
 

 
Prefeitura Municipal de Pinhão – Estado do Paraná. 
 

 

 

Licitação Modalidade Pregão n.º 012/2014 
 

 

 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. 
 

 

Aviso de Homologação e Adjudicação: 
 

 

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em 

epígrafe e a adjudicação dos objetos. A proponente PROMISSE 
COMERCIO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME venceu 

os seguintes itens do LOTE 03: 53 e 54 no valor total de R$164,80 (cento 

e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) perfazendo um valor total 

ganho pela proponente de R$2.560,30 (dois mil quinhentos e 
sessenta reais e trinta centavos), MMW PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME venceu os seguintes itens do LOTE 03: 17, 19, 27, 29, 34, 36 e 

38 no valor total de R$7.360,35 (sete mil trezentos e sessenta reais e 

trinta e cinco centavos), LOTE 04 itens: 01, 02 e 06 no valor total de 

R$1.000,98(um mil reais e noventa e oito centavos) perfazendo um valor 

total ganho pela proponente de R$ 45.140,93(quarenta e cinco mil 
cento e quarenta reais e noventa e três centavos), ICTUS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA venceu os 

seguintes itens do LOTE 03: 03, 06, 10, 11, 30, 31, 32, 40, 51, 52, 55, 

56 e 57 no valor total de R$6.269,90 (seis mil duzentos e sessenta e nove 

reais e noventa centavos), LOTE 04 item: 08  no valor total de 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) perfazendo um valor total ganho 

pela proponente de R$ 33.316,80 (trinta e três mil trezentos e 
dezesseis reais e oitenta centavos), ODONTOMED PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME venceu o seguinte 

item do LOTE 03: 04 valor total de R$255,00 (duzentos e cinquenta e 

cinco reais) perfazendo um valor total ganho pela proponente de 

R$255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), ECOFARMAS 



 

COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA venceu os seguintes itens do 

LOTE 03: 01, 02, 05, 07, 09, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 33, 35, 

37, 46, 47, 48, 50 e 58  no valor total de R$17.529,30 (dezessete mil 

quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos),LOTE 04 itens: 03, 04 e 

05 no valor total de R$1.624,00 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais) 

perfazendo um valor total ganho pela proponente de R$ 43.377,90 
(quarenta e três mil trezentos e setenta e sete reais e noventa 
centavos), PLASMEDIC COMERCIO DE MATERIAS PARA USO 
MEDICO E LABORATORIAL LTDA- EPP venceu os seguintes itens do 

LOTE 03: 18, 41, 42, 44 e 45 no valor total de R$8.830,00 (oito mil 

oitocentos e trinta reais) perfazendo um valor total ganho pela proponente 

de R$ 11.176,40 (onze mil cento e setenta e seis reais e quarenta 
centavos) e ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 

venceu os seguintes itens do LOTE 03: 14, 15, 25 e 43  no valor total de 

R$1.139,80 (um mil cento e trinta e nove reais e oitenta centavos) LOTE 
04: 07 no valor total de R$570,00(quinhentos e setenta e nove reais) 

perfazendo um valor total ganho pela proponente de R$ 3.053,45(três 
mil reais e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos). As 

proponentes apresentaram as suas documentações em conformidade com 

o Edital e foram habilitadas e consideradas vencedoras do certame. 
O valor máximo dessa licitação é de R$138.880,78 (cento e trinta 

e oito mil oitocentos e oitenta reais e setenta e oito centavos). 
 

 

Pinhão, 27 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 
 

DIRCEU JOSÉ DE OLIVEIRA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


