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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPANGUAÇU 

Empresa(s) CNPJ nº

DROGARIA MAIS SAÚDE SOCIEDADE

EMPRESARIAL LTDA, com o percentual total de

67,00%(sessenta e sete por cento), sendo para os itens: 1

(8%),2 (21%),3 (21%) e 4 (17%), com o valor estimado de

R$ 200.000,00(duzentos mil reais) conforme condições

estabelecidas nos autos processuais.

CNPJ nº 27.796.696/0001-60

GABINETE DO PREFEITO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL

DE IPANGUAÇU, REFERENTE À ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 007/2022 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2021 DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL/RN.

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Objeto:
Adesão ata de registro de preços nº 95/2021, - Pregão Presencial nº
023/2021 – Prefeitura Municipal de Serra do Mel/RN, cujo objeto
refere-se ao registro de preços para posterior contratação de Pessoa
Jurídica para aquisição de reforma parcelada de medicamentos
diversos constantes na Revista ABC Farma para distribuição gratuita
pela Secretaria Municipal de Saúde, mediante Programa de
Assistência Farmacêutica Especializada, com intuito de atender
necessidades de pacientes em tratamento de patologias de média e alta
complexidade, junto ao Município de Ipanguaçu/RN.
Dispositivo:
Com base nas informações constantes do processo nº 174-PMI,
referente à Adesão ata de registro de preços nº 95/2021 - pregão
presencial nº 023/2021, cujo objeto refere-se ao registro de preços
para posterior contratação de Pessoa Jurídica para aquisição de
reforma parcelada de medicamentos diversos constantes na Revista
ABC Farma para distribuição gratuita pela Secretaria Municipal de
Saúde, mediante Programa de Assistência Farmacêutica
Especializada, com intuito de atender necessidades de pacientes em
tratamento de patologias de média e alta complexidade, junto ao
Município de Serra do Mel/RN para atendimento das necessidades do
Município de Ipanguaçu/RN, de acordo com as especificações e
quantitativos previstos no termo de referência. Bem como, seguindo
orientação do parecer jurídico acostado aos autos do processo, em
cumprimento aos termos do artigo 43, inciso VI da lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, acolho o parecer, ratifico e homologo o
procedimento ora escolhido, em favor das empresas:
 

 
Ipanguaçu/RN, 12 de julho de 2022.
 
VALDEREDO BERTOLDO DO NASCIMENTO 
Prefeito do Município de Ipanguaçu/RN
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