
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018  

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para Aquisição 

de Medicamento, Material Permanente, Material Penso, Odontológico e Laboratorial destinado a 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações contidas no Anexo I deste edital. 

Valor Máximo: ITENS DISPUTA AMPLA (75%)  LOTE 01 no valor total de R$ 2.348.457,89 

(Dois milhões trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos); LOTE 02 no valor total de R$ 1.405.677,00 (Hum milhão quatrocentos e cinco mil 

seiscentos e sessenta e sete reais); LOTE 03 no valor total de R$ 1.595.598,87 (Hum milhão 

quinhentos e noventa e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos); LOTE 

04 no valor total de R$ 212.517,38 (Duzentos e doze mil quinhentos e dezessete reais e trinta e oito 

centavos); LOTE 05 no valor total de R$ 60.929,76 (Sessenta mil novecentos e vinte e nove reais e 

setenta e seis centavos); LOTE 06 no valor total de R$ 1.981.647,75 (Hum milhão novecentos e 

oitenta e um mil seiscentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos). ITENS DISPUTA 

RESERVADA PARA ME, EPP E MEI (25%)  LOTE 01A no valor total de R$ 782.822,61 

(Setecentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos); LOTE 02A 

no valor total de R$ 468.559,00 (Quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove 

reais); LOTE 03A no valor total de R$ 532.427,81 (Quinhentos e trinta e dois mil quatrocentos e 

cinte e sete reais e oitenta e um centavos); LOTE 04A no valor total de R$ 72.616,86 (Setenta e dois 

mil seiscentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos); LOTE 05A no valor total de R$ 22.035,21 

(Vinte e dois mil trinta e cinco reais e vinte e um centavos); LOTE 06A no valor total de R$ 

660.549,25 (Seiscentos e sessenta mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) 

 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA E RECEBIMENTO DE HABILITAÇÃO E DAS 

PROPOSTAS: 20 de julho de 2018, às 08h00min (horário local). LOCAL: Sala de Licitações, na 

Sede da Prefeitura, localizada na Praça Padre Francisco Pedro da Silva, 145, Centro, Cidade de 

Ouricuri, Estado de Pernambuco, CEP 56.200-000 e-mail: cplouricuri2017@gmail.com, telefone (87) 

3874-1238.  

 

RETIRADA DO EDITAL: O Edital, informações e seus anexos podem ser adquiridos na sala da 

Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta, no horário das 07h30min às 12h00min. 

 

Ouricuri (PE), 09 de Julho de 2018. 

 

Ritta de Cássia de M. Soares 

Pregoeira 
 


