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AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGAO ELETRONICO Nº 001/2022 

 
O Secretario de Saúde do Município de Ibitiara, Estado da Bahia, gestor do Fundo Municipal de Saúde, 

no uso de suas atribuições regulamentares e para que produza os efeitos legais em sua plenitude, à vista 

do Pregão Eletrônico nº 001/2022, objetivando a contratação de empresa(s) especializada(s) para o para o 

fornecimento de forma parcelada e continuada de medicamentos destinados a atender as necessidades da 

Assistência Farmacêutica vinculada ao Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara-Ba, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, tipo MENOR PREÇO POR LOTE. 

 
CONSIDERANDO a legalidade dos atos praticados referentes ao Pregão Presencial sob comento; 
 
CONSIDERANDO que o Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 001/2022 desenvolveu-se em 
conformidade com Lei 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 019/2022, 
Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993, com suas posteriores 

alterações; 
 
CONSIDERANDO que os preços cotados propostos pelas empresas vencedoras estão em 
conformidade com o valor orçado por esta Administração; 

 

RESOLVE. 
HOMOLOGAR, como de fato homologa o resultado da licitação Pregão Eletrônico nº 001/2022 a 
favor das empresas conforme abaixo: 
 
LICITANTES VENCEDORAS: DROGAFONTE LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
08.778.201/0001-26, estabelecida na Rua Barão de Bonito, nº 408, Bairro da Várzea, CEP 50740-080, 
Recife - PE, vencedora do LOTE Nº 01 no valor de R$464.953,40 (quatrocentos e sessenta e quatro 
mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), e LOTE Nº 02 no valor de 
R$225.977,00 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e sete reais). MAIS SAUDE 
MATERIAL HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.406.286/0001-02, estabelecida 
na Rodovia BA 052 KM 354 nº 910, Bairro Alta Vitoria, CEP 44900-000, Irecê – BA, vencedora do 
LOTES Nº 03 no valor de R$399.989,00 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e oitenta e nove 
reais) e LOTE Nº 04 no valor de R$264.308,65(duzentos e sessenta e quatro mil trezentos e oito reais 
e sessenta e cinco centavos). 
 
Encaminhe-se os autos do processo para providencias cabíveis com formalização do instrumento 

contratual, conforme especificações detalhadas no instrumento convocatório, respeitando-se as normas 

do Edital e da Lei.  Publique-se.  
 
Ibitiara – BA, 27 de Maio de 2022. 

 

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA 
Secretário Municipal de Saúde 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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