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Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Aviso de Licitação 

Pregão Presencial N°: 024/2017 

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item, para 

o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual contratação de Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou ainda Microempreendedor Individual (MEI) para 

prestação de serviços de desinsetização e desratização em toda a estrutura (interna e externa) 

do Hospital, para controle e prevenção de pragas, tais como formigas, baratas, traças, pulgas, 

mosquitos, escorpiões e roedores. Na área interna o processo deverá ser realizado com gel, 

porém com longo poder residual, e líquido nas caixas de passagem, sem oferecer risco de 

contaminação ao ambiente, não sendo necessária portanto, a remoção de pacientes e 

funcionários do referido prédio. A desratização ocorrerá por meio de armadilhas, colocadas 

em pontos estratégicos, onde deverá ser depositadas as iscas para controle de ratos, 

camundongos e ratazanas. Também deverá ser realizada descarga na rede de esgoto e 

pulverização de líquido na área externa, onde poderão ocorrer infestações de insetos e futura e 

eventual prestação de serviços de limpeza de reservatório de água com comprovação e análise 

microbiológica da água. 

Data de Abertura: 02/10/2017 

Horário: 09h00min  

O Edital encontra-se a disposição no Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-1481, ou 

pelo endereço eletrônico: hospitalcarandai@yahoo.com.br. Tailinier Maria Mística Pereira 

Pregoeira 

 
Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Acácia Comércio de Medicamentos Ltda 

CNPJ sob o nº 03.945.035/0001-91 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 109.112,29 (cento e nove mil, cento e doze reais e vinte e nove centavos) 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

Data de assinatura do contrato: 18/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e José Maria Nogueira (pela 

contratada). 

 

Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Distrilaf Distribuidora de Medicamentos LTDA. 

CNPJ sob o nº 04.889.013/0001-14 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 10.155,00 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais). 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

mailto:hospitalcarandai@yahoo.com.br
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Data de assinatura do contrato: 18/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Aldo Carlos Henrique Baêta (pela 

contratada). 

 

Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Equipar Médico e Hospitalar  LTDA. 

CNPJ sob o nº 25.725.813/0001-70 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 48.309,76 (quarenta e oito mil, trezentos e nove reais e vinte e seis 

centavos). 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

Data de assinatura do contrato: 18/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e José Geraldo Chaves (pela 

contratada). 

 

Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Multimedic Comercial LTDA - ME 

CNPJ sob o nº 00.207.500/0001-70 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 260.252,72 (duzentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e 

setenta e dois centavos). 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

Data de assinatura do contrato: 13/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Mara Marcia Gomes (pela 

contratada). 

 

Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Supri Medical Equipamentos Médicos Eireli - EPP 

CNPJ sob o nº 12.375.009/0001-66 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 16.005,50 (dezesseis mil e cinco reais e cinquenta centavos). 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

Data de assinatura do contrato: 13/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e Bruno Eduardo de Mattos (pela 
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contratada). 

 

Extrato do Contrato Administrativo 

Contratante: Hospital Municipal Sant’Ana de Carandaí 

Contratada: Nacional Comercial Hospitalar LTDA 

CNPJ sob o nº 52.202.744/0003-54 

Objeto: Futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

Equipamentos e Materiais Médico-hospitalares. 

Valor global: R$ 41.579,59 (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta 

e nove centavos) 

Prazo: o prazo de vigência será de 06 (seis) meses contado da assinatura do presente contrato.  

Data de assinatura do contrato: 13/09/2017  

Licitação: pregão nº 018/2017 

Signatários: Arlete Batista Coimbra (pela contratante) e José Cabrera (pela contratada). 
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