04 de abril de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAATIBA
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022
A Prefeita Municipal de Caatiba, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/2002, Decreto
nº 10.024/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas
posteriores alterações, torna pública a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
001/2022, cujo objeto é o registro de preços para o fornecimento de medicamentos e odontológicos
em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, Realizado no
dia 07 de março de 2022 na Sala de Reuniões de Licitações da Prefeitura Municipal de Caatiba,
localizada a Rua Rui Barbosa, 26 – CENTRO – Caatiba – Bahia, através da plataforma licitações-e
sob o link www.licitacoes-e.com.br. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE, inscrita no CNPJ sob o nº 15.229.287/0001-01,
no lote 01 com um o valor total de R$ 224.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais), M & A
SUPRA COMERCIAL LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.731.996/0001-69, no lote 02 com um
o valor total de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), SMV COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.841.791/0001-00, nos lotes 03, 04 e 05 com um o valor total de
R$ 407.600,00 (quatrocentos e sete mil e seiscentos reais) e DELTA SUL DISTRIB DE PRODUTOS
HOSPITALAR E ODONTOL, inscrita no CNPJ sob o nº 31.341.284/0001-03, no lote 06 com um o
valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Ciente do cumprimento dos trâmites das referidas
leis. A Prefeita homologa esse procedimento licitatório no dia 04 de abril de 2022. Maria Tânia Ribeiro
Sousa – Prefeita Municipal.
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