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RESULTADO FINAL: PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº 149/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2021.Objeto: consiste no registro de preços, pelo prazo 
de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de empresas 
especializadas para fornecimento de medicamentos e correlatos, para a 
distribuição à população, através da Farmácia de Minas, conforme 
quantidades, especificações e condições gerais do fornecimento contidas no 
Edital e seus anexos. Empresas adjudicatárias: Acácia Comércio de 
Medicamentos Ltda., com valor total estimado de R$474.754,00 (Quatrocentos 
e setenta quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro reais)., Alfalagos Ltda., 
com valor total estimado de R$132.190,00 (Cento e trinta e dois mil, cento e 
noventa reais), BH Farma Comércio Ltda., com valor total estimado de 
R$50.110,00 (Cinquenta mil, cento e dez reais); Biohosp Produtos Hospitalares 
S.A., com valor total estimado de R$191.967,00 (Cento e noventa um mil, 
novecentos e sessenta e sete reais); Comercial Rioclarense Ltda., com valor 
total estimado de R$29.240,00 (Vinte e nove mil, duzentos e quarenta reais); 
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda., com valor total estimado em 
R$146.753,50 (Cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e três reais 
e cinquenta centavos); Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda, com valor total 
estimado de R$25.500,00 (Vinte cinco mil e quinhentos reais); Drogafonte 
Ltda., com o valor total estimado de R$119.400,00 (Cento e dezenove mil e 
quatrocentos reais); DRM Distribuidora Regional de Medicamentos Ltda., com 
valor total estimado de R$84.650,00 (Oitenta e quatro mil e seiscentos e 
cinquenta reais); Inovamed Hospitalar Ltda.; com o valor total estimado de 
R$113.890,00 (Cento e treze mil, oitocentos e noventa reais).; Med Center 
Comercial Ltda., com o valor total estimado de R$298.485,20 (Duzentos e 
noventa oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos); Prati 
Donaduzzi e Cia. Ltda., com o valor total estimado de R$114.290,00(Cento e 
quatorze mil, duzentos e noventa reais); Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda., 
com valor total estimado de R$83.400,00 (Oitenta e três mil, quatrocentos 
reais); Vale Comercial Eireli, com valor total estimado de R$241.440,00 
(Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais), Lumar 
Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., com o valor total estimado de 
R$50.390,00(Cinquenta mil, trezentos e noventa reais).  Os itens 11, 79, 90, 
131, 142, 163, 164, 175, 176, 177 e 190 foram frustrados e/ou sem propostas. 
Muzambinho-MG, 17 de Maio de 2021. Rosiane Donizetti Barbosa, Pregoeira. 
Paulo Sérgio Magalhães – Prefeito Municipal. 
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