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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 073/2021 – RESULTADO  

 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE 

PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO 

(UPA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagraram-se vencedoras as empresas ABC 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 40.014.621/0001-49), com o valor total de R$ 19.495,00 

(dezenove mil e quatrocentos e noventa e cinco reais); VANESSA ARAUJO MINATTI 02046390180 (CNPJ 

23.416.206/0001-00), com o valor total de R$ 11.051,23 (onze mil e cinquenta e um reais e vinte e três centavos); 

DELTA SHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 19.316.524/0001-14), com 

o valor total de R$ 11.484,00 (onze mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais); J.RIBEIRO COMERCIO 

ATACADISTA LTDA-ME (CNPJ 84.972.926/0001-39), com o valor total de R$ 9.196,00 (nove mil e cento e 

noventa e seis reais); PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA ME (CNPJ 26.570.361/0001-67), com 

o valor total de R$ 140.919,00 (cento e quarenta mil e novecentos e dezenove reais); BIO INFINITY COMERCIO 

HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI (CNPJ 03.679.808/0001-35), com o valor total de R$ 104.000,00 (cento e 

quatro mil reais); LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 04.187.384/0001-54), com o valor total de R$ 

30.300,00 (trinta mil e trezentos reais); SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 

08.784.976/0002-95), com o valor total de R$ 16.792,50 (dezesseis mil e setecentos e noventa e dois reais e 

cinquenta centavos); MMH MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 

21.484.336/0001-47), com o valor total de R$ 54.636,00 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e trinta e seis reais); 

DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI (CNPJ 35.382.879/0001-68), com o valor total 

de R$ 6.299,00 (seis mil e duzentos e noventa e nove reais);  URSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 

26.628.908/0001-38), com o valor total de R$ 45.155,00 (quarenta e cinco mil e cento e cinquenta e cinco reais); 

OLMI INFORMATICA LTDA EPP (CNPJ 00.789.321/0001-17), com o valor total de R$ 204.603,10 (duzentos e 

quatro mil e seiscentos e três reais e dez centavos); OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 22.228.679/0001-03), com o valor total de R$ 4.410,00 (quatro mil e 

quatrocentos e dez reais); MEDMASTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (CNPJ 03.323.841/0001-28), com o 

valor total de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais); M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

EIRELI (CNPJ 31.499.939/0001-76), com o valor total de R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez reais); CVS 

SOLUÇÕES COMERCIAS E TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ 39.691.785/0001-21), com o valor total de R$ 

114.759,00 (cento e quatorze mil e setecentos e cinquenta e nove reais); MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA 

S/A (CNPJ 01.298.443/0002-54), com o valor total de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais); SALVI E 

LOPES E CIA LTDA. (82.478.140/0001-34), com o valor total de R$ 10.566,95 (dez mil e quinhentos e sessenta e 

seis reais e noventa e cinco centavos); 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ME (CNPJ 15.631.700/0001-51), 

com o valor total de R$ 30.524,00 (trinta mil e quinhentos e vinte e quatro reais); ADOVANDRO LUIZ 

FRAPORTI (CNPJ 07.554.943/0001-05), com o valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 

PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS - LTDA (CNPJ 

44.239.382/0001-86), com o valor total de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais); VALE DO TAPAJOS DIST 

PROD HOSPITALARES LTDA-EPP (CNPJ 36.960.961/0001-95), com o valor total de R$ 4.839,90 (quatro mil e 

oitocentos e trinta e nove reais e noventa centavos); com o valor total geral de R$ 1.058.740,68 (um milhão e 

cinquenta e oito mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Foram fracassados os itens 

pertencentes aos lotes: 11, 13, 18, 24, 96 e 116. Deram desertos os itens dos lotes: 7, 14, 31, 45, 49, 54, 88, 99, 103, 

105, 113 e 114. Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 

contrárias a esta decisão.  

 

Peixoto de Azevedo-MT, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

THIAGO PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 
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