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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2022

A autoridade competente do Municipal de Jaguaripe, no uso de suas atribuições legais, e com
fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e conforme o que consta no Processo
Administrativo nº 143/2022, resolve HOMOLOGAR o objeto da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 011/2022, tipo menor preço, objetivando a EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES
DAS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA)
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE, conforme informações constantes no Edital e seus anexos e
mediante condições estabelecidas na Lei Federal nº 10.520/2002, e, subsidiariamente, na Lei
Federal nº 8.666/93, discriminado no anexo I do instrumento convocatório, em favor das empresas:
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número
05.400.006/0001-70, vencedora do aludido pregão, referente aos LOTES I e III, pelos valores
respectivos de: R$322.440,00 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e quarenta reais) e
R$157.085,00 (cento e cinquenta e sete mil e oitenta e cinco reais), perfazendo um valor global de
R$479.525,00 (quatrocentos e setenta e nove mil quinhentos e vinte cinco reais);
M & A SUPRA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 10.731.996/0001-69,
vencedora do aludido pregão, referente aos LOTES II e VI, pelos valores respectivos de:
R$199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais) e R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil
reais), perfazendo um valor global de R$346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais);
MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA, HOSPITALAR, DE HIGIENE E TRANSPORTES
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 96.827.563/0001-27, vencedora do aludido pregão,
referente aos LOTES IV, V, VII e VIII, pelos valores respectivos de R$189.817,40 (cento e oitenta
e nove mil oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos), R$87.980,00 (oitenta e sete mil
novecentos e oitenta reais), R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$58.868,00 (cinquenta e oito mil
oitocentos e sessenta e oito reais), perfazendo um valor global de R$386.665,40 (trezentos e
oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o número 38.471.773/0001-29,
vencedora do aludido pregão, referente ao LOTE IX, pelo valor global de R$54.200,00 (cinquenta
e quatro mil e duzentos reais);
JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF sob o número 14.683.163/0001-20, vencedora do aludido
pregão, referente ao LOTE X, pelo valor global de R$54.999,00 (cinquenta e quatro mil
novecentos e noventa e nove reais), nos termos da disputa ocorrida no dia 06/04/2022 e decisão
consignada na ata lavrada no dia 19/04/2022.
Sejam notificadas as licitantes vencedoras para assinatura imediata das Atas de Registro de
Preços.
Registre-se, Cumpra-se,
Publique-se e Lavrem-se as Atas de Registro de Preços.

Jaguaripe, Bahia, 02 de Maio de 2022.

Renato de Jesus
Autoridade Superior
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