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PORTARIA N. 0 3942021.
DATA: 15.09.2021.
O Secretário Municipal de Saúde de Cap. L. Marques, Estado do Paraná, no uso de sua

atigges/

RESOLVE
Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico n. ° 011/2021 de 30.08.2021, destinado
a aquisição de medicamentos da lista REMUME, que compõem a farmácia básica (não contemplados pelo Consórcio Paraná Saúde),
conforme especificações constantes do Termo de Referencia/Anexo I deste edital, para abastecimento de Unidades de Saúde deste
município, visando a distribuição gratuita a pacientes de acordo com prescrição médica, em cumprimento a solicitação do Fundo
Municipal de Saúde Capitão Le6nidas Marques-PR. Considerando o critério de classificação "Menor Prep Por Item", critério adotado
para a classificação das propostas e após verificada a compatibilidade de acordo com o edital e legislações pertinentes, ficam declaradas
vencedoras do processo, com seus respectivos itens, as empresas: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA corn o item n. ° 02 no valor de R$ 19.000,00 — GRAMS & GRAMS LTDA com os itens n. ° 03 e 06 no valor de R$ 12.240,00
— DMC DISTRIBUIDORAS COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI com o item n. ° 05 no valor de R$ 221,00 —
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com os itens n.° 01 e 07 no valor de R$ 19.741,80
—ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI com o item n. 004 no valor de R$ 10.400,00, conforme registrados
no Mapa. Sendo esta a classificação de cada participante, o valor total do certame, resultou em R$ 61.602,80 (sessenta e um mil

seiscentos e dois reais e oitenta centavos), conforme Ata da Sessão Pública.
, Es do do Paraná, em 15 de setembro de 2021.
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