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OUTRAS INFORMAÇÕES: O Edital poderá ser examinado e 
obtido junto à Superintendência Municipal de Licitações, localizado 
na Av. Carlos Gomes, n. 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 
76.804.022, em dia úteis, de segunda-feira a sexta-feira no horário de 
8h às 14h (horário local), telefone: (69) 3901-3639, sites: 
www.portovelho.ro.gov.br, www.licitacoes-e.com.br, ou pelo e-mail: 
pregoes.sml@gmail.com. OBS: A licitação acontecerá 
exclusivamente pelo site: www.licitacoes-e.com.br – n° da Licitação: 
779267. 
Valor Estimado para Aquisição: R$ 2.128.621,50 (dois milhões cento 
e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta 
centavos). 
  
Porto Velho, 09 de agosto de 2019. 
  
LIDIANE SALES GAMA MORAIS 
Pregoeira - SML  

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:407DBA37 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 057/2019 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
  
A Superintendente Municipal de Licitações – SML, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 
654/2017, publicada no Diário Oficial do Município nº 5.405, de 
06.03.2017, em atendimento ao que preceitua o disposto no inciso VI 
do art. 43 da Lei nº 8.666/93; 
Considerando a licitação na modalidade do Pregão Eletrônico n. 
057/2019, deflagrado no processo administrativo n. 02.0003/2019, 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM ESPORTIVA, visando atender as 
necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município 
de Porto Velho, unidades e quantidades definidas no Edital de 
Licitação a que se refere o Pregão ora homologado; 
Considerando o Parecer Jurídico n. 505/SPACC/PGM/2019, fls. 1030 
a 1034, no qual restou consignada manifestação jurídica pela 
observância dos atos exigidos na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto 
Municipal nº 10.300/2006, opinando por fim, pela regularidade 
jurídica do procedimento licitatório acima descrito; 
RESOLVE HOMOLOGAR, em favor dos fornecedores abaixo 
identificados, a Licitação de que trata o presente Termo de 
Homologação, conforme segue: 
  
Empresa: 
CNPJ: 
Lotes: 
Valor Total 
dos Lotes: 
Valor por 
extenso: 

KATIA SILVA SANTOS SANTIAGO – ME 
02.00003/2019  
01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,14,17,18,22,24,27,28,29,30,31 
R$ 436.780,70  
QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA 
CENTAVOS 

  
Empresa: 
CNPJ: 
Lotes: 
Valor Total dos 
Lotes: 
Valor por extenso: 

IMPERIO COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 
27.295.341/0001-98  
20 
R$ 7.207,20  
SETE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS 

  

Empresa:  
CNPJ: 
Lotes: 
Valor Total dos 
Lotes: 
Valor por extenso: 

SPORT COMPANY ATIVIDADES FISICA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA – ME 
25.330.809/0001-02  
02,09,13,15,16,19,21,23,25 
R$ 131.240,93 
CENTO E TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E 
NOVENTA E TRÊS 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, 07 de agosto de 2019. 
  
PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:9100ED45 
 

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES - 
SML/SEMAD 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
043/2019 

 
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 Nº 
02.0050/2019, cujo objeto é o registro de preço permanente para 
eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS 
III, visando atender à Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, 
licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 043/2019, licitações-e 
763246; 
  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 512/SPACC/PGM/2019, fls. 
3.218 a 3223 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: 
  
•VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 
EIRELI, CNPJ: 27.860.256/0001-25, vencedora dos LOTES 01, 02, 
18, 23, 29, 31 e 35, ofertando o valor total de R$ 760.990,00 
(Setecentos e sessenta mil novecentos e noventa reais). 
  
•ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
HOSPITALARES, CNPJ: 28.911.309/0001-52, vencedora dos 
LOTES 03, 40, 42, 49, 51, 54 e 56, ofertando o valor total de R$ 
202.125,00 (Duzentos e dois mil cento e vinte e cinto reais). 
  
•MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 
15.031.173/0001-44, vencedora dos LOTES 04, 11, 16, 36 e 50, 
ofertando o valor total de R$ 79.955,00 (Setenta e nove mil 
novecentos e cinquenta e cinco reais). 
  
•COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 
67.729.178/0001-49, vencedora dos LOTES 05, 14, 22, 37, 39, 45 e 
55, ofertando o valor total de R$ 236.590,00 (Duzentos e trinta e sei 
mil quinhentos e noventa reais). 
  
•AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ: 
65.817.900/0001-71, vencedora dos LOTES 06, 33 (cota principal) e 
34 (cota reservada), ofertando o valor total de R$ 98.640,00 
(Noventa e oito mil seiscentos e quarenta reais). 
  
•HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES S.A., CNPJ: 26.921.908/0001-21, vencedora dos 
LOTES 08, 09 e 10, ofertando o valor total de R$ 7.350,00 (Sete mil 
trezentos e cinquenta reais). 
  
•INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
CNPJ: 12.889.035/0001-02, vencedora dos LOTES 12, 15, 19, 20, 24 
e 26, ofertando o valor total de R$ 86.330,00 (Oitenta e seis mil 
trezentos e trinta reais). 
  
•ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 
27.718.661/0001-03, vencedora do LOTE 13, 32, 38, 43 9cota 
principal), 44 (cota reservada) e 46, ofertando o valor total de R$ 
212.510,00 (Duzentos e doze mil quinhentos e dez reais). 
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•FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS 
LTDA, CNPJ: 07.316.691/0001-86, vencedora do LOTE 17, 
ofertando o valor total de R$ 12.960,00 (Doze mil novecentos e 
sessenta reais). 
  
•RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 
04.598.413/0003-32, vencedora dos LOTES 21 e 25, ofertando o 
valor total de R$ 19.730,00 (Dezenove mil setecentos e trinta reais). 
  
•CECHETTI & CADINI COMERCIO E DISTRIBUID DE 
MEDICAMENTOS LTDA – ADAMED, CNPJ: 26.965.609/0001-
99, vencedora dos LOTES 30 e 52, ofertando o valor total de R$ 
92.550,00 (Noventa e dois mil quinhentos e cinquenta reais). 
  
•AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.209.557/0001-
13, vencedora do LOTE 41, ofertando o valor total de R$ 70.200,00 
(Setenta mil duzentos reais). 
  
•GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 17.472.278/0001-
64, vencedora do LOTE 53, ofertando o valor total de R$ 57.750,00 
(Cinquenta e sete mil setecentos 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, 09 de agosto de 2019. 
  
PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ  
Superintendente Municipal de Licitações  

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:865AB7A8 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL 

ADENDO MODIFICADOR REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
056/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. Nº. 1-

467/SEMAD-RH/2019. 
 
ADENDO MODIFICADOR 
REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2019, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº. Nº. 1-467/SEMAD-RH/2019. 
  
O Pregoeiro do Município de Presidente Médici/RO, no uso das 
atribuições legais, torna público que esta retificando, através deste 
adendo, o EDITAL DE LICITAÇÃO do PE Nº. 056/2019, referente 
ao Processo Administrativo N.º 1-467/SEMAD-RH/2019, aquisição 
de materiais de consumo, para serem utilizados na construção da Rede 
Lógica nas unidades envolvidas com a informatização da Sede da 
Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. DO TIPO: Menor 
preço Unitário. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 de 
Agosto de 2019, ás 10h00min (horário de Brasília). LOCAL: 
https://licitanet.com.br/ RETIRADA DO EDITAL: 
www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou https://licitanet.com.br/. 
  
Onde se Lê: 
  
18. REAJUSTAMENTO 
18.1. Conforme permissivo constante no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
com redação dada pela Lei nº 9.648/98, a Contratada obriga-se a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessário na contratação celebrado entre as 
partes. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, 
ressalvados os casos de supressões estabelecidas mediante acordo 
entre as partes, conforme previsto no inciso II do § 2º do art. 65 da Lei 
nº 8.666/93. 

18.2. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta 
serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de 
Preços. 
18.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a 
concessão de reequilíbrio econômico/financeiro em face da 
superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos 
previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução 
Administrativa 31/TCERO-2006. 
  
19. DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS E FORNECIMENTO 
19.1. Os preços da 1º colocada de cada Registro de Preços serão 
registrados, no Diário Oficial do Município, podendo ainda ser 
verificado junto ao site da prefeitura de Presidente Médici/RO, e, 
através do portal da transparência. 
19.2. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do 
objeto pela autoridade competente, será efetuado o registro de preço e 
dos fornecedores correspondentes mediante a assinatura do 
documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços quando da 
emissão das respectivas Autorizações ou Solicitações de Compras. 
19.3. No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação 
significa tão somente o registro dos preços ofertados. 
19.4. A existência de preços registrados não obriga o Município de 
Presidente Médici a efetivar as contratações que dele poderão advir, 
ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação 
relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Registro à 
preferência em igualdade de condições. 
19.4.1. O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á 
caso o Município opte por realizar a aquisição através de licitação 
específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao 
registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá 
assegurado seu direito à contratação. 
19.5 Uma vez registrados os preços, o Município poderá convocar o 
detentor do Registro a fornecer os itens ora licitados, na forma e 
condições fixadas no presente Edital e na ATA de Registro de Preços. 
19.6 Durante a vigência do Registro de Preços o Município de 
Presidente Médici, convocará os detentores, obedecendo, 
obrigatoriamente, a ordem de classificação, a cumprir as obrigações 
decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços, 
através do contrato a ser celebrado com a vencedora do certame, 
sendo consubstanciado pela devida Nota de Empenho. 
19.7. A Ata de Registro de preços será lavrada em três vias, deverá ser 
assinado pelo Prefeito Municipal, pelo responsável - Unidade 
Gerenciadora do Sistema de Registro de Preços e pelo representante 
legal da empresa vencedora. 
19.8. O Município convocará o primeiro colocado, para, no prazo de 
03 (três) dias úteis, para assinar a Ata de Registro de Preços. Em caso 
de não atendimento ou recusa em fazê-lo, da primeira colocada, fica 
facultada à Central de Compras, convocar a segunda colocada para, ao 
mesmo preço e condições da primeira colocada, estar em condições de 
fornecer os produtos objeto da licitação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e proceder à assinatura da referida ata. 
19.9 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão 
sofrer alterações nas condições previstas neste Edital. 
  
20. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
20.1. O preço registrado poderá ser cancelado, nas hipóteses previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e em especial: 
  
I- unilateralmente pela Administração quando: 
  
a) o fornecedor deixar de cumprir as exigências do instrumento 
convocatório que deu origem ao registro de preços; 
b) o fornecedor não atender à convocação para assinatura da Ata 
decorrente de registro de preços, não retirar ou não aceitar a 
autorização de fornecimento ou ordem de serviço no prazo 
estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela Administração; 
c) o fornecedor der causa à rescisão, especialmente se deixar de 
cumprir ou executar compromissos firmados na Ata de Registro de 
Preços ou qualquer de suas cláusulas ou condições; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução, total ou parcial da Ata 
decorrente do registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores ao praticados no 
mercado e o fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no 


