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Considerando a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, deflagrada no 
processo administrativo n. 10.00145/2018, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de 
engenharia para recapeamento asfáltico, drenagem, pavimentação 
asfáltica, meio fio e sarjeta em vias urbanas do município de Porto 
Velho, para atender necessidades da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB; 
Considerando o Parecer Jurídico n. 716/SPACC/PGM/2019, fls. 
2966-2972, cujo entendimento foi que o procedimento licitatório 
acima descrito atendeu às disposições da Lei nº 8.666/93, em razão 
pela qual a Administração Municipal: 
RESOLVE ADJUDICAR E HOMOLOGAR, a licitação de que 
trata o presente Termo, em favor da empresa abaixo identificada, 
conforme segue: 
EMPRESA J.J. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 
INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 11.411.952/0001-14; VALOR 
TOTAL R$ 36.295.478,78 (Trinta e seis milhões, duzentos e noventa 
e cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e oito 
centavos). 
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se os demais encaminhamentos na forma da Lei. 
  
Porto Velho-RO, 05 de novembro de 2019 
  
PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações  

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:AA10E07F 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
109/2019/SML/PMPV 

 
A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017 e 
em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93;  
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo 
02.00155/2019, cujo objeto é o registro de preço permanente para 
eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS I, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMUSA, licitado por meio do Pregão Eletrônico 109/2019 – SRP 
056/2019, licitações-e 779267;  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 501/SPACC/PGM/2019, fls. 539 
a 552 dos autos, no qual restou consignada manifestação jurídica pela 
observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93, bem como, que foram atendidas as disposições constantes 
do Decreto Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela 
regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito;  
RESOLVE HOMOLOGAR, o objeto do certame acima em favor 
das empresas:  
• EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA, CNPJ: 14.905.502/0001-76, vencedora dos LOTES 01, 02, 03 
e 05, ofertando o valor total de R$ 40.685,00 (Quarenta mil, 
seiscentos e oitenta e cinco reais).  
• TC ATUAL COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA – EPP, 
CNPJ: 10.493.969/0001-03, vencedora dos LOTES 07 e 25, ofertando 
o valor total de R$ 84.429,00 (Oitenta e quatro mil, quatrocentos e 
vinte e nove reais).  
• GOLDENPLUS COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ:17.472.278/0001-64, vencedora dos 
LOTES 08, 24 e 31, ofertando o valor total de R$ 125.072,00 (Cento 
e vinte e cinco mil, setenta e dois reais).  
• REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 17.263.792/0001-
90, vencedora dos LOTES 09, 10 e 12, ofertando o valor total de R$ 
593.961,45 (Quinhentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e 
um reais e quarenta e cinco centavos). 
• COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 
67.729.178/0004-91, vencedora dos LOTES 11, 17, 19, 30, 32 e 35, 

ofertando o valor total de R$ 52.500,00 (Cento e sessenta e dois mil, 
oitocentos e quarenta e dois reais).  
• PREMIUM HOSPITALAR EIRELI – ME CNPJ: 
27.325.768/0001-91, vencedora dos LOTES 15, 16, 26, 27 e 34, 
ofertando o valor total de R$ 228.302,50 (Duzentos e vinte e oito mil, 
trezentos e dois reais e cinquenta centavos).  
• ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES, CNPJ: 28.911.309/0001-52, vencedora do LOTE 
33, ofertando o valor total de R$ 52.500,00 (Cinquenta e dois mil, 
quinhentos reais).  
• DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRÓ SAÚDE 
LTDA, CNPJ: 08.676.370/0001-55, vencedora do LOTE 36, 
ofertando o valor total de R$ 31.850,00 (Trinta e um mil, oitocentos e 
cinquenta reais).  
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.  
  
Porto Velho, 06 de novembro de 2019.  
  
PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:4C0A5099 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
132/2019/SML/PMPV 

 
A Superintendente Municipal de Licitações - SML, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela LC nº 654/2017, 
publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 06.03.2017 e 
em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI do art. 43 da 
Lei nº 8.666/93;  
Considerando a licitação deflagrada no processo administrativo 
08.00283/2019, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
FISIOTERAPIA, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA, licitado por meio do Pregão 
Eletrônico 132/2019, licitações-e 786442;  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 717/SPACC/PGM/2019, fls. 860 
a 863 dos autos, no qual restou consignada manifestação jurídica pela 
observância dos atos exigidos nas Leis Nacionais nº 10.520/2002 e nº 
8.666/93, bem como, que foram atendidas as disposições constantes 
do Decreto Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela 
regularidade jurídica do procedimento licitatório acima descrito;  
RESOLVE HOMOLOGAR, o objeto do certame acima em favor 
das empresas:  
• S. SCHNEIDER – EPP, CNPJ: 28.629.492/0001-06, vencedora dos 
LOTES 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 
26, ofertando o valor total de R$ 11.382,95 (Onze mil trezentos e 
oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).  
• INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA 
LTDA EPP, CNPJ: 07.628.070/0001-38, vencedora dos LOTES 05 e 
06, ofertando o valor total de R$ 1.754,40 (Mil setecentos e cinquenta 
e quatro reais e quarenta centavos).  
• EMF COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ: 
12.543.841/0001-24, vencedora dos LOTES 09, 10, 16, 19, 23, 25, 29 
e 30, ofertando o valor total de R$ 5.222,00 (Cinco mil duzentos e 
vinte e dois reais).  
• MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA – EPP, CNPJ: 
08.738.035/0001-34, vencedora dos LOTES 27 e 28, ofertando o 
valor total de R$ 1.417,10 (Mil quatrocentos e dezessete reais e dez 
centavos).  
• AIR CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ: 
08.078.066/0001-06, vencedora do LOTE 22, ofertando o valor total 
de R$ 4.710,00 (Quatro mil setecentos e dez reais). 
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei.  
  
Porto Velho, 06 de novembro de 2019.   


