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Processo Licitatório n°. 006/2018 
Pregão Presencial nº. 004/2018 
 

   Ciente do resultado e dos procedimentos adotados pelo Pregoeiro e sua 
equipe de apoio. Obedecendo ao disposto da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas regulamentações. 
HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o julgamento do Pregão Presencial n° 
004/2018, desta Prefeitura Municipal, para que ADJUDICAÇÃO nela referida produza também seus 
jurídicos e efeitos legais, classificando como vencedoras da presente licitação das empresas: PARAFARMA 
MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto 
estimado de R$ 1.169.212,20 (Hum milhão, cento e sessenta e nove mil, duzentos e doze reais, vinte 
centavos); PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, empresa 
vencedora perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 4.048.996,10 (Quatro milhões, 
quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais, dez centavos); DELTA MED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto estimado 
de R$ 512.129,20 (Quinhentos e doze mil, cento e vinte nove reais, vinte centavos); M M LOBATO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto e 
estimado de R$ 497.598,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais); 
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA – EPP, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 821.327,56 (Oitocentos e vinte um mil, trezentos e vinte sete 
reais, cinquenta e seis centavos); PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-
ME, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto estimado de R$ 86.934,60 (Oitenta e seis 
mil, novecentos e trinta e quatro reais, sessenta centavos); SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI, empresa vencedora dos perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 
290.406,30 (Duzentos e noventa mil, quatrocentos e seis reais, trinta centavos);   DIAGNOSTICA 
BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto e 
estimado de R$ 586.959,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais); C. 
A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, empresa vencedora dos perfazendo um 
valor total previsto e estimado de R$ 302.235,30 (Trezentos e dois mil, duzentos e trinta e cinco 
reais, trinta centavos); PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, empresa 
vencedora perfazendo um valor total previsto estimado de R$ 144.402,00 (Cento e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e dois reais); DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 162.320,50 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais, 
cinquenta centavos) e CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 721.569,00 (Setecentos e vinte um mil, quinhentos e sessenta e 
nove centavos). O licitante e o público em geral deverão tomar conhecimento do presente resultado. 
                                    Conforme apuração das propostas e ata de julgamento. 
                                    Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.   
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