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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2018 
 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e 
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão 
Presencial nº 00032/2018, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos para atendimento ao hospital municipal dr. clóvis 
bezerra, farmácia básica e postos de saúde destes municipio, para o 
exercicio de 2019.; adjudico o seu objeto a: cirufarma comercial ltda - 
r$ 164.868,00; cirurgicamontebelloltda - r$ 228.644,00; drogafonteltda - 
r$ 179.999,00; josenergino sobreira - r$ 18.644,00; larmed-distribuidora 
de medicamentos e material médico ltda - r$ 330.523,00; nnmed - 
distribuição imp e exp de medicamentos ltda - r$ 217.215,00; panorama 
com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$ 201.340,00; phospodontltda - 
r$ 113.713,00; rdf - distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 
36.270,00; suframed comércio de material medico hospitalar ltda - r$ 
118.205,00. 

 
Bananeiras - PB, 22 de Janeiro de 2019 

 
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2018 

 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00032/2018, que objetiva: Aquisição parcelada de 
medicamentos para atendimento ao hospital municipal dr. clóvis 
bezerra, farmácia básica e postos de saúde destes municipio, para o 
exercicio de 2019.; homologo o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: cirufarma comercial ltda - r$ 164.868,00; 
cirurgicamontebelloltda - r$ 228.644,00; drogafonteltda - r$ 179.999,00; 
josenergino sobreira - r$ 18.644,00; larmed-distribuidora de 
medicamentos e material médico ltda - r$ 330.523,00; nnmed - 
distribuição imp e exp de medicamentos ltda - r$ 217.215,00; panorama 
com. de prod. medicos e farmac. ltda - r$ 201.340,00; phospodontltda - 
r$ 113.713,00; rdf - distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 
36.270,00; suframed comércio de material medico hospitalar ltda - r$ 
118.205,00. 
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DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 
 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00032/2018. OBJETO: Aquisição 
Parcelada de Medicamentos para Atendimento ao Hospital Municipal 
Dr. Clóvis Bezerra, Farmácia Básica e Postos de Saúde Destes 
Município, para o Exercício de 2019. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo  

 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cirufarma 
Comercial Ltda - CNPJ 40.787.152/0001-09. CirurgicaMontebelloLtda - 
CNPJ 08.674.752/0001-40. DrogafonteLtda - CNPJ 08.778.201/0001-
26. Jose Nergino Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. Larmed-
distribuidora de Medicamentos e Material Médico Ltda - CNPJ 
10.831.701/0001-26. Nnmed - Distribuição Imp e Exp de Medicamentos 
Ltda - CNPJ 15.218.561/0001-39. Panorama Com. de Prod. Medicos e 
Farmac. Ltda - CNPJ 01.722.296/0001-17. PhospodontLtda - CNPJ 
04.451.626/0001-75. Rdf - Distribuidora de Produtos para Saúde Ltda - 
CNPJ 12.305.387/0001-73. Suframed Comércio de Material Medico 
Hospitalar Ltda - CNPJ 03.246.587/0001-01. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
99155.7660. 
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DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito 
 

EXTRATO DE CONTRATOS 
 

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos para atendimento ao 
hospital municipal dr. clóvis bezerra, farmácia básica e postos de saúde 
destes municipio, para o exercicio de 2019..fundamento legal: pregão 
presencial nº 00032/2018. dotação: orçamento de 2019 - recursos 
ordinário; receita de impostos e de transferência de impostos - saúde; 
transferência de convênio - saúde; transferência de recursos do 
sus;07.01 fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2011 
operacionalização do programa farmácia básica 10.301.2008.2023 
manutenção do programa de atenção basica - pab/fixo; 
10.301.2008.2029 manutenções das ações e serviços do fundo 
municipal de saúde; 10.301.2008.2030 manutenção de programas do 
fns fundo a fundo; 10.302.2008.2035 atendimento médico hospitalarde 
alta complexidade; 10.302.2008.2076 manutenção das atividades da 
policlinica; 10.302.2010.2037 manutenção do programa rede saúde 
mental - fns/pab; 3.3.90.30.02 medicamentos.. vigência: até o final do 
exercício financeiro de 2019. partes contratantes: prefeitura municipal 
de bananeiras e: ct nº 00003/2019 - 22.01.19 - cirufarma comercial ltda 
- r$ 164.868,00; ct nº 00004/2019 - 22.01.19 - cirurgicamontebelloltda - 
r$ 228.644,00; ct nº 00005/2019 - 22.01.19 - drogafonteltda - r$ 
179.999,00; ct nº 00006/2019 - 22.01.19 - josenergino sobreira - r$ 
18.644,00; ct nº 00007/2019 - 22.01.19 - larmed-distribuidora de 
medicamentos e material médico ltda - r$ 330.523,00; ct nº 00008/2019 
- 22.01.19 - nnmed - distribuição imp e exp de medicamentos ltda - r$ 
217.215,00; ct nº 00009/2019 - 22.01.19 - panorama com. de prod. 
medicos e farmac. ltda - r$ 201.340,00; ct nº 00010/2019 - 22.01.19 - 
phospodontltda - r$ 113.713,00; ct nº 00011/2019 - 22.01.19 - rdf - 
distribuidora de produtos para saúde ltda - r$ 36.270,00; ct nº 
00012/2019 - 22.01.19 - suframed comércio de material medico 
hospitalar ltda - r$ 118.205,00. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 
 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 
 

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e 
observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão 
Presencial nº 00001/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES 
E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019; 
ADJUDICO o seu objeto a: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 
3.083.230,00. 

 
Bananeiras - PB, 22 de Janeiro de 2019 

 
ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019 

 
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão 
Presencial nº 00001/2019, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO 
ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES 
E/OU LOCADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O EXERCÍCIO DE 2019; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 3.083.230,00. 
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DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito 
 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 
 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2019. OBJETO: Aquisição 
Parcelada de Combustíveis, Óleos Lubrificantes Destinados ao 
Abastecimento da Frota de Veículos Pertencentes E/ou Locados a Esta 
Edilidade, para o Exercício de 2019. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a 
seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Ahisimach 
Ferreira de Souza - CNPJ 11.894.771/0001-96. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - 
PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
99155.7660. 
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DOUGLAS LUCENA MOURA DE MEDEIROS 

Prefeito 
 

 
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, óleos lubrificantes 
destinados ao abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou 
locados a esta edilidade, para o exercício de 2019. fundamento legal: 
pregão presencial nº 00001/2019. dotação: orçamento de 2019 - 
recursos ordinário; receita de impostos e de transferência de impostos - 
saúde; transferência de convênio - saúde; transferência de recursos do 
sus; receitas de impostos e de transferência de impostos - educação; 
transferência de recursos do fnde; transferência de recursos do fnas; 
transferência do fundeb (outras) - 01.00 gabinete do prefeito; 
04.122.2002.2002 manutenção do gabinete do prefeito; 03.00 
secretaria da administração; 04.122.2002.2005 manutenção da 
secretaria de administração; 04.00 secretaria das finanças; 
04.123.2002.2006 manutenção da secretaria das finanças e 
contabilidade; 06.00 secretaria da educação; 12.361.2014.2016 
manutenção das atividades do ensino básico - fundeb; 
12.361.2014.2017 manutenção das atividades do ensino básico - mde; 
12.361.2014.2018 execução do programa .salário educação - qse; 
12.361.2014.2019 operacionalização do progrma transporte do escolar; 
12.361.2014.2020 gerenciamento de recursos de programas do fnde; 
07.00 secretaria municipal da saúde; 10.301.2008.2022 manutenção da 
secretaria municipal de saúde; 07.01 fundo municipal de saúde; 
10.301.2008.2023 manutenção do programa de atenção basica - 
pab/fixo; 10.301.2008.2029 manutenções das ações e serviços do 
fundo municipal de saúde; 10.301.2008.2030 manutenção de 
programas do fns fundo a fundo; 10.302.2008.2034 manutenção das 
atividades do samu; 10.302.2008.2035 atendimento médico 
hospitalarde alta complexidade; 08.00 secretaria de desenvolvimento 
social; 08.122.2005.2042 manutenção da secretaria de 
desenvolvimento social; 08.01 fundo desenvolvimento social; 
08.122.2005.2041 manutenção do fundo municipalde assistência 
social; 08.243.2005.2044 gestão descentralizada do igd/suas/bolsa; 
08.243.2005.2046 operacionalização do projovem adolescente 
(psb/cras); 08.243.2005.2047 programa de pprotenção social especial 
média e alta ( pse/média/alta); 08.243.2005.2048 programa ações 
estratégicas do peti ( aepeti); 08.243.2005.2052 programa criança 
feliz/primeira infância; 08.243.2005.2055 manutenção do fundo 
estadual de assistência social - feas/pb; 08.244.2005.2056 programas 
de assistências social fundo a fundo; 08.244.2005.2058 
operacionalização do centro de referência especializados - creas; 
08.244.2005.2059 manutenção de gestão descentralizada do bolsa 
familia - igd; 09.00 secretaria de obras e serviços urbanos; 
15.122.2022.2062 gerenciamento da secretaria de obras e serviços 
urbanos; 26.782.2022.2063 manutenção dos serviços de estradas e 
rodagens; 10.00 secretaria desenvolvimento agropecuaria e pesca; 
20.122.2024.2064 manutenção da secretaria de desenvolvimento 
agropecuario; 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2019. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00013/2019 - 22.01.19 - 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 3.083.230,00. 

 
 

 


