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PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial nº. 004/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, HOMOLOGA o resultado da licitação Pregão Presencial nº. 
004/2014 cujo objeto é a aquisição de medicamentos, produtos odontológicos, equipamentos de uso ambulatorial e materiais de 
uso médico-hospitalar que teve como vencedoras do certame as seguintes empresas: DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.301.048/0001-30 vencedora dos lotes 01 no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) 
e lote 06 no valor de R$ 398.500,00 (trezentos e noventa e oito mil e quinhentos reais); a licitante ULTRAFARMA COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.819.940/0001-19 vencedora dos lotes 02 no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil re-
ais), lote 04 no valor de R$ 15.942,50 (quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e lote 05 no valor de R$ 
180.008,52 (cento e oitenta mil oito reais e cinquenta e dois centavos); e a licitante GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO 
LTDA, CNPJ Nº 08.765.948/0001-40 vencedora do lote 03 no valor de R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos 
reais). Wanderley – BA, 26 de março de 2014.

José Conceição dos Santos
Prefeito Municipal

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº. 004/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLEY – Estado da Bahia, por seu pregoeiro nomeado pelo Decreto nº. 016/2013 AD-
JUDICA a aquisição de medicamentos, produtos odontológicos, equipamentos de uso ambulatorial e materiais de uso médico-
-hospitalar o objeto do Pregão Presencial nº. 004/2014 às seguintes empresas: DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDI-
CAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.301.048/0001-30 vencedora dos lotes 01 no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e lote 
06 no valor de R$ 398.500,00 (trezentos e noventa e oito mil e quinhentos reais); a licitante ULTRAFARMA COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 08.819.940/0001-19 vencedora dos lotes 02 no valor de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais), lote 
04 no valor de R$ 15.942,50 (quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) e lote 05 no valor de R$ 180.008,52 
(cento e oitenta mil oito reais e cinquenta e dois centavos); e a licitante GIL FARMA COMERCIAL FARMACÊUTICO LTDA, CNPJ 
Nº 08.765.948/0001-40 vencedora do lote 03 no valor de R$ 292.800,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos reais). Wanderley 
– BA, 21 de março de 2014.

Carlos Heliaszar Lima Diniz
Pregoeiro Municipal


