
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO (BA) 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

 
EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados e ao publico geral o resultado do processo acima, a saber: Futuro(s) 
Favorecido(s): 01) Global Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.551.465/0001-00, vencedora do lote 04 – 
Medicamentos no valor total de R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais); 02) São Marcos Distribuidora de 
Medicamentos, Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 
03.894.963/0001-74, vencedora do lote 01 – Material Descartável no valor total de R$ 141.999,98 (Cento e quarenta e um 
mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); 03) Essencial Medicamentos Ltda EPP, inscrita no CNPJ 
nº 02.990.912/0001-83, vencedora do lote 02 – Material para Laboratório no valor total de R$ 72.499,91 (Setenta e dois mil 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos); do lote 03 – Produtos Odontológicos no valor total de R$ 
43.190,00 (Quarenta e três mil cento e noventa reais), bem como do lote 06 – Material Pensos p/ SAMU no valor total de 
R$ 66.889,96 (Sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor global de 
R$ 182.579,87 (Cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos); 04) Disomed 
Distribuidora Oeste de Medicamentos Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.301.048/0001-30, vencedora do lote 05 – Medicamentos 
para o SAMU no valor total de R$ 98.999,94 (Noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro 
centavos). Finalidade do Processo: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material 
descartáveis, produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019; Fonte de Recursos: 02 - Saúde 15%; 14 SUS. 
 

Mansidão(BA), 17 de abril de 2019. 
 

Carlos José Oliveira Sene 
Pregoeiro Oficial 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 
 

EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

O Prefeito do Município de Mansidão – BA, no uso de suas atribuições legais e considerando a regularidade do processo 
acima identificado; Objeto do Processo: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material 
descartáveis, produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
deste Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019; Licitante(s) Vencedor(es): 01) Global 
Medicamentos LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.551.465/0001-00, vencedora do lote 04 – Medicamentos no valor total de 
R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais); 02) São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equipamentos e 
Materiais Hospitalares e Odontológicos LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.894.963/0001-74, vencedora do lote 01 – 
Material Descartável no valor total de R$ 141.999,98 (Cento e quarenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e 
noventa e oito centavos); 03) Essencial Medicamentos Ltda EPP, inscrita no CNPJ nº 02.990.912/0001-83, vencedora do lote 
02 – Material para Laboratório no valor total de R$ 72.499,91 (Setenta e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e um centavos); do lote 03 – Produtos Odontológicos no valor total de R$ 43.190,00 (Quarenta e três mil cento e 
noventa reais), bem como do lote 06 – Material Pensos p/ SAMU no valor total de R$ 66.889,96 (Sessenta e seis mil 
oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor global de R$ 182.579,87 (Cento e oitenta e 
dois mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos); 04) Disomed Distribuidora Oeste de Medicamentos 
Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.301.048/0001-30, vencedora do lote 05 – Medicamentos para o SAMU no valor total de R$ 
98.999,94 (Noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos); Fonte de Recursos: 02 - 
Saúde 15%; 14 SUS; e nesta oportunidade considerando a normalidade do presente Processo, homologa todos os 
procedimentos do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio relativos ao presente processo, autoriza a formalização do Contrato 
pelos valores acima mencionados.  
 

Mansidão-BA, 22 de abril de 2019. 
 

Ney Borges de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 
 

EXTRATO(S) DO(S) TERMO(S) DE CONTRATO(S) 
 
Extrato de Contrato Nº: 071/2019 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 012/2019 
Contratante: Município de Mansidão/BA 
Contratado(a): São Marcos Distribuidora de Medicamentos, Equip. e Materiais Hospitalares e Odontológicos LTDA EPP 
Objeto do Contrato: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material descartáveis, 
produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019.  
Data da Assinatura: 22/04/2019 
Vigência do Contrato: 22/04/2019 à 31/12/2019 
Valor do Contrato: R$ 141.999,98 (Cento e quarenta e um mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito 
centavos).  
 
Extrato de Contrato Nº: 072/2019 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 012/2019 
Contratante: Município de Mansidão/BA 
Contratado(a): Essencial Medicamentos Ltda EPP 
Objeto do Contrato: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material descartáveis, 
produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019.  
Data da Assinatura: 22/04/2019 
Vigência do Contrato: 22/04/2019 à 31/12/2019 
Valor do Contrato: R$ 182.579,87 (Cento e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos).  
 
Extrato de Contrato Nº: 073/2019 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 012/2019 
Contratante: Município de Mansidão/BA 
Contratado(a): Global Medicamentos LTDA 
Objeto do Contrato: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material descartáveis, 
produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019.  
Data da Assinatura: 22/04/2019 
Vigência do Contrato: 22/04/2019 à 31/12/2019 
Valor do Contrato: R$ 226.000,00 (Duzentos e vinte e seis mil reais).  
 
Extrato de Contrato Nº: 074/2019 
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n.º 012/2019 
Contratante: Município de Mansidão/BA 
Contratado(a): Disomed Distribuidora Oeste de Medicamentos Ltda 
Objeto do Contrato: Aquisição de forma parcelada de medicamentos, materiais do Laboratório, material descartáveis, 
produtos odontológicos e medicamentos SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, em quantidades estimadas suficientes para todo ano de 2019.  
Data da Assinatura: 22/04/2019 
Vigência do Contrato: 22/04/2019 à 31/12/2019 
Valor do Contrato: R$ 98.999,94 (Noventa e oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).  
 
 


