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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL/REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2020 

 

 

Adjudico o objeto da Licitação Pregão Presencial/Registro de Preços nº 022/2020, para 

Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresas para fornecimento de 

insumos, materiais e soluções de uso hospitalar que serão destinados à manutenção da 

Secretaria de Saúde deste Município, conforme descritos no Anexo I – Termo de Referência 

do Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas, 

habilitadas e vencedoras do certame, quais sejam as empresas PONTUAL HOSPITALAR 

EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.382.535/0001-32, que, outrossim, reduziu sua 

proposta de preço apresentada, nos lotes I e IV, com valores R$ 165.000,00 (cento e sessenta 

e cinco mil reais) e R$ 96.000,00 (noventa e seis mil), respectivamente, perfazendo o valor 

total de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) para os itens vencidos; BAHIA 

MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALERES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 

15.229.287/0001-01, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada, no Lote II, 

com valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para os itens vencidos; MEDICAL 

FARMA COMÉRCIO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.015.934/0001-60, que, 

outrossim, reduziu sua proposta de preço apresentada, no Lote III, com valor de R$ 

176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) para os itens vencidos; DELTA SUL 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA., inscrita 

no CNPJ sob o nº 31.341.284/0001-03, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço 

apresentada, no Lote V, com valor de R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) para os 

itens vencidos; OKEY – MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

HOSPITALARES, ODOTOLÓGICOS, IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA., 

inscrita no CNPJ sob o nº 11.311.773/0001-05, que, outrossim, reduziu sua proposta de preço 

apresentada, nos lotes VI e VII, com valores de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e 

R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), respectivamente, perfazendo o valor total 

de R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais) para os itens vencidos; e MD MATERIAL 

HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.294.636/0001-32, que, outrossim, 

reduziu sua proposta de preço apresentada, no Lote VIII, com valor de R$ 294.000,00 

(duzentos e noventa e quatro mil reais) para os itens vencidos, perfazendo o valor global de 

R$ 1.765.000,00 (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil reais) para contratação do 

objeto do Pregão/Registro de Preços em epígrafe. 
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