
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO

Rua José Antônio Senra, nº 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO 

 

TERMO DE ADJUDICAÇ
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2018

OPREGOEIRO, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da 
Portaria N.º 011, de 02 de janeiro de 2.01
considerando as propostas
DO AVENTUREIRO nos autos do Processo de Licitação, adjudica a
licitantes: DISKMED PÁDUA-

direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 
04.216.957/0001-20, com sede na R
Luzia, na cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, representada 
neste ato pelo Senhor WILDE LOPES VIDAL, brasileiro, casado, representante comercial, 
portador da Cédula de Identidade nº 09939
Pacheco, Estado do Rio de Janeiro e CPF sob o nº 998.269.176
diversos itens licitados, no valor total de R$ 113.598.98 (Cento e treze mil e quinhentos e 
noventa e oito reais e noventa e oito centavos); 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
o nº 21.189.554/0001-59, com sede na Rua Luiz Rocha, nº 725, Bairro Eldorado, na 
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, re
SEMEDO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº 031539067, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de 
Janeiro e CPF sob o nº 299.164.297
total de R$ 185.650,81(Cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta reais e 
oitenta e um centavos) e 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.229.515/000
Avenida dos Andradas, nº 1136, Loja 06 Bloco A, Bairro Morro da Glória, na cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, representada pelo MARCELUS MOREIRA DE 
CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº
3.010.246, expedida pela Secretária de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob 
o nº 530.078.406-00, vencedora de diversos itens licitados, no valor total de R$ 
114.250,14 (Cento e quatorze mil e duzentos e cinqüenta reais e quatorze centavos)
cujo objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na 
Ata de julgamento de 06 de março de 2.018
contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamento e 
material hospitalar destinado
Município de Santo Antônio do Aventureiro
edital da proposta final do Adjudicatário.
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SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO – ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.710.476/0001-19 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 
REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2018 

 
OSMAR TADEU PIRES DE MATOS
PREGOEIRO da Prefeitura Municipal
ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei

, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da 
2 de janeiro de 2.017, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

s vantajosas para a Prefeitura Municipal de SANTO ANTÔNIO 
nos autos do Processo de Licitação, adjudica as

-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

20, com sede na Rodovia Pirapetinga-Pádua, KM 01, Bairro Santa 
Luzia, na cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, representada 
neste ato pelo Senhor WILDE LOPES VIDAL, brasileiro, casado, representante comercial, 
portador da Cédula de Identidade nº 099396368, expedida pelo Instituto Félix 
Pacheco, Estado do Rio de Janeiro e CPF sob o nº 998.269.176-72, vencedora de 
diversos itens licitados, no valor total de R$ 113.598.98 (Cento e treze mil e quinhentos e 
noventa e oito reais e noventa e oito centavos); TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 

59, com sede na Rua Luiz Rocha, nº 725, Bairro Eldorado, na 
cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, representada pelo Procurador FLÁVIO 
SEMEDO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº 031539067, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de 
Janeiro e CPF sob o nº 299.164.297-15, vencedora de diversos itens licitados, no valor 
total de R$ 185.650,81(Cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta reais e 
oitenta e um centavos) e DISTRIMAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 04.229.515/0001-19, com sede na 
Avenida dos Andradas, nº 1136, Loja 06 Bloco A, Bairro Morro da Glória, na cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, representada pelo MARCELUS MOREIRA DE 
CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº
3.010.246, expedida pela Secretária de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob 

00, vencedora de diversos itens licitados, no valor total de R$ 
114.250,14 (Cento e quatorze mil e duzentos e cinqüenta reais e quatorze centavos)

objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na 
06 de março de 2.018, sendo o registro de preço para 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamento e 
material hospitalar destinado para manutenção da Rede municipal de Saúde do 
Município de Santo Antônio do Aventureiro. A forma de pagamento é a estipulada no 
edital da proposta final do Adjudicatário. 

SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, 07 de março de 2.018. 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS 
PREGOEIRO 

O 

licitacao@pmsaa.mg.gov.br 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

OSMAR TADEU PIRES DE MATOS, brasileiro, 
Prefeitura Municipal de SANTO 

, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da Lei, etc... 

, no uso de suas atribuições legais, nomeada através da 
, e nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, 

SANTO ANTÔNIO 
s propostas dos 

, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 

Pádua, KM 01, Bairro Santa 
Luzia, na cidade de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro, representada 
neste ato pelo Senhor WILDE LOPES VIDAL, brasileiro, casado, representante comercial, 

6368, expedida pelo Instituto Félix 
72, vencedora de 

diversos itens licitados, no valor total de R$ 113.598.98 (Cento e treze mil e quinhentos e 
S FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob 
59, com sede na Rua Luiz Rocha, nº 725, Bairro Eldorado, na 

presentada pelo Procurador FLÁVIO 
SEMEDO, brasileiro, casado, representante comercial, portador da Cédula de 
Identidade nº 031539067, expedida pelo Instituto Félix Pacheco, Estado do Rio de 

licitados, no valor 
total de R$ 185.650,81(Cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta reais e 

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
19, com sede na 

Avenida dos Andradas, nº 1136, Loja 06 Bloco A, Bairro Morro da Glória, na cidade de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, representada pelo MARCELUS MOREIRA DE 
CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº MG-
3.010.246, expedida pela Secretária de Segurança Pública de Minas Gerais e CPF sob 

00, vencedora de diversos itens licitados, no valor total de R$ 
114.250,14 (Cento e quatorze mil e duzentos e cinqüenta reais e quatorze centavos), 

objeto do Processo Licitatório em epígrafe, correspondente ao especificado na 
registro de preço para 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de medicamento e 
para manutenção da Rede municipal de Saúde do 

. A forma de pagamento é a estipulada no 

 


