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Prefeitura Municipal de
Barra do Rocha publica:
x Homologação Pregão Eletrônico Nº 002/2020-SRP - Contratação de
empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de
acordo com a conveniência e necessidade da administração pública
municipal de medicamentos, para atender as necessidades da secretaria
de saúde e demais órgãos públicos do município de Barra do Rocha.
x Homologação Pregão Eletrônico Nº 003/2020-SRP - Contratação de
empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de
acordo com a conveniência e necessidade da administração pública
municipal de gêneros alimentícios e cestas básicas, para atender às
necessidades das secretarias municipais de: administração, educação,
ação e desenvolvimento social e saúde do município de Barra do
Rocha/Bahia.
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Barra do Rocha

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2020
Nº LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: 808090
O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Pregoeiro e Equipe de apoio, no interesse da Administração: Homologar o resultado da Licitação,
Processo Administrativo: 073/2020. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 002/2020, cujo objeto é a
Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e
necessidade da administração pública municipal de medicamentos, para atender as necessidades da secretaria de
saúde e demais órgãos públicos do município de Barra do Rocha, de acordo com as quantidades e especificações do
edital e seus anexos, em favor das empresas:

Okey Med Distribuidora de Medicamentos Hospitalares e Odontológicos Ltda., CNPJ Nº 11.311.773/0001-05, foi a
vencedora do Lote I, com o valor de R$ 139.900,00 (Cento e trinta e nove mil e novecentos reais), Lote II, com o valor
de R$ 28.568,69 (Vinte e oito mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), Lote III, com o valor
de R$ 44.900,00 (Quarenta e quatro mil e novecentos reais), Lote V, com o valor de R$ 9.900,00 (Nove mil e
novecentos reais), Lote VI, com o valor de R$ 14.999,99 (Quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos) e do Lote VII, com o valor de R$ 92.234,00 (Noventa e dois mil duzentos e trinta e quatro reais) e
Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ nº 15.229.287/0001-01, foi a vencedora do Lote IV com o
valor de R$ 126.952,00 (Cento e vinte seis mil novecentos e cinquenta e dois reais), por terem sido vencedoras do
Processo Licitatório acima mencionado, as quais passam a ter expectativa de direito à contratação, nos termos do
Edital PE SRP-002/2020 e da oferta negociada e ratificada em proposta escrita, sujeitas às penalidades decorrentes
da não celebração do contrato nos prazos e condições estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 07 de abril de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2020-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2020
Nº LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: 808649

O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Pregoeiro e Equipe de apoio, no interesse da Administração: Homologar o resultado da Licitação,
Processo Administrativo: 078/2020. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 003/2020, cujo objeto é a
Contratação de empresa para eventual fornecimento, mediante registro de preços, de acordo com a conveniência e
necessidade da administração pública municipal de Gêneros Alimentícios e Cestas Básicas, para atender às
necessidades das secretarias municipais de: Administração, Educação, Ação e Desenvolvimento Social e Saúde do
município de Barra do Rocha/Bahia., de acordo com as quantidades e especificações do edital e seus anexos, em
favor da empresa:

Distribuidora de Alimentos Arena de Ipiaú Ltda. – ME, CNPJ: 17.648.724/0001-49, foi a vencedora do Lote I, com o
valor de R$ 231.200,00 (Duzentos e trinta e um mil e duzentos reais), Lote II, com o valor de R$ 92.717,00 (Noventa e
dois mil setecentos e dezessete reais), Lote III, com o valor de R$ 11.393,00 (Onze mil trezentos e noventa e três
reais), Lote IV com o valor de R$ 18.720,00 (Dezoito mil setecentos e vinte reais), Lote V, com o valor de R$
303.900,00 (Trezentos e três mil e novecentos reais), Lote VI, com o valor de R$ 127.754,70 (Cento e vinte e sete mil
setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), Lote VII, com o valor de R$ 272.520,00 (Duzentos e setenta
e dois mil quinhentos e vinte reais) e do Lote VIII, com o valor de R$ 48.466,00 (Quarenta e oito mil quatrocentos e
sessenta e seis reais), por ter sido vencedora do Processo Licitatório acima mencionado, a qual passa a ter
expectativa de direito à contratação, nos termos do Edital PE SRP-003/2020 e da oferta negociada e ratificada em
proposta escrita, sujeita às penalidades decorrentes da não celebração do contrato nos prazos e condições
estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 07 de abril de 2020.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
CNPJ: Nº 14.234.850/0001-69 – Fone/Fax: (73) 3202-2196
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