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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 
02.00175/2019, cujo objeto é o registro de preço permanente para 
eventual AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – INJETÁVEIS II, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – 
SEMUSA, licitado por meio do Pregão Eletrônico nº 097/2019 – SRP 
n. 047/2019, licitações-e 775578; 
  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 661/SPACC/PGM/2019, fls. 
2.000 a 2.004 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: 
  
•RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 
04.598.413/0003-32, vencedora dos LOTES 01 e 23, ofertando o 
valor total de R$ 34.800,00 (Trinta e quatro mil oitocentos reais). 
  
•CM HOSPITALAR S.A., CNPJ: 12.420.164/0009-04, vencedora 
dos LOTES 02, 05 e 06, ofertando o valor total de R$ 13.162,00 
(Treze mil cento e sessenta e dois reais). 
  
•COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 
67.729.178/0004-91, vencedora dos LOTES 07, 08, 11, 12, 14, 15, 
20, 22, 27 e 34, ofertando o valor total de R$ 116.027,50 (Cento e 
dezesseis mil vinte e quatro reais e cinquenta centavos). 
  
•VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – 
EIRELI, CNPJ: 27.860.256/0001-25, vencedora do LOTE 10, 
ofertando o valor total de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais). 
  
•REALMED DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, CNPJ: 
17.263.792/0001-90, vencedora dos LOTES 16, 17, 18, 28, 30, 35, 36 
e 37, ofertando o valor total de R$ 351.049,50 (Trezentos e cinquenta 
e um mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos). 
  
•ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI, CNPJ: 28.911.309/0001-52, vencedora 
dos LOTES 29 e 31, ofertando o valor total de R$ 70.775,00 (Setenta 
mil setecentos e setenta e cinco reais). 
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei. 
  
Porto Velho, 18 de outubro de 2019. 
  
PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ  
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:A306A1EB 
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO E 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 TOMADA DE PREÇOS Nº 
001/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, deflagrada no processo 
administrativo n. 10.00155/2018, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada em obras e serviços de engenharia para 
construção de campo de futebol com grama sintética no Bairro 
Jardim Santana, para atender necessidades da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – 
SEMISB; 
Considerando o Parecer Jurídico n. 660/SPACC/PGM/2019, fls. 
759-763, 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 CONSTRUTORA DELTA LTDA, CNPJ: 
63.615.173/0001-34; VALOR TOTAL R$ 337.336,12 (trezentos e 
trinta e sete mil, trezentos e trinta e seis reais e doze 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, 18 de outubro de 2019 
  
PATRÍCIA DAMICO DO N. CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 

Publicado por: 
Fernanda Santos Julio 

Código Identificador:43CF5CEA 
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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 
02.00134/2019, cujo objeto é o registro de preço permanente para 
eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 
LABORATORIAL, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde – SEMUSA, licitado por meio do Pregão 
Eletrônico nº 095/2019 – SRP n. 045/2019, licitações-e 775374; 
  
Considerando o Parecer Jurídico Nº 672/SPACC/PGM/2019, fls. 
1.259 a 1.263 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: 
  
• REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS EIRELI – EPP, CNPJ: 04.598.413/0003-32, 
vencedora dos LOTES 01, 04, 05 e 06, ofertando o valor total de R$ 
81.334,00 (Oitenta e um mil trezentos e trinta e quatro reais). 
  
• ADEMIR PEREIRA DE FREITAS FI-ME, CNPJ: 
30.590.139/0001-01, vencedora do LOTE 08, ofertando o valor total 
de R$ 16.580,00 (Dezesseis mil quinhentos e oitenta reais). 
  
Publique-se, para ciência dos interessados, junte-se cópia aos autos 
respectivos e dê-se demais encaminhamentos, na forma da Lei. 
  
Porto Velho, 18 de outubro de 2019. 
  
PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ 
Superintendente Municipal de Licitações 


