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PROPOSTA

Pregao 44/2020, BB 810386 > Prefeitura de Sobral

Distribuidora de Medicamentos Pro Sabde LTDA.

CNPJ: 08.676.370/0001-55
Avenida Joao Pessoa, Ne 944, Martins, Uberlandia - Minas Gerais.

Cep: 38.400-338

Teiefone: (34) 3224-3308 / 3224-3325

Fax: (34) 3219-8357

E-mail: atendimento@distribuidoraprosaude.com.br i

DESCRICAO APRESENTACAOITEM FABRICANTE NS REGISTRO QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

R$ 49.500,00'anlodipino 5mg comprimido R$ 0,05geolab4 9900001542302430043

VALOR TOTAL (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS.) R$ 49.500,00

Uberlandia, 04 de maio de 2020.

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 10 dias apos o recebimento do empenho

Prazo de pagamento: 30 dias contados a partir do recebimento da Nota Fiscal

Validade dos medicamentos: 12 meses na data da entrega

Dados bancarios:

SICOOB / BANCOOB (756)

Agenda: 4033

Conta corrente: 87610
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Declaro que aceito integralmente todas as condigoes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Nos pregos estao inclufdos todos os custos e despesas.

A Empresa Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda inscrita no CNPJ n° 08.676.370/0001-55, pessoa juridica de direitos privados, sediada a Avenida Joao

Pessoa, 944, Municlpio de Uberlandia/MG, por intermedio de seu representante legal, DECLARA, sob as sangoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei,

que esta empresa beneficiara do Tratamento diferenciado e favorecido estabelecido por Lei, sendo considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso

II do artigo 39 da Lei Complementar n9. 123/2006. DECLARA AINDA nao possuir nenhum dos impedimentos previstos no § 49, do art. 39, da Lei Complementar

n9. 123, de 14 de dezembro de 2006 estando apto a usufruir do tratamento diferenciado. E tem ciencia de que a falsidade da declaragao prestada objetivando

beneficios na presente licitagao caracterizara o crime de que trata no Art. 299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das

sangoes administrativas previstas na Lei 8.666/93.

A Distrlbuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda, em atendimento a Instrugao Normativa n9 01/2010 de 19 de janeiro de 2010, declara, sob as penas da lei, em

especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

A- A proponente esta ciente de sua responsabilidade ambiental e se compromete em adotar praticas ecologicamente corretas realizando as seguintes agoes:

- Descartar o material utilizado (lampadas, cartuchos, recipientes de tintas, caixas de papelao), fazendo a separagao dos resfduos reciclaveis, tendo o cuidado

necessario com acondicionamento dos materials toxicos: lampadas a base de vapor de mercurio, sodio ou similar; cartuchos e recipientes de tintas e outros, de

modo a evitar a evaporagao de produtos toxicos no meio ambiente;

- Destinar dos materials reciclaveis as cooperativas e associagoes dos catadores incentivando a pratica da reciclagem e a protegao do meio ambiente;

- Utilizar papeis originarios de areas de reflorestamento para reprodugao de documentos;

B-A empresa reconhece sua responsabilidade com o meio ambiente, adotando todas as medidas necessarias para evitar, atenuar ou reparar os impactos

resultantes desta atividade, mantendo-se dispomvel a fiscalizagao pelos orgaos responsaveis.

C - Que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaragao e que detem plenos poderes e informagoes para firma-la.

A Distribuidora de Medicamentos Pro Saude Ltda, inscrita no CNPJ sob o n9 08.676.370/0001-55 DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso

XXXIII do Art. 79 da Constituigao Federal, que nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que nao emprega menor de

dezesseis anos.

Declaro que a proposta apresentada para essa licitagao foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que e estabelecido na Instrugao Normativa N9

2 de 16 de setembro de 2009 da SLU/MP.
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Declaro sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitagao no presente processo licitatorio, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAODE LTDA.

EDUARDO CHINI CALHAU

CPF: 047.382.156-71
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