
Goutnro D0

DIRETORIA O

LICENÇA SANITARIA ESTADUAL

VALIDADE
30.10.2020

EXERCÍCIO
2019

NUMERO
TS.2019.043.11

De acordo com a Legislação Sanitária em vigor é concedida a

Empresa (Razão Social / Fantasia) EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICÂMEi,ITOS LTDA

CNPJ NO
24.175.4231000r-00

, lnscrição Estadual no
t9.574.790-9

estabelecida à AV.NAçOES UNIDAS No 1605 BAiRRO NOSSA SENHORA DAS GRACÁS

na cidade de
TERESINA / Piaui,

UCENÇA SANTTARIA ESTADUAL na Atividade de TRANSPORTADORA DE SANEANTES

_, ficando a Responsabilidade Técnica do
AUGUSTO IVIART]NS BRITO

estabelecimento a cargode

REGIONÂ.1 DE FARMACIA DO PTAUI
sob o no

t957
inscrito no Conselho

vsendo o (a) S(a
RAIMUNDO JOSE DA SILVA.

s51125883 SSP/PI 011.8i 1.863-31
RG no

o Representante Legal.

{irno t^ra Ü^ L4

Diretor (a) DIVISA/ SESAPI

CPF no

rumUta
iiLtár,,/S!
8.4 7 3-1

t3Ter€sina, de

oBSERVAÇÕES
I - Este documento deve ser colocado em lugar visível ao p

2 - A Licença Sanlúrla poderá ser recolhida pela rutor
a legishçIo sanitária.

Autenticâcão Digital
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13tO112020 httpsr/autdigital.azevedobastos.not.br/homê/comprovante/1 'l 6ô41 301 201 009390734

A FEDERÂTIVA DO BRASIL
PM .FOLilANO ESTADO DA PARAIEA

CARTÓRIO AZEVÊDO BÂSTOS
FUNDADOÉ 1888PROCESSÜ

E E PR|VAT|VO DE CASÂÍIIENTOS, INTERDIçÔES E ÍUÍELAS DA CO ARCÂ DE
JOÀO PESSOA

VISTO: , 1'145 BairÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E.mail: caÍtorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃo DE sERvIço DE AUTENTICAçÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civí de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕês e
Tutelas com atribuiçâo de autenücar e Íeconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, êm virtude de Lei, etc...

DÊCLÂRÂ parâ os devidos fins de direito qug, o dodJmento em anexo idenüficado individualmênte em cada C&igo de Autentkaçao Oigilall oo na
refeÍida sequêncàa, foi autênticados de aco.do corí as Legislaçôes e norÍnas vigente§.

DECLÂRO ainda que, pa.a garantir transparência e sggurança juÍÍdica d€ todos os atos oriundos dos respectivos serviços do Nolas e Registros dz\
Estado da PaÉÍba, a CoíegedoÍia Geral de Justiç3 editou o Provimento CGJPB No 003/2014, determinando a inserÉo de um digo em todos (
atos notoriais ê registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Exhajudhial contém um ódigo único (por exemplo: Sero Digiúar: ABC1234S
XrX2) e dessa Íorma, cada aúenticaÉo proceisada pela nossa Servenlia pode seÍ confirmada e veÍificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Ííbunalde Justlçâ do Estado da Paraíba, endeÍeço htlpr/conêgedorja.gpb.jus.brlselodigital/

A autenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EXCLUSIVA DIST. OÊ
iIEDICAiIENTOS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas ca.aclerísticas que foram reproduzidas na ópia autenticada, sendo da
empresa EXCLUSIVA DIST, DE ÍriEOlGAlíENTOS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidâde do documento apresentado a este
Cartório.

Ésta DECLARAÇÃO ioi emitida em 13n1nO2O í0:31:37 (hora locsl) atravós do sistema de autenticaÉo digital do CartóÍio Azsvêdo Basto§. d€
acoÍdo com o AÍt. 'fo, 10o e sêus §§ 'lo e 7 da MP 220012001, como também, o documento elemoico autenlicâdo contsndo o C€Ítificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser sdicitado diretamente a empresa EXCLUSIVA DISÍ. DE MEDICAXENTOS LTDA ou ao Cartório
pglo endeÍoço ds email aúentica@azsvedobastos.not.br

Para inÍormaçôês mais detalhadas deste ato, acesse o site !!!psllA!gliS!&LêZgygg.Q!ê§@s.!glu e infoíme o Código de Coasull6 desÍa
Decla@çáo.

Códlgo de Con8ull,a dêst Dêcl.rag5o: 1432353

A consulta desta DeclaraÉo estará disponível êm nosso site até íU0ír202í l0:íí:20 (hora local).

'Códlgo ds Autenücação Digitsl: 116411301201009390734-1

'Logl8l8çôos Vlgênt§: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406,/2002, Medida PÍovisória no 22Ú,OE0o1, Lei Fedêral no 13.105/2015, Lei
Esiadual no 8.72112008, Lei Estadual nô 10.'1322013 e PÍovimenío CGJ N'm3/2014.

O referido é vordade, dou Íé,

CHAVE OIGITAL
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PM .TOI.HÀ

PROCESSC

MODALIOADE

VISTO:

NO
q

Obsêrvaçõeg:
1 - Por inÍração a qualqu€r noÍma rólâliva à ativídds profissionâ|, pêrd€rá êste documento sêu valoÍ,
podendo o Conselho Regional de FErmácia delermlnaÍ o seu rccolhlmênto.
2 - A bEixa dB RosponsatÍlidadê Técnba (RT) dêvoÉ seí comunicada pelo pÍofissional ao Conselho
Rêgional de Famácia ê à Vigilância Sanitáda corrêspondente.
3 - Na baixa de Responsebilidadê Técnfux (RT) soÉ obrigatórh a devolução desle documêÍrto eo
Conselho Hegional de Famácia

Têrmo de Devdução:
AoCRF--
Eu,

providências cabÍveie do Conselho Regional de FaÍmáciâ.

comunico que a partir desta data de demissâo 

-/_-/- 
rJsixo dê e)(eÍc€r a fuÍçáo dê

estabelocimento de raáo social

inscíito(a) nest€ óÍgáo sob o ne
polo

recolhendo ê devolvondo estâ CRT para as

Locál Data da Comunicaçâo Assinsh.lra do FeÍmâcêúico

Dêclaro, einda, quê deixo esta responsebllidade p€lo soguinte motivo:

cÓDIco DE ÊncA FÀRMACÊUTCA
HESOLUÇÃO,CFf Nr 59â/1 4

Art. Í2 - O hflEcertbq úrrânts o t€Ír4o cn que pgntanoor h8crlb 6ln un CcÍlst|o Beglúâld6 Faíráab,lfld6pe brtôrEnt€ (h ê3tsrou
náo Íp rxoÍddo êísth/o da pídkslo, dêrE:
(...)
V - cúuri: s Cmsslho H€liooâl de Femáda e àr dsmls aubtldr&ú cqrTd€nlá a Í€qla ín !a sràírtÍ à p(ática do elMôÍb
cofllÍáÍla à l€l o, í€orlam€nb, b€m ofilo e d€a,ilcddo ô cello, imÉo o(, €íp€go, rdvedâs pele nêcsssldade do píÉoúar G lêgffrÍrB

d€ Fâflnáda, €m 5 (dnco) dla.E, o ficeÍÍarlloíto d€ 3€lt víncrJo pí!fissional d9 qliâlqugÍ nalúrêzs,

§ 1r. Na tíÉ16€ de arastamenio poí Írodvo ds do€íEa, addglts p€€soql, óôib fâmlllaÍ ou poÍ outÍo lmprevÊfird, qus Í€qlsira avaliação pelo

w

docuÍn$tos p6ltc €mprggador;

âo Consolho Reglonsl do Faímácia, poÍ €Gqlb, o ala8taínsnto t€mporÁrio da3 atMdâd68
qu$do náo hcijveÍ orn o hÍmacâutiro qJe, l€gatrrE rtg, g BlbstitJa.r8spoÍtsaHlklads tácrica,

Xlll - coínúrcar ao

An. 13. O
proís§dtais p€qa quaig

ÍtE{EssB
da pÍolis!áo e dE
(..)

iíldsp€Íd€ítemoÍte
(...)
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rETUÉLICA }.EDEÍIAÍVA OO BRASIL
E§ÍÂTIO DÀ PffiÀSA

CARTôRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO Etr 1888

PRlf,ElRo REGISÍRo cML DE NAsclrENTo E ó8tTos E PRtvAÍwo DE cA§AfEr{Tos, tt{TERDIçôEs E TUÍELÀS DA cofARcA DE JoÀo
PESSOA

Av Eoitácio Pessoa. 1145 Bâirm.lô< F.râd^" 5343+!0, J35-rel.. 
181\ ?344 5.C-! , Fà.: !,22):?:: i:?":
http J/www.az evedobasto g.not.bí

"' .FoLltA No h qh

J () 6
E-Ínail: caítorio@azevedobastos.not,br PROCESSO ?

MODÊ.1!DATE

VISTO

r.drlrÉ.
r. *'Í\.-.//,

) Bol. Válb€í AzevÔdo dê MlÍanda Cavalcanti. Oficid do Primoim Rêôistrô ci\rl .lâ N^ê-r-?í..: 3 Ó!::.. 3 P;,::',', J; aó"ánê,iLs, ;,,i.'..;i!rrrs u iuteias cpn
lmburcào de autenticar6 r.c.tnheí:â. f.m.< .lr í:,Úâ,É 4- .hã,: oe:i- C:ij5l jl'.-:5,jc j.a as+-:L+, áe ,;í!rd8 dc i-si, ürr-

)ECLARA psra c dêvidos fins de dirsilo qu€, o documento 6m anexo idenüficado iMividualmentê 6m cada Cód,go de Anenticaçáo O,gilat, ou na referlda
€quôncia, bi autenticados ds acoÍdo com as Legislaçôgs e normss vigentrss,.

)ECLARO ainda que, para garantir lransgaréncia s segurançs iurldica d€ lodos 6 alos oriundos dos respoclivos seÍviços de Notas I R€gistros do Estado d.
,araiba, 8 CorÍegedoria Gerâl de Juíiça edito.r o Êovim€flto CGJPB N'0032014, deteÍminando a ins€rçáo de um cdigo em todos os atÀs notoriais (
Bgistrais, assim, C€da selo Diqitsl de Fiscâlizâcáo Fxtrâirríriciâl . ôrÁm 

'.,"1 aô4sa a!-'i3a (;c:'J:::::plc: 9a:a c:i:G:: aÊci2i;ix r-.i'ii o üossa rcíma, caoa

:staó\-r Pâraíbâ, êndeÍeço htts://corÍegedoÍia-üpbjus.br/6slodigilaÍ

\ autenticaÉo digital do documento fâz prova dê que, na data e horâ em que ela ioi Íealizâda, a êmpÍesa EXCLUSIVA DIST. OE f,EDICAIIENTOS LTOA üohi
osse de uín docllmonto com as m6rnas caracleÍistic€s que Íoram ÍepÍoduzilas na ópia autenticada, sendo da êmpÍesa ÉXCLUSIVA DISÍ, DE

IEDICA ENTOS LTDA ã Íosponsabilidade, únicã e exdu3iva, pela idoneidade do documento apresentado a este CaÍtóÍio.

§la DECLARAÇÂO foi êmitida êm 2010írã120 í5:29:06 íhôr. lâ.'ll ârÍãvÁ. ,h GÉrôá6 â: :lerli=É3 jig::.:l :. Cá;ió,t Â.ê'êiw õarir.a:, üe acurtjo corn <

iastc. podeÍá ser sof,citado diBtamonlô a ompíBsa EXCLUSIVA DAT. DE IEDICA ENTOS LTDA oJ ao CaÍtóío pslo €ndôreço d€ ê-ínai
utêntlcâ@azêvedobastos.not.br

'aÍa lrúormaçôss mais detalhedas destê eto, ec€ssâ o site hBlsf?êUdigitâl.azevedobastos.not,br 6 inbrmo o códrgo de Consulta desla Dedaraçáo.

:ódlgp d. CoGultâ dúta Declarasáo: '1439702

, conarÍla oe$a t êclârâÇáo êstaíá dlsmnívsl am íros§o sitê Âté 2of01DL?a r5121..4q f^= bcal).

:ódlgo dc Aut ntlcaçlo Dlgltal: 1'l@120012015í5150646-í
.6glrhções Mg!nte3: Lêi Fedêral n" 8.935/94, Lei F€dsrâl n' 10.406/2002, Msdida ProvisóÍia n" 22OOl2ú1, Lôi Fedêral n" 13.10í2015, Lei Estadual n'
.72í2008. Ld Estadual n'10.í32120í3 e ftoümonio CGJ N'003/2014.

I ltf6Íido é veídads, dou lé.
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OO0à!í734Íd94m57r2d69le6bc05b5c314eÍ2db5c9â4 1 8bb092e2781 b8b624,106a I't 305987d49,146c66d í ba4l 1 399 í a0ac7c34ea63trc3ef3e8d5ddd58bbc035b
9231 980dBge I def7,lbc49b31 04
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orcunaçÃo og susÍurssÃo Dos rERM ITA

EDTTAL DE pREGÃo pRESENctAL coM sRp Ne. m2l2020. pRocEsso ADMrNrsrRATrvo Ne.202001006.
OglETOi Fornecímento de Medicomentos e moteriol hospitolor pora o seqetario municipal de saúde),
atruvés do sistemo de registro de preços, destinodos ao otendímento do secretorio de Saúde do
Município de 5õo Eerndrdo-MA.

ÉXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITDA - ME, estabelecida neste mun;cípio, na Av.

Naçôes Unidas ne 1605 Bairro - Nossa Senhora das Graças, inscrita no cadastro geral dos contribuintes
com o ne 24.175.4231000f40 e inscrição estadual de ne 19.574.790-9, por intermédio do seu
representante legal abaixo assinado, Declaramos, Declaramos nossa inteira e irrestrita submissão aos

termos do Edital do Pregão Presencial com Registro de Preço N.e 007/2019, bem como aos elementos e

especificações contidos e que nele compõem,

Teresina(Pl) 27 de janeiro de 2020

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

cPF 011.811.863-31/ RG 551125883

sócio - Administrador

Exclusiva Oisfibuldora dê l{edicamentos LTDA - ME . Cl{PJ - 24.175.,{2E0lXr1-l» / l.E. - 19.574,790-9
Co, ato: (86) 3220 - 1322 - E{nâll - gfqlriylllsllD] EErq0g!199E§9I!.U Énrtêrêçô: Av. tlâ9õâs Unldâs Nô í605 Lqâ 4

Bslrro: V.melhr - CEP: 61.019.230. CIDADE - TERESINA - PIAUI

tÉrrr-:iornÀu' HTo I

lpnocrssc r ":ãt.TããZl

)

V



É*xsorua
\,, 

D'Eüdú.àr*.DtÉ

oecuneçÃo DE TDoNETDA

PM ,FOLHAN'

MOÚALIDADE

ItrE§TO:

ED|TAL DE pREGÃo pRESENctAL coM sRp Ne. oo2/2020. pRocEsso ADMrNrsÍRATrvo Ne. 202001006.
OBJÉÍOI Fornecimento de Medicomentos e mqterial hospitolor pora q secretorío munícípol de soúde),
otrovés do sistemo de rcgistro de preços, destinodos qo otendimento do secretorio de Soúde do
Municípío de Sõo Bernardo-MA.

EXCIUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ITDA - ME, estabelecida neste município,

na Av. Nações Unidas n-o 1605 Bairro - Nossa Senhora das Graças, inscrita no cadastro geral dos

contribuintes com o np 24.L75.42310001{0 e inscrição estadual de ne L9.574.790-9, por intermédio do

seu representantê legal abaixo assinado, Oeclaramos, sob as penas da Lei, que nossa Empresa não está

respondendo a nenhum processo de Declaração de lnidoneidade nem se encontra impedida de

participar de licitâções pública no TerritóÍio Nacional por qualquer razão que possa classificá-la como

inidônea.

Teresana(PI) 27 de janeiro de 2020

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

cPF 011.811.863-31/ RG ss112s883
Sócio - Administrâdor

Exclusiya Oistribuidora de Íúedicamenlos LTDA - ME - CNPJ - z,l?5.42310001'00 / l.E. - 19,574790-9
CoÍÍtto: (86) 3220 - í322 . E..nall - e§l§l!4§!!!!49I!ÍI9]4991&9l:tr Endor6ço: Av. Nâçõês Unldas N' 1605 Lqr 4

Bairro: Vânnelhr -GEP: 44.01S.230 - CIDADE - TERESINA - PIAUI
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PROCESSO

1
L)l ,V

MODÀLIDA;E

oecuRnçÃo or rLneoRAçÃo INDEeENDE

EDTTAL DE pREGÃo pRESENctAL coM sRp Ne, oo2l2020. pRocEsso ADMtNtsrRATtvo Ne. 202001006.
OBJEIO: Fornecimento de Medicamentos e materiol hospitalar paro o secretoriq municipdl de sdúde),
otravés do sistema de registro de pteços, destinodos oo otendimento do secretorio de Saúde do
Município de Sdo Bernordo-MA.

EXCLUSIVA D|SÍRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTOA - ME, estabelecida neste município, na Av.

Nações Unidas n9 1605 Bairro - Nossa Senhora das Graças, inscrita no cadastro geràl dos contribuintes
com o ne 24.775.423/0001-00 e inscrição estadual de ne L9.574.790-9, sedianâ na Av. Naçôês Unidâs n'
1605 loja 4 Bairro Vermelha - CEP: 64.019-230 ), para fins do disposto no subitem 6.1.3 do Edital do

PREGÃO PRESENCIAL em referência, declara, sob as penas da lei, em especialo Art. 299 do código Penal

Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de manêira independente pela Licitante, e que o conteúdo da proposta

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de

qualquer outro paÉicipante potencial ou de fato da licitação atinênte ao PREGÃO PRESENCIAL em

referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer

outro participante potencielou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL referenciado, por

qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
pârticipante potencial ou de fato da licitação atinente ao PREGÃO PRESENCIAL em referência, quanto a

participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado a ou discutido com qualquer outro perticipante potencialou de fato da licitaçâo atinente ao

PREGÂO PRESENCIAL referenciado antes da adjudicação do objeto da rêfêrida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,

discutido com ou recebido de qualquer integrante da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL antês da

abêrtura oficiâl dâs propostas; e

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração ê que detém plenos poderes e

informações para firmá-la.

Atenciosê mente,

Teresina(Pl) 27 de janeiro de 2020

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA
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