RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-10.006/2016
Processo nº 4105-1323/2015
OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de
medicamentos, destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTAS VENCEDORAS:
- Itens 01 e 03:
EMPRESA
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 14.310.834/0001-08
ITEM 01:
Valor unitário: R$26,84 (vinte e seis reais e oitenta e quatro
centavos);
Valor global: R$1.381.750,04 (um milhão trezentos e oitenta
e um mil setecentos e cinquenta reais e quatro centavos);
ITEM 03:
Valor unitário: R$14,52 (quatorze reais e cinquenta e dois
centavos);
Valor global: R$622.937,04 (seiscentos e vinte e dois mil
novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos);
Valor total: R$2.004.687,08 (dois milhões quatro mil
seiscentos e oitenta e sete reais e oito centavos).
- Itens 02 e 04:
EMPRESA
TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 10.493.969/0001-03
ITEM 02:
Valor unitário: R$34,39 (trinta e quatro reais e trinta e nove
centavos);
Valor global: R$41.990,19 (quarenta e um mil novecentos e
noventa reais e dezenove centavos);
ITEM 04:
Valor unitário: R$19,00 (dezenove reais);
Valor global: R$79.990,00 (setenta e nove mil e novecentos
e noventa reais);
Valor total: R$121.980,19 (cento e vinte e um mil
novecentos e oitenta reais e dezenove centavos).
- Itens 05 e 06:
EMPRESA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67.729.178/0002-20
ITEM 05:
Valor unitário: R$27,00 (vinte e sete reais);
Valor global: R$74.331,00 (setenta e quatro mil trezentos e
trinta e um reais);
ITEM 06:
Valor unitário: R$27,00 (vinte e sete reais);
Valor global: R$24.759,00 (vinte e quatro mil setecentos e

cinquenta e nove reais);
Valor total: R$99.090,00 (noventa e nove mil e noventa
reais).
Valor total dos itens adjudicados: R$2.225.757,27 (dois
milhões duzentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e
sete reais e vinte e sete centavos).
Maceió, 01 de março de 2016.
Manuela de Britto Malta Cavalcanti
Pregoeira

