÂOE - ÍERESINÀ - PlÂUl

I

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira

independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não Íoi, no todo ou em parte, direta ou

indiretamênte, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da

prêsente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I

I
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou

êrn parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão

Vtante antes da abertura oficial das propostas; e

(f; que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes

e informa@es para firmá-la.

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatura

NOME: JOÃO MENDES MOTA.
cargo: sóclo ADMlNlsrRADoR.

RG: 2085544 - SSP - MA.

CPF: 011.707.077-77
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ü
Exclusiva Distribuidoía de Medicamentos LTDA - ME - CNPJ - 24.175.4230001-m / l.E. - 19.574.790-9

Cmtác: (66) 32m - 1322 - 988í 2 - 6634 - 9s819 - 3451 - E-meil- €)clusivedistnbúidor@otíjook.coín.bÍ
Endêí6ço: Av. Mâ.êchalJuarêz Távda Quadra 53 C6a 12 - 8aím: Parquê Pieui - CÉP: 64021520 - CIDADE - TERESINA - PnUl
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PR0CESS0 )D/ ./12 /n //.)
MOOALIOADE

vl§T0:

orcunnçÃo oe lusÊNctn DE tMpEDtMENTos pREvtsros Nos ARTtcos 29, tNctso lx
coM s4, tNctso t, *íNel "A" E tNctso n, tíNEA "A',, DA coNslrutçÃo FEDERAL

pnecÃo pRESENctAL No 009/201g/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 90,1 O1 O

Senhor Presidente

\-. EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
24.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12Bairco
Parque Piauí, Cep: 64025-520, por intermédio de seu representante legal S(a) JOÃO MENDES
MOTA, portador(a) da édula de identidade no 2085544 - SSP - MA e do CPF no 011.707.077-77,
declara sob as penas da lei, que o(s) proprietário(s) e/ou sócio(s) exerçam mandato eletivo capaz de
ensejar os impedimentos previstos nos artigos 29, inciso lX com 54, inciso l, alínea "a" e inciso ll,
alÍnea "a", da Constituição Federal.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaraçáo, resultará na inabilitação desta empresa
e caracteúzará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em
outras figuras penais e das san@es administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

ar

Nome:JOÁO MENDES -",f,
cargo: sÓcto ADMlNlsrRADoR.

Assinatura

RG: 2085544 - SSP - MA
§\

§

\

üE)alusiva Diíribuidoía de Medicamentos LÍDA - ME - CNPJ - 24.175.42?m01-00,r l.E. - 19.574.790-9
Cmtác: (86) 3220 - 1322 - 98812 - 6634 - 99819 - 3451 - E.mail- exclusivâd6líibuúora@oútlook.coín.b.

Énd€í€ço: Av. Mâíêchd Juaíêz Távra Ouadra 53 C6a 12 - 8âiío Pârquê Piaui - CEP: 6402í520 - CIDÂDE - ÍÊRESltlA - PIAU

CPF: O11 .7t7.077-77 .+u,
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VISÍO:

oecunnçÃo oe ausÊucn DE pRocEsso JUDTcIAL
coM SENTENçA DEFTNTTTVA

pnecÂo pRESENctAL N" oo9/201g/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

Senhor Presidente,

\, EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
24.175.4231000í-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12Bairro
Parque Piauí, Cep: 64025-520, por intermédio de seu representante legal S(a) JOÃO MENDES
MOTA, portador(a) da cédula de identidade no 2085544 - SSP - MA e do CPF no 011.707.077-77,
declara sob as penas da lei, que esta empresa [incluindo empresário(s), sócio(s), dirigente(s),
responsável(eis) técnico(s), e/ou qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominaçãol
não estão respondendo processo judicialmente com sentença deÍinitiva, em quaisquer esferas
governamêntais, relativamente a fraudes em licitaçôes públicas, danos ao erário público e/ou
formação de quadrilha.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa
e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em

outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina Piauí 12 de FEVEREIR 2019

r-( *L

§- Nome:JOAOr.-:::$

\ RG: 2085544

\ 
cPF:0t1

E)(clusiva Disüibuidoía de MêdbamêÍ{os LTDA - ME - CNPJ - 24.17S.lZlOOOl -OO I le. - lg.Szl.zgO-g

Cargo: SóCto ADMINISTRADoR.

-SSP-MA
.707.077-77

\

cdlláG: (86) 32m - 1322 - 98812 - 6634 - 9Í)819 - 3451 - E-mail- exclusNâdislrtbudo.@oilliook.coín.bí
Endeíeço: Av. Mârechal Juarez Távúa Ouedra 53 Casa 12 - Báirm: PaÍque Plaui - CEP: 6402t520 - CIDADE - ÍERESINA - PnUl
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}T§TO:

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PREGAO PRESENCIAL NO OO9/2019/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 90I O1 O

Senhor Presidente

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
24.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12Bairro
Parque Piauí, Cep: 64025-520, por intermédio de seu representante legal Sr(a) JOÂO MENDES
MOTA, portador(a) da cédula de identidade no 2085544 - SSP - MA e do CPF no 011.707.077-77,

._ clara sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato, seja suspensão ou inidoneidade, que a impeça
de participar de licitações e/ou sêr contratada por administração pública em quaisquer de suas esferas
(Federal, Estaduais ou Municipais). Outrossim, declara serem autênticos todos os documentos
apresentados.

Declaramos que ficamos obrigados a comunicar, a qualquer tempo, a ocorrência de
qualquer fato impeditivo de habilitação desta empresa, de participar de licitaçôes e/ou de ser
contratada por administração pública.

Declaro ainda, ter ciência que 'a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta
empÍesa e caracterizará o crime de que trâta o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sançôes administrativas previstas na Lei no 8.666/93
e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentês à espécie".

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019.

[-.*"L,

§\
' Yr

Nome:JoÃo MENDES Toth I
§

Assinatura

cargo: sÓclo ADMINISTRADOR
RG: 2085544 - SSP - MA

CPF: 01 1.7O7.O77-77

\

\

Exclusiva Distuibuidoía de Medicamentos LTDA - ME - CNPJ - 24.175.4230m1-00 / l.É. - t9.574.790-9
CmtÉlc6: (86) 32m - 1322 - 98E12 ' 6634 - 9981S - 3451 - E-meal- €xclusivâdistnbullor@outlook.coín br

EíúeíÇor Av Ma.€chd Juaíez Távúe Quedra 53 Cââ 12 - 8aiÍo: PâÍque Pr€ui - CEP: 6402$520 - CIOADE - TERESINA - PIAUI
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TOOALIDADE

vliI0:

CREDENCIAMENTO

PREGÁO PRESENCIAL NO OO9/2019/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

-.r êstê instrumento solicitamos o credenciamento da empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez
Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep: 64025-520, tendo como representante legal o
Sr. JOÃO MENDES MOTA para participar da licitação acima referenciada, neste evento,
representada por, JOÃO MENDES MOTA, CPF - 011707077-77 e RG - 2085544 - SSP-MA,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da outorgante, visando formular propostas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interposição de recurso, renunciar ao direito
de interpor recursos e praticar todos os demais atos inerentes ao cêrtame.

UMA OBSERVAçÃO NA SEGUNDA PAGINA

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

{-§l-

s-

r Assinaturâ ,

'*o*", 
JoÃo MENDE, ,",fl

cargo: sócto ADMINISTRADoR-
RG: 2085544 - SSP - MA

CPF: 0't1.707.077-77

\
Exclusiva DistÍibuidoía de Medicamentos LTDA - ME - CNPJ - 24.175.42?0001-m / l.E. - 19.574 79Gg

Csltác: (86) 3220 - 1322 - 98812 - 6ô34 - 9S81S - 3451 - E-meil- orclusivad6t rbuúor@oúlook coín tx
End6í€ço: Av. Mâí€chel Juarêz ÍávoÍe Quedíâ 53 Câse 12 - 8âiÍro Pârqu6 Pieui - CEP: 6402t520 . CIOADE - TERESINA - PIAUI
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}IODATIDADE

VISIO:

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.4231o0o1-oo,
sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep:
64025-520, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participaçáo na
licitaÉo em pauta de Bens comuns, medicamentos e matêriais em cumprimento do previsto no inciso
.-., do artigo 4.o da Lei n.o 10.520, de 1710712002, DECLARA, sob as penalidades da lei,

expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação na
licitação supracitado.

UMA OBSERVAÇAO NA SEGUNDA PAGINA

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatura

Nome: JOÃO MENDES MOTA.
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO.

RG: 2085544 - SSP - MA.

CPF: 011.707.077-77.

§*

\

I\E)clusiva Dis{Íibuidoía de Medic€mer*os LTDA - ME - CNPJ - 24.175.4230001-00 / l.E. - 19.574.790-9
CmtáG:{E6)3220-1322-96812-6634-9S819-345'l-E'mail-êxclusrvadishbudor@oullookco.nt'í

Ênd6í€ço: Av. Meí€chalJuârez Íávúâ Quâdrã 53 C6e 12 - 8eiío: PaÍqu6 Piaui - CEP: 6402$520 - CIDÂDE - TERESINA . PIAUI
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DECLARAçÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAçÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO OO9/201g/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO9/2019 OADÊ

PROCESSO ADMINISTRATIVO N'. 201901 0:

Por intermédio do seu representanle legal abaixo assinado, para fins de participaÉo na licitaÉo em pauta
de Bens comuns, medicamentos e materiais em cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 4.o da Lei
n.o '10.520, de 171O712002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente
os requisitos de habilitaçáo exigidos para participaçáo na licitaçáo supracitado, EXCETO o item 6.3.4.í0
Certificado de boas práticas de Armazenamento e distribuição emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
O náo cumprimento do item acima citado, dar-se pelo fato desta exigê ncia não possui amparo leqal em
licitações e sucede que, tal exigência é completamente ilegal, pois afronta às normas que regem o
procedimento licitatórío, como à frênte será demonstrado

DA ILEGALIDADE - A exigência de ANVISA para fins de qualificaçáo técnica,
infringem princípios legalidade que devem nortear a relação da AdministraÉo
com o particular, no âmbito do procedimento licitatório. Embora o Certificado
de Boas Práticas de Fabricaçáo da ANVISA realmente seja um selo de
qualidade para as empresas que o possuem, náo há lei que imponha a sua
comprovaÉo como requisilo para os procedimentos licitatórios de compra
destes medicamenlos pela Administraçáo.

O art. 30 da Lei no 8.666/93 enumera os documentos que poderáo ser
exigidos para fim de comprovaçáo da qualiÍicaçáo técnica, entre os quais náo
se incluem registro da ANVISA'. Assim, náo haveria sido

observado o princípio da legalidade.
Cumpri-me frisar que estamos falando de objetos cuja própria regulamentaçáo exige o referido certificado,
Náo se enquadrando na hipótese do inciso lV do artigo 30 da Lei de Licitaçoes - lei especial -
inequivocamente náo há o que falar na exigência do ceÉificado de boas práticas, eis que a documentação
a ser exigida, para fins de habililaçáo, dos interessados que desejem contratar com a Administração
Pública devem limitar-se ao rol fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitaçóes. O certificado de boas
práticas náo consta nesta relaçáo.
E vedado aos agentes públicos:
| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocaçáo, cláusulas ou condiçôes que compÍometam,
Íestrinjam ou frustÍem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinçóes em Êzeo da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
{e qualquer outra circunstáncia impertinente ou irrelevante para o especíÍico objeto do contrato, ressalvado

. disposto nos §§ 5'a 12 deste artigo e no art. 3" da Lei n' 8.248, de 23 de outubro de 1991; TCU -
Acórdáo 207912005 - 1" Câmara - "9.3.1. abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatóÍios condiçÔes
náo justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitaçôes, em atendimento ao disposto
no art. 3" da Lei n' 8.666/93;".

Teresina Piaui 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatu
N O MENDES MOTA,ome: J
GERE NTE ADMINISTRATIVO

RG: 2085544 - SSP - MA.
CPF 011.7O7 .O77-77 .
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\

LExclusiva DisaibuidoÍa de Mêdicamêntos LTDA - ME - CNPJ-24.17542rmo1{o/t.E.-19.57479G9
ContâtG; (86)3220- 1322 - 98812 - 6ô34 -99819 - 3451 - E'meil- sxclrisivadisbibuidora@ouüook com br

Endereço: Av. MâíechalJuarez Íávorâ Quadre 53 casâ 12-Báirro: Peque Pieui - CEP: 64025'520 - CIOAOE ' TERESINA PIAUI
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vr§t0;

oecunlçÃo os tnexrsrÊruoA DE FATo SUeERvENTENTE

pnecÃo pRESENctAL N" oo9/20ig/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.42310001-00,
sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bai$o Parque Piauí, Cep:
64025-520, em cumprimento ao exigido do pregão presencial de no 009/2019 declara, declara, sob as
penas da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019
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Assinatura

NOMC: JOÃO MENDES MOTA
Cargo: ADMINISTRADOR
RG: 2085544 - SSP - MA

CPF: 01 1.707 .o77-77
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oecuneçÃo DE rNExtsrENctA DE SERVIDoR púaLlco MUNtctpAL Nos euADRos DA
EMPRESA E DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER MUNICIPAL

pnecÃo pRESENctAL No 009/2019/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.423t0o01-00,
sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep:
64025-520, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a) JOÃO MENDES MOTA, portador da
Carteiradeldentidadeno20SSS44-SSP-MA edoCPFno0l 1.707.077-77, DECLARAsobaspenas
da Lei, assumindo as consequências civis, penais e administrativas sobre eventual falsidade do que

'relatado, especialmente para o Pregão Presencial No 009/2019/SRP

1. Que não possui em seu quadro funcional servidor público da ativa ou dirigente de órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação;

2. Que os sócios da empresa acima identificada, nâo são pessoas ligadas a integrantes do Poder
Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou
parentesco afim ou consanguÍneo até o 3o grau civil, que configure NÉPOTISMO contrariando a
Súmula Vinculante no t 3 do STF - Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese de não representar a realidade do que acima declaro, valerá como confissâo de erro
substancial à minha pessoa, considero-me, portanto, como incluso no artigo 299 do Código Penal
(declaração falsa ou diversa do que deverá ser escrita, com o fim de criar obrigações) e, por Íim, valerá
ainda a presente como motivo de dispensa por justa causa para rescisáo do meu contrato.

Nome: JOÂO MENDES MO

\

RG: 2085544 - SSP - MA
CPF: O11.707.077-77

+
qE)clusiva Distribuidora de Medicamentos LÍOA - ME - CNPJ - 24.175.4230001-00 / l.E. - ,9.574.790-9

Cmtdc:(86)32m-1322-38812-6634-93819-3451-E-mail-e)clusivadistnbúiror@ouuook.c0ínbÍ
End€ísço: Av. Mar€chel Jueíôz Távcs Ouadre 53 Casa 12 - 8aÍm Parquê Pieui - CEP: 4t02S520 - CIDÂDE - TERESINA - PIAUI
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Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019.

Assinatura

Cargo: Sócto ADMtNtSTRADoH.
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DECLARAçAO COMPROBATORTA DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

pnecÃo pRESENctAL No 009/20íg/sRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

Declaramos para os eÍeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
que a empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:

1.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro
vrque Piauí, Cep: 64025-520, está enquadrada na categoria, MICRO EMPRESA (Pequeno Porte ou

Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do 40 do art. 3o da Lei Complementar no

12312006 e alterações.

Teresina Piaui 12 de FEVEREIRO de 2019
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Assinatura

Nome: JOÃO MENDES MOTA
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

RG: 2085544 - SSP - MA
CPF: O11.707.077-77
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VISTO;

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAçÃO E FUNCTONAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N' OO9/2019/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

Senhor Presidente

Eu, JOÃO MENDES MOTA, portador(a) da cédula de identidade no 2085544 - SSP - MA
SSP-MA e do CPF no 011.707.077-77, residente e domiciliado na RUA CANABRAVA No 1078
ANGELIM lll, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE''EDICAMENTOS 

LTDA - ME, CNPJ: 24.175.42310001-00, sediada no endereçoAv. Marechal Juarez
--êvora Quadra 53 Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep: 64025-520, cidade de TERESINA, Estado do(a)

P|AUí, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da
mesma.

Declaro ter ciência que o não cumprimento a exigência contida no item 8.2.10 deste
edital, ensejará automaticamente na inabilitaÉo desta empresa.

Declaro que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta
declaração, eximindo o município de SÃO BERNARDO (PODER EXECUTIVO) de qualquer
responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresâ.

Declaro ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sançôes administrativas previstas na Lei no 8.666/93
e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina Piaui 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatu

Nome: JOÃO MENDES M

Cargo: SÓClo ADMINISTRA
)

DOR

RG: 2085544 - SSP - MA
CPF 011.707 077-77
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VI§TO:

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 24.175.423t0oo1-00.
sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro Parque Piauí, Cep: 64025-520,
por intermédio de seu representante legal S(a) JOÃO MENDES MOTA, portador(a) da cedula de identidade no
^'85544 - SSP - MA e do CPF no 011.7O7.077-77, declara para fins dos dispostos do edital da licitação acima

. ,ntificada:

TERMO DE COMPROIUISSO DE COTTTBATE À COnRUpÇÃO E AO CONLUTO ENTRE LTCTTANTES E DE
RESPONSABILIDADE SÓCIo.AMBIENTAL

PREGÃO PRESENCIAL NO OO9/201g/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 2019O101O

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaraçáo de
adesáo a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia
pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à Nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práicas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupçáo
do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicaçáo das prâicas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço
dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior
de empresas e organizaçóes civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93
e alteraçóes posteriores, se compromete a:

9. Adolar, ou reforçar, todas as açôes e procedimentos necessános para que as pessoas que
integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu
nome ou em seu beneÍicio, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na
condiÉo de fornecedor de bens e serviços para o município de SÃO BERNARDO (MA) -
(PODER EXECUTIVO);

2. Proibir, ou reforçar a proibiçáo de que qualquer pessoa ou organizaçáo que alue em seu nome
ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem
patrimonial ou extrapatnmonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário município de SAO BERNARDO (MA)

- (PODER EXECUTIVO), nem mesmo para obter decisáo'favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibiÉo de que qualquer pessoa ou organizaÉo que aja em seu nome.
seja como representantê, agenle, mandatária ou sob qualquer outro
antiético nos relacionamentos com funcionários do municipio de

vínculo, uti qualquer meio imoral ou
NARDO (MA) - DER

EXECUTIVO);

Exclusiva DrslÍibuidoÍa de Medicamentos LÍDA ME - CNPJ - 24.175.4230001-00 \,,,,.,*
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NCmtat6: (86) 3220 - 1322 - 98812 ' 6634 - 998'lS - 3451 - E-mail- êxclusivedslribuidoÍe@ouúook.coÍn .ú
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4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu no
qualquer relaÉo de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produti
sido declaradas inidôneas pela Administraçáo Pública;

?

5. Náo tentar, por qualquer meio, influir na decisáo de outro participante quanto a participar ou
náo da referida licitaÉo;

6. Apoiar e colaborar com o municipio de SÃO BERNARDO (MA) - (PODER EXECUTIVO) em
qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos principios éticos refletidos nesta
declaraçáo, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitaçáo foi elaborada de maneira independente e que o seu
.--anteúdo, bem como a intençáo de apresenta-la náo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informâdo

e discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores náo constam em listas oficiais por infringlr as
regulamentaçóes pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como náo contrata pessoas Íisicas ou jurídicas,
dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes
e informações para Íirmá-lo.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitaçáo desta
empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em
outras Íiguras penais e das sançôes adminisÍativas previstas na Lei no 8.666/93 e alteraçóes posteriores, bem
como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina Piaui 12 de FEVEREIRO de 20í 9.
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Assinatura

NOME: JOÃO MENDES MOTA
Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

RG:2085544-SSP-MA
CPF: 011.707
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PREGÃO PRESENCIAL NO OO9/2019/S IO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 201 901

Por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participaçáo na licitaÉo em pauta
de Bens comuns, medicamentos e materiais em cumprimento do previsto no inciso Vll do artigo 4.o da Lei
n.o 10.520, de 171O712002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre plenamente
os requisitos de habilitaÉo exigidos para participaÉo na licitaçáo supÍacitado, EXCETO o item 6.3.4.10
Certificado dê boas práticas de Armazenamento e distÍibuição emitido pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.
O náo cumprimento do item acima citado, dar-se pelo fato desta exigência não possui amparo leqal em
licitaaões e sucede que, tal exigência é completamente ilegal, pois afronta às normas que regem o
procedimento licítatório, como à frente será demonstrado

DA ILEGALIDADE - A exigência de ANVISA para fins de qualificação técnica,
infÍingem princípios legalidade que devem nortear a relaÉo da Administraçáo
com o particular, no âmbito do procedimento licitatório. Embora o Ceúificado
de Boas Práticas de Fabricação da ANVISA realmente seja um selo de
qualidade para as empÍesas que o possuem, náo há lei que imponha a sua
comprovaçáo como requisito para os procedimentos licitatórios de compÍa
destes medicamentos pela Adminislraçáo.

O art. 30 da Lei no 8.666/93 enumera os documentos que poderáo ser
exigidos para fim de comprovaÉo da qualificaçáo técnica, entre os quais náo
se incluem registro da ANVISA". Assim, náo haveria sido

observado o princípio da legalidade.
Cumpí-me frisar que estamos falando de objetos cuja própía regulamentação exige o referido certificado.
Náo se enquadrando na hipótese do inciso lV do artigo 30 da Lei de Licitaçóes - lei especial -
inequivocamente não há o que falar na exigência do certificado de boas práicas, eis que a documentaçáo
a ser exigida, para Íins de habilitaçao, dos interessados que desejem contratar com a Administração
Pública devem limitar-se ao rol fixado entre o artigo 28 e 31 da Lei de Licitaçóes. O certificado de boas
práticas náo consta nesta relaçáo.
E vedado aos agentes públicos:
| - admitir, prever, incluir ou lolerar, nos atos de convocaçáo, cláusulas ou condiçôes que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter compelitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e
estabeleçam preferências ou distinçôes em razáo da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
d^ qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado

._..sposto nos §§ 5' a 12 deste artigo e no art. 3' da Lei n' 8.248, de 23 de outubro de 1991; TCU -
Aêórdáo 207912005 - 1" Câmara - "9.3.í. abstenha-se de incluir nos instrumentos convocatórios condiçôes
náo justificadas que restrinjam o caráter competitivo das licitaçóes, em atendimento ao disposto
no art. 3' da Lei n' 8.666/93;".

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatura
Nome: JOÃO MENDES MOTA

rgo: GERÉNTE ADMINISTRATIVO
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s RG: 2085544 - SSP - MA
CPF: O11.7O7.O77-77
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DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

PREGÂO PRESENCIAL NO OO9/201g/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO. 201 901 O1 O

Senhor Presidente,

EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ:
24.175.42310001-00, sediada no endereço Av. Marechal Juarez Távora Quadra 53 Casa 12 Bairro
Parque Piauí, Cep: 64025-520, por intermédio de seu representante legal S(a) JOÃO MENDES
i4OTA, portador(a) da cédula de identidade no 2085544 - SSP - MA e do CPF no 011.707.077-77,

\-.Jclara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos,
em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de
preços e que temos pleno e total conhecimento da realizaçáo dos trabalhos do certame.

Observando - se o pedido no anexo do edital que não concordamos, do número 6.3.4.í0
Certificado de boas práticas de Armazenamento e distribuição emitido pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária.

Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa
e caraderizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em
outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Teresina Piauí 12 de FEVEREIRO de 2019

Assinatura

Nome: JOÃO MENDES MO

Cargo: SÓClO ADMINISTRADo
RG: 2085544 - SSP - MA

CPF 011.707.077-77
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