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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAiDO
ESTADO DO MARANHÃO

Ct{Pl:

G6.

125.389/ 0O01'8{t

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTA DO PREGÃO PRESENCIAL OO9l2O§

-I

Às l4:00hs do dia 20 de fevereiro de 20t9, na sala de Licitaçâo da Prefeitura Municipal de SÃO
BERNARDO-MA, siurada provisoriamente na Rua Balão do fuo Branco S^..I, - Cento em frente ao Posto BR em cima
da padaria Souz4 neste úunicípio, reunirarn-se os membros da Comissâo Permanente de LicitaÉo, designada por
Portaria do Poder Executivo Municipal no 003 de janeiro de 2019 composta pelos servidores municipais: Sr. ELIZA
DOS S A LIMA- PREGOEIRA; juntamente com sua equipe de apoio a sf. REGINA LÚCIA ALYES MACHADO e
ANDREA SIMONE GONÇALVES ARAÚJO, dectinadoi parê apreciarem, analisarem e julgarem o PREGÃO N"
009/2019, ern conformidade com as disposições contidâs no Edital, o Pregoeira abriq no horário Preestabelecido, a
sessão e efetuou o Credenciamento dos interessados l: EMPRESA: DROGA ROCHA DISTRIBTIIDORA DE
MEDICAMENTOS CNPJ: 05.348.580/0001-26, estabelecida na Av. Nações Unidas, 1069 - Vermelha - Teresina - PI,
neste aÍo representada pelo Sr. Felipe Laercio Sampaio de Abreu CPF: 044-665.523-63, residente e domiciliado na

de Teresina/Pl; 2- EMPRESA: ODONTOMED

HOSPITALAR LTDA - LTDA - EPP CNPJ:
- Sâo LuiyMA, neste ato representada pelo SR.
Antonio Aurélio de Oliveira Gomes, CPF: 462.538.233-53, CI: l.260.585residente e domiciliado na cidade de
Teresina,/Pl 3- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA CNPJ: 10.645.510i0001-70
estabelecida na Av. Nações Unidas, 834 - Sul - Vermelha - Teresina - PI, neste ato representâda pelo Sr. Douglas
Henrique da Silva Macedo CPF: 008.657.8634E Cl: 2584573 SSP/PI, Residente e Domiciliado cidade de Teresina; 4I,TDA MF, CNPJ: 24.175.42310001-00.
EMPRESA: F,XC LI ISIV A DtsTRTRI TITNRA DE MF,D IC
Piaui
estabelecida na Av. Marechal Juarez Távora Qd 53 - Casa 12 - Parque
- Teresina,/Pl, neste ato representada pelo
Sr. JOãO MCNdCS MOIA CPF:011.707.077.'1'I E RG: 2085544.SSP,{\44. 5-DISMABEL DISTRIBUDOM DE
'135,
KM 5l n" l3B - Cidade Nova - Bacabeira
MEDICAMENTOS CNPJ: 63.571.095/0001-13 estabelecidÂ na Rod. BR
- MA. Neste ato representada pelo Sr. Roneydson Pereira CPF:054.648.293-77 CI: 05771044 3 1 - SSPA,IÂ Residente
C DOMiCiIiAdA NA CidAdC dC BACAbEiTA,MA NÀO COMPARECEU A EMPP€SA: DMENSÃO DISTRIBUIDORÁ DE
MEDICAMENTOS EIRELLI CNPJ: 02.956.130/0001-28, Após devidamente cadastrados, foi iniciado a aberturd das
propostas. A EMPRESA: DROCA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS COTOU os [-otes:
cidade

03.ó64.45410001-55, estabelecida na Rua Afonso Pena no 105

-

Centro

1

FARMÁCIA BÁSICA: todos os itens 0l ao 93 no valor total de RS: 1.339.206,00 ( um milhão trezentos e trinta e nove
mil duzentos e seis reais); PSICOTRÓPICOS ficaram os itens: 10,15,26.28,32,39 sem cotar dos itens de 0l ao 50
totalizando um valor de R$: 74.558,50 ( setenta e quato mil quiúentos e cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos),INJETÁVEIS ficaram os itens: 21,30,38 sem cotar dos itens de 0l ao'74 totâliz?ndo um valor de RS:
86ó.363,00 ( oitocentos e sessenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais) dos que foram cotados e MATERIAL
HOSPITALAR ficaram os itens: 03,05,96,116,191 sem cotar dos itens de 0l ao 3ll totalizando um valor de R$:
1.467.862,68(ummilhãoquaaocentosesessentaesetemiloitocentosesessentaedoisreaisesessentaeoitocentavos)
dos que foram cotados, totalizando um valor de R$: 3.747.990,18 (três milhões setecentos e qufenta e sete mil
novecentos e noventa reú e dezoito centâvos), para Registro de Preço; EMPRESA: EXCLUSM DISTRIBUIDORA
- cotou os Lotes: FARMÁCIA BASICA: todos os itens 0l ao 93 no valor total de
LTDA
R$: 1.353.047,00 ( um milhão trezentos e cinquenta e três mil quarenta e setÉ reais); PSI COTROPICOS cotou todos os
ítens de 01 ao 50 totalizando um valor de R$: 76.921,70 ( setenta e seis mil novecentos e vinte e um reais e setenta

-

centavos),INJETÁVEIS cotou todos os ítens de 01 ao 74 totalizando um valor de R$: 904.565,20 ( novecentos e quatro
mil qu;nhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos) e MATERIAL HOSPITALAR cotou todos os ítens de 0l ao 50
de 0l ao 3l I totalizando um valor de R$: 1.494.825,34 ( um milhão quatrocentos e noventa e quaao mil oitoceltos e
vinte e cinco reais e trinta e quato centavos), MATERIAL ODONTOLÓGICO cotou todos os ítens de 0l
140
totalizando um valor de R§: 141.78ó,46 ( cento e quarenta e um mil setecentos e oitenta e seis reais.e q
centavos), MATERIAL DE LABORATóRIO corou todos os itens de 01 ao
totalizando um
309.090,49 (Íezentos e nove mil noventa reais e quarenta e nove centavos) e INSTRUMENTAL cotou todos os
0l ao 16l totÂlizando um valor de R§: 164.909,14 ( cento e sessenta e quaÍo mil novecentos e nove reais e q
centavos) totaliundo um valor de Fi]$: 4.,145.145,33 (quaüo milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil
e
quarenta c cinco reais e trinta e três çentavos), EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE E
VIDA LTDA . cotou os l,tes: FARMÁCIA BÁSICA: todos os itens 0l ao 93 no valor total de R$: 1.253.171, (um
rnilhão duzentos e cinquenta e três mil c€nto e setenta e um rcais e cinquentâ centavos); PSICOTRÓPICOS
todos
os ítens de 0l ao 50 totalizando um valor de RS: 68.718,30 ( sessenta e oito mil setecentos e
e trinta
centavos),INJETÁ VEIS cotou todos os Ítens de 0l ao 74 Íotz.liz do um valor de R.S: 851.073
oitocentos e
cinquenta e um mil setenta e três reais e sessenta centavos) e MATENAL H
cotou
de 01 ao
50 de 01 ao 3ll totaliundo um valor de R$: 1.407.186,16 ( um milhão
e sete mil cento e oitenta e seis
reais e dezesseis centavos), MATERIAL ODONTOLÓGICO cotou todos os
0l ao 140 totalizando um valor dç
RS: 133.433,56 ( cento e qurenta e um mil s€tecentos e oitenta e seis reais
e
centavos), MATERIAL DE
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LABORATÓRIO cotou todos os ítens de 0l ao 16l totalizando um valor de R§: 309.090,49 (tsezentos e nove mil
noventâ reais e quarenta e nove centavos) e INSTRUMÉNTAI cotou todos os ítens de 0 I ao I 6 totalizando um valor
de R$: 164.909,14 ( cento e sess€nta e quatro mil novecentos e nove reais e quatoÍze centâvos) totalizando um valor de
R§: 4.445.145,33 (quato milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e tinta e três
centâvos), EMPRESA: ODONTOMED - HOSPITALAR LTDA LTDA - cotou apenas os lote de MATERIAL

I

HOSPITALAR ficaram

os itens:

2,3,16,40

a

-

52,56,61

a

69,79,91

:
a 98,121 a

129,
159,160,162,163,1»,207,207,208,218,219,224,306 sem cotar, dos itens de 0l ao 3l I totalizando um valor de R§:
1.147 .221,50 (Um milhão cento e quarenta e sete mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) dos que foram

cotados e MATERIAL

ODONTOLOGICO ficaram

os iÍe\s'.26,41,45 a

48,51,69

ao

'18,82

a

84,97,98,100,101,102,107,108,130, sem cotar, dos ítens de 0l ao 140 totalizando um valor de Rl§: 122.091,00 ( cento e
vinte e dois mil noventa e um reais), e INSTRUMENTAI ficaram os iÍem:. 31,40,41,79,98 sem cotaÍ, dos itens de 0l
ao 161 totalizando um valor de R-$: 157.817,00 ( cento e cinquenta e sete mil oitocentos e dezes$te centavos) dos que

foramcotadostotalizandoumvalordeRS:1.42'7.129,50!/IJmÍnilhãoquatrocentosevinteesetemilcentoevinteenove
reais e cinquenta centavos) e a Empresa: DISMABEL DISTRIBUIDORA DE MEDICÂMENTOS: MATERIAL
ODONTOLOGICO cotou todos itens: de 0l ao 140 totalizando um valor de R$: 140.363,94 ( cento e quarenta mil
tsezentos e sessenta e três reais e noventa e quaÍo centavos), e INSTRUMENTAL cotou todos itens: de 0l ao t6l
totâlizando um valor de R.S: 163-231,89 (cento e sessenta e três mil duzentos e tinta e um reais e oitenta e nove
centavos) MATERLÀL DE LABORATÓRIO cotou todos os itens de 0l ao 16l totatizando um valor de R-S: 306.009,12
( trezentos e seis mil nove reais e doze centavos) totalizando um valor de R§: 609.604,95 (seiscentos e nove mil
seiscentos e qualro reais e noventa e cinco centavos). Passando para a fase de lances, foi apurado de acordo com o mapas
de lances no bojo do processo, e o resultado final como segue: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÂÚDE E
VIDÂ LTDA: FARMÁCIÂ BÁSICA: R$: 677.478,00 ( seiscentos e setenta e sete mil qualrocentos e setentâ e oito
reais) PSICOTRÓPICO R$: 59.618,10 ( cinquenta e nove mil seiscentos e dezoito reais e dez centavos), INJETÁVEIS
R$: 513.694,00 ( quiúentos e treze mil seiscentos e noventa e quato reais) e MATERLAL HOSPITALAR R$:
851.522,80 ( oitocentos e cinquenta e um mil quiúentos e vinte e dois reais e oitenta centavos), ODONTOMED HOSPITALAR LTDA - LTDA: MATERIAL HOSPITALAR R$: 223.547,30 ( duzentos e vinte e tês mil quiúentos e
quârenta e sete reais e trinta centavos) oDoNToLÓGICO R$: 59.177,50 ( cinquenta e nove mil cento e setenta e §ete
reais e cinquenta centavos) IN§TRUMENTAL RS: 80.520,1I (oitenta

mil

quinhentos e vinte reais e onze centavos).

: FARMACIA BASICA: VAIOr tOtAI dC R§: 224s10,00 (
duzentos e vinte e quato mil novec€ntos e dez reais); INJETAVEIS valor de R$: 183.575,00 ( c€nto e oitênÍa e Eês mil
quinlentos e setenta e cinco reais) s e MATERTAL HOSPITALAR valor de R§: 227.917,50 ( duzentos e vinte e sete
mil novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e a EMPRESA: DISMABEL DIS,TRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS: MATENAL ODONTOLOGICO valor de R$ 63.409,51 ( sessênta e três mil quatrocentos e nove
reais e cinquenta e um centavos), e INSTRUMENTAL valor de R$: 88.595,90 (oitenta e oito mil quinhentos e noventa
e cinco reais e noventa centavos) MATERIAL DE LABORATÓRIO yalor de R$: 272.870,55 (duzentos e setentâ e dois
mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos). E a EMPRESA: EXC
CIA
ICA: valor
MEDICAMENTOS LTDA - ME - deixando os seus preços registados em ATA Lotes: F
R§: 979.127,00 ( novec€ntos e setoota e nove mil cento e vinte e setê reais); PSICOTRÓPICOS valor R$: 63.241,50 (
sessenta e três mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos),INJETÁ\rEIS valor R§: 691.389,00 ( seiscentos
e noyenta e um mil trezentos e oitenta e nove reais) e MATERIAL HOSPITALAR valor de R-§: 1.370.373,20 (un
milhâo trezentos e vinte mil Íezentos e setenta e três reais e vinte centavos), MATERLA,L ODONTOLÓGICO valor de
R$: 126.239,95 ( cento e vinte e seis mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos), MATERIAL DE
LABORATÓRIO valor de RS: 274.08C,95 (dizentos e setenta e quatro mil oitenta reais e noventa e oito
)e
ta cinco
INSTRUMENTAL R$: 151.261,55 ( cento e cinquenta e um mil duzentos e sessenta e um reais e
centavos). Foi perguntado aos licitantes se algum queria interpor recurso quanto aos lances e
Pregoeira deu por encerrado a sessão de lances e passamos para
responderam negativamente, então
para tdos os licitantes e feito as devidas análises e assinatura
habilitaçâo,
foi
repassado
envelopes de
licitantes, e todos estavam de acordo com o edital e assim finalizadô esta ATA em 22 de fevereiÍo de 201
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São Bemardo, 22 de fevereiro de 2OI9

EMPRESAS LICITANTES
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EXCLUSryA DISTRTBU IDORA DE MEDICÂMENTOS

LTDA-ME
MEMBROS DA CPL:
ELIZA LIMÁ
REGINA LUCIA AL\'ES MÁCHADO
ANDREA SIMONE @NÇAIVES ARAUJO
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