
 
 

 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

  
COMUNICADO 

PREGOES PRESENCIAIS Nº  1 - 09/2017; 2 - 18/2017; 3 - 20/2017. 

OBJETO: 1- Aquisição parcelada de medicamentos diversos, mediante requisição diária e 
periódica, destinados ao Fundo Municipal de Saúde; 

            2- Aquisição parcelada de materiais médicos e hospitalares diversos, para atender 
as necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais Entidades 

vinculadas, mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos 
locais determinados pelo Setor Competente deste município; 

            3- Aquisição parcelada de materiais Odontológicos diversos, para atender as 
necessidades diárias do Fundo Municipal de Saúde e suas demais Entidades vinculadas, 

mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais 
determinados pelo Setor Competente deste município. 

Torna público através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua do 
Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB,  COMUNICA a(s)  empresa(s): 
DISTRIBUIDORA SALUTTE, CNPJ N 09.193.047/0001-93, que o prazo para 
manifestação ao contraditório referente a deflagração de ATO RESISÓRIO DO(S) 
CONTRATO(S): 18/2017, 34/2017 e 37/2017, referente ao(s)  Processo(s) Licitatório(s) 
referenciados anteriormente expirou. Portanto, “decai” o direito do(s) interessado(s) em 
interpor(em)  manifestação(ões) por escrito, contrária ao ato pro tempore, após  
transcorridos  o prazo de 05 (cinco) dia úteis  [disciplinado pelo art. 87, §2º da Lei 
8.666/1993], a mais que a data de notificação  entregue(s) ao(s) interessado(s) de corpo 
presente ou  través  de ampla publicidade  disponibilizada na Imprensa Oficial e outros 
meios de comunicações quando couber. Portanto, o ORC, através de seu Setor 
Competente, procederá com os procedimentos seguintes para consagrar a(s) 
rescisão(ões). Fundamentação Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Lei Federal 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3265-1030. 
Email: prefeitura@duasestradas.gov.pb.br 

DUAS ESTRADAS - PB, 13 de outubro de 2017.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES - PREGOEIRO

 
 
  
  
  
  
 


