
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0813 e 0815/2022 

OFERTA DE COMPRA Nº. 834400801002022OC00014 

 

ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO 

 

1. Face ao apurado no processo licitatório supracitado, que tem como objeto o 

registro de preços para aquisições futuras e parceladas de diversos produtos 

médico hospitalar, ADJUDICO e HOMOLOGO o objeto do presente 

certame às licitantes vencedoras: a) KEEPCARE EQUIPAMENTOS E 

PRODUTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 31.694.545/0001-79, para os 

itens: 01 “Aparelho de medir pressão adulto”, pelo valor de R$ 85,20 por 

unidade e 03 “Aparelho de medir pressão grande/obeso nylon”, pelo valor de 

R$ 99,38 por unidade; b) S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI, CNPJ 

nº 30.888.187/0001-72, para o item:  04 “Compressa gaze 7,5x7,5, 09 fios 

com 500”, pelo valor de R$ 17,30 por pacote; c) GEMMINI GESTORA DE 

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES 

NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA, CNPJ nº 24.481.773/0001-03, para 

o item: 05 “Compressa gaze estéril 09 fios 7,5x7,5 com 10”, pelo valor de R$ 

0,43 por pacote; d) BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES 

EIRELI, CNPJ nº 31.498.120/0001-94, para os itens: 07 “Fita micropore 

100mm x 10m”, pelo valor de R$ 9,31 por unidade e 08 “Fita micropore 

25mm x 10m”, pelo valor de R$ 2,47 por unidade; e) VOLPI 

DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, CNPJ nº 64.533.797/0001-75, 

para os itens: 09 “Luva de látex para procedimentos tamanho EP (PP)”, pelo 

valor de R$ 18,59 por caixa;  10 “Luva de látex para procedimentos tamanho 

G”, pelo valor de R$ 18,26 por caixa; 11 “Luva de látex para procedimentos 

tamanho M – isenta de pó”, pelo valor de R$ 19,72 por caixa; 12 “Luva de 

látex para procedimentos tamanho M”, pelo valor de R$ 18,17 por caixa; 13 

“Luva de látex para procedimentos tamanho P – isenta de pó”, pelo valor de 

R$ 20,37 por caixa e 14 “Luva de látex para procedimentos tamanho P”, pelo 

valor de R$ 18,45 por caixa; f) MEDEFE PRODUTOS MEDICO 

HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 25.463.374/0001-74, para o item: 15 “Pá 

para desfibrilador externo automático – compatível com desfibrilador externo 

automático marca CMOS DRAKE, modelo LIFE 400 FUTURA”, pelo valor 

de R$ 405,19 por unidade; g) LM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 

LTDA – ME, CNPJ nº 08.848.018/0001-50, para o item: 16 “Pá para 

desfibrilador externo automático – compatível com desfibrilador externo 

automático marca INSTRAMED, modelo ISIS”, pelo valor de R$ 517,00 por 



 

 

unidade. O item 02 “Aparelho de medir pressão digital automático” foi 

FRACASSADO pelo pregoeiro por não atingir o valor médio orçado pela 

administração. Fica revogado o item 06 “Fita adesiva crepe 50mm x 10m 

hospitalar”, devendo-se especificar corretamente as medidas do produto para 

nova licitação. 

2. Publique-se. 

3. Registrem-se os preços. 

4. Cumpra-se. 

 

 

Ibitinga, 08 de abril de 2022. 

 

 

Cristina Maria Kalil Arantes 

Prefeita Municipal 
 


