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x Resultado e Adjudicação Pregão Presencial nº 056/2019 - Registro de
preços para futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos,
material penso e solução para atender as necessidades do hospital
municipal e da secretaria de saúde.
x Homologação Pregão Presencial nº 056/2019 - Registro de preços para
futura e eventual aquisição de medicamentos, insumos, material penso e
solução para atender as necessidades do hospital municipal e da
secretaria de saúde.
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RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, através
do pregoeiro municipal, torna público o RESULTADO E ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade
Pregão Presencial n.º 056/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos, insumos, material penso e solução para atender as necessidades do Hospital
Municipal e da secretaria de saúde. Realizado aos oito dias do mês de Janeiro de 2020, às 10:00h (dez
horas), na Sala de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça
da Bandeira, 30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedora as propostas de preços das empresas: PFL
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI: CNPJ: 30.960.128/0001-68; nos lotes 07, 08 e 12 com um valor
total de R$ 73.420,00 (setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais); SMV COMERCIAL
FARMACEUTICA TODA; CNPJ: 19.841.791/0001-00, no lote 05 com um valor total de R$ 348.500,00
(trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos reais); MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME; CNPJ:
07.294.636/0001-32, nos lotes 01, 02 e 13, com um valor total de R$ 214.400,00 (duzentos e quatorze
mil, quatrocentos reais); BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; CNPJ:
15.229.287/0001-01; no lote 11 com um valor total de R$ 15.500,00 (quinze mil, quinhentos reais);
OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS
LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.311.773/0001-05, nos lotes
03, 06 e 10 com um valor total de R$ 307.500,00 (trezentos e sete mil, quinhentos reais); e MATTOS
OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 07.886.202/0001-21, nos lotes
04 e 09, com um valor total de R$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e três mil reais). Ficando o valor global
de R$ 1.112.320,00 (um milhão, cento e doze mil, trezentos e vinte reais). O pregoeiro adjudica o objeto
desta licitação as referidas empresas. Piripá, 09 de Janeiro de 2020. Adalberto Gonçalves Jardim –
Pregoeiro.
___________________________________________________________________________________
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2019.
O MUNICÍPIO DE PIRIPÁ, Estado da Bahia, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna
pública a HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º
056/2019, cujo objeto desta licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos, insumos, material penso e solução para atender as necessidades do Hospital Municipal e
da secretaria de saúde. Realizado aos oito dias do mês de Janeiro de 2020, às 10:00h (dez horas), na Sala
de Reuniões de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura Municipal, situada na Praça da Bandeira,
30, Centro, Piripá-Ba. Tendo como vencedoras as propostas das empresas: PFL PRODUTOS PARA
SAÚDE EIRELI: CNPJ: 30.960.128/0001-68; nos lotes 07, 08 e 12 com um valor total de R$ 73.420,00
(setenta e três mil, quatrocentos e vinte reais); SMV COMERCIAL FARMACEUTICA TODA; CNPJ:
19.841.791/0001-00, no lote 05 com um valor total de R$ 348.500,00 (trezentos e quarenta e oito mil,
quinhentos reais); MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA – ME; CNPJ: 07.294.636/0001-32, nos lotes
01, 02 e 13, com um valor total de R$ 214.400,00 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos reais); BAHIA
MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI; CNPJ: 15.229.287/0001-01; no lote 11 com
um valor total de R$ 15.500,00 (quinze mil, quinhentos reais); OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODOTOLOGICOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ sob o nº 11.311.773/0001-05, nos lotes 03, 06 e 10 com um valor total de R$
307.500,00 (trezentos e sete mil, quinhentos reais); e MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 07.886.202/0001-21, nos lotes 04 e 09, com um valor total de
R$ 153.000,00 (cento e cinqüenta e três mil reais). Ficando o valor global de R$ 1.112.320,00 (um milhão,
cento e doze mil, trezentos e vinte reais). Ciente de que foram cumpridos todos os trâmites das leis que
regem esse processo, o Prefeito Municipal de Piripá homologa esta licitação em 09 de Janeiro de 2020.
Flavio Oliveira Rocha - Prefeito.
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