
Prefeitura Municipal de Vargem Alta

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

HOMOLOGACAO

Licitação Pregão Presencial Nº 000052/2019 - 12/07/2019 - Processo Nº 001583/2019

Data 24/07/2019

DA: PREGOEIRA
AO: EXMº SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Senhor Prefeito,

        Em prosseguimento ao processo de abertura do Pregão Presencial Para Registro de Preços 
000052/2019 de 12 de julho de 2019, destinada objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA 
ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SEUS USUÁRIOS DE ACORDO COM SUAS NECESSIDADES, 
conforme especificações constantes do referido Pregão e anexos, passamos ao conhecimento de V. Exª. a 
proposta, que melhor atende aos interesses do Serviço Público Municipal, que foi apresentada pela 
empresa FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
14.595.915/0001-00, com sede na Rua Luiza Grinalda, 550 - Centro - Vila Velha - ES - CEP: 29.100-240 
vencedora nos ITENS 7 no valor de R$ 10,43 (dez reais e quarenta e três centavos), (ITEM 55) no valor de 
R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) e (ITEM 65) no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais)no 
valor total de R$ 8.493,00 (oito mil quatrocentos e noventa e três reais), FOX BRASIL COMÉRCIO DE 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
07.377.489/0001-64, com sede na Rua Vianopolis, 154 - Cobilândia - Vila Velha - ES - CEP: 29.111-250 
vencedora nos (ITEM 8) no valor de R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos), (ITEM 9) no 
valor de R$ 57,7900 (cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), (ITEM 11) no valor de R$ 4,50 
(quatro reais e cinquenta centavos), (ITEM 12) no valor de R$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro 
centavos), (ITEM 13) no valor de R$ 9,00 (nove reais), (ITEM 17) no valor de R$ 0,37 (trinta e sete 
centavos), (ITEM 20) no valor de R$ 2,5500 (dois reais e cinquenta e cinco centavos), (ITEM 24) no valor 
de R$ 0,8900 (oitenta e nove centavos), (ITEM 25) no valor de R$ 0,79 (setenta e nove centavos), (ITEM 
26) no valor de R$ 0,70 (setenta centavos), (ITEM 31) no valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove 
centavos), (ITEM 32) no valor de R$ 1,19 (um real e dezenove centavos), (ITEM 47) no valor de R$ 2,19 
(dois reais e dezenove centavos), (ITEM 57) no valor de R$ 0,19 (dezenove centavos), (ITEM 59) no valor 
de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos), (ITEM 60) no valor de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) e (ITEM 
61) no valor de R$4,49 (quatro reais e quarenta e nove centavos) no valor total de R$ 36.873,70 (trinta e 
seis mil oitocentos e setenta e três reais e setenta centavos), HOLY MED COM PRO MED HOSP EIRELI ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.696.551/0001-95, com sede na Rua 
Samuel Levy, 292 - 296 - Aquidabã - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP: 29.308-183 vencedora nos itens 
(ITEM 14) no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), (ITEM 18) no valor de R$ 22,00 (vinte e dois 
reais), (Item 23) no valor de R$ 7,30 (sete reais e trinta centavos), (ITEM 35) no valor de R$ 2,45 (dois 
reais e quarenta e cinco centavos), (ITEM 36) no valor de R$ 33,78 (trinta e três reais e setenta e oito 
centavos), (ITEM 46) no valor de R$ 1,00 (um real), (ITEM 48) no valor de R$ 108,87 (cento e oito reais e 
oitenta e sete centavos) e (ITEM 63) no valor de R$ 
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21,00 (vinte e um reais) no valor total de R$ 13.618,71 (treze mil seiscentos e dezoito reais e setenta e 
um centavos), HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 26.545.827/0001-74, com sede na Avenida Presidente Vargas, 508 - Centro - Domingos 
Martins - ES - CEP: 29.260-000 vencedora nos itens (ITEM 34) no valor de R$ 37,50 (trinta e sete reais e 
cinquenta centavos), (ITEM 37) no valor de R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), (ITEM 38) 
no valor de R$ 10,75 (dez reais e setenta e cinco centavos), (ITEM 40) no valor de R$ 0,99 (noventa e 
nove centavos), (ITEM 41) no valor de R$ 0,99 (noventa e nove centavos), (ITEM 42) no valor de R$ 
0,99 (noventa e nove centavos) e (ITEM 66) no valor de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos) no 
valor total de R$ 4.929,50 (quatro mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), JCN 
COMERCIO E EMPREENDIMENTOS-EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
22.652.688/0001-27, com sede na RUA  MARIA GONÇALVES MARVILA, 107 - Centro - Piuma - ES - CEP: 
29.285-000 vencedora nos itens (ITEM 5) no valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), 
(ITEM 6) no valor de R$ 5,00 (cinco reais), (ITEM 15) no valor de R$ 50,50 (cinquenta reais e cinquenta 
centavos), (ITEM 16) no valor de R$ 65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos), (ITEM 43) no 
valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), (ITEM 44) no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), (ITEM 45) no valor 
de R$ 16,00 (dezesseis reais), (ITEM 62) no valor de R$ 1,90 (um real e noventa centavos) e (ITEM 64)
no valor de R$ 5,37 (cinco reais e trinta e sete centavos) no valor total de R$ 29.514,00 (vinte e nove 
mil quinhentos e quatorze reais), OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.731.564/0001-86, com sede 
na Rua Reski Salim Carone, 08-10 - Gilberto Machado - Cachoeiro De Itapemirim - ES - CEP:29.303-310  
vencedora nos itens (ITEM 1) no valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), (ITEM 2) no valor 
de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos), (ITEM 3) no valor de R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos), 
(ITEM 4) no valor de R$ 9,3600 (nove reais e trinta e seis centavos), (ITEM 19) no valor de R$ 7,10 
(sete reais e dez centavos), (ITEM 21) no valor de R$ 29,61 (vinte e nove reais e sessenta e um 
centavos), (ITEM 22) no valor de R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos), (ITEM 27) no 
valor de R$ 2,44 (dois reais e quarenta e quatro centavos), (ITEM 28) no valor de R$ 2,03 (dois reais e 
três centavos), (ITEM 29) no valor de R$ 2,18 (dois reais e dezoito centavos), (ITEM 33) no valor de R$ 
56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), (ITEM 49) no valor de R$ 15,44 (quinze reais e 
quarenta e quatro centavos), (ITEM 50) no valor de R$ 15,44 (quinze reais e quarenta e quatro 
centavos), (ITEM 51) no valor de R$ 15,44 (quinze reais e quarenta e quatro centavos), (ITEM 52) no 
valor de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), (ITEM 53) no valor de R$ 2,11 (dois reais e 
onze centavos) e (ITEM 54) no valor de R$ 2,59 (dois reais e cinquenta e nove centavos) no VALOR 
TOTAL DE R$ 21.852,68 (vinte e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) 
e RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 07.144.092/0001-22, com sede na Rua Atila Vivacqua Vieira, 03 - Centro - Presidente Kennedy - ES -
CEP:29.350-000  vencedora nos (ITEM 10) no valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), (ITEM 56) no 
valor de R$ 0,15 (quinze centavos) e (ITEM 58) no valor de R$ 0,33 (trinta e três centavos) no valor 
total de R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), declarando estar de acordo com as especificações 
constantes do Pregão Presencial Para Registro de Preços  000052/2019.
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                       Sendo assim fica a homologação da referida proposta a critério de V. Exª.

Atenciosamente,

__________________________________
Graziela Josefa Paresqui

Pregoeira
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HOMOLOGAÇÃO

Mediante indicação da Pregoeira e parecer da PGM, HOMOLOGO a proposta elaborada 
pela empresa FENIXMED COMERCIAL LTDA - ME, FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 
EIRELI, HOLY MED COM PRO MED HOSP EIRELI ME, HOSPSAUDE ZANELATO EIRELI ME, JCN COMERCIO E 
EMPREENDIMENTOS-EIRELI, OLIVEIRA E GUIMARAES COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
ME e RLB COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI, referente ao Pregão Presencial Para Registro de Preços 
nº 000052/2019.

                                     Vargem Alta/ES, 24 de julho de 2019.

____________________________________
JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ

Prefeito Municipal
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