LICITAÇÃO

OBJETO

NOME DO CONTRATADO

CNPJ OU CPF

PRAZO

VALOR

HOMO

Aquisição de materiais de proteção individual para atender
as necessidades de higienização requisitado pela
DISPENSA 016- Secretaria Municipal de Saúde, para prevenção de riscos de BASE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE
contagio, transmissão e enfretamento da Emergência em
2020
MEDICAMENTOS
Saúde Pública de Importância Municipal em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus(2019-nCoV0),

07.580.167/0001-18 20.09.2020 R$

15.000,00 20.03.2020

Aquisição de regulador oxigênio para atender as
necessidades de atendimento emergencial requisitado
DISPENSA 017- Secretaria de Saúde para o enfrentamento da Emergência WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
2020
em Saúde Pública de Importância Municipal em decorrência DO NORDESTE
da Infecção Humana pelo novo coronavirus(2019-nCoV).

24.380.578/0004-21 27.09.2020 R$

2.908,65 27.03.2020

H3 PHARMA COMERCIO E SERÇOS
LTDA

26.643.172/0001-77 02.10.2020 R$

8.280,00 02.04.2020

J S ROSA E CIA LTDA

16.347.270/0001-03 04.11.2020 R$

8.025,00 08.05.2020

CLAUDIO DOS SANTOS SILVA-ME

17.501.328/0001-94 08.11.2020 R$ 824.960,00 08.05.2020

ER CARVALHO DOS SANTOS
CONSTRUÇÃO

07.260.019/0001-16 12.06.2020 R$

8.760,02 12.05.2020

EVERALDO SANTIAGO DOS SANTOS ME

96.743.984/0001-70 15.06.2020 R$

16.200,00 15.05.2020

Aquisição de avental macacão branco e protetor facial na
proteção dos profissionais de saúde para atender as
necessidades de atendimento emergencial requisitado pela
DE 001-2020
Secretaria Municipal de Saúde para o enfretamento da
emergência em Saúde Pública de importância Municipal em
decorrência da infecção humana pelo novo
coronavirus(2019-nCoV).
Seleção de propostas visando aquisição parcelada de
sacos plásticos destinados às distribuições dos kits lanches
aos alunos das escolas da rede municipal de ensino de
Salinas da Margarida –BA, durante o período de
DE 002-2020
emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus - Covid-19, visando atender
ao quanto estabelecido pelo FNDE.
Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição de cestas básicas, para enfrentamento da
situação decorrente da PANDEMIA DE COVID-19 para
PE 024-2020
atender as famílias e pessoas em situação de
vulnerabilidade e impossibilidade de manutenção
decorrente do isolamento Social, conforme especificações
constantes no Edital e Anexos.
Contração de empresa para prestação serviços de
restruturação e adequação de salas e implantação de
DISPENSA 028novos leitos para atender pacientes suspeitos Novo
2020
Coronavírus (COVID-19) no Hospital Municipal de Salinas
da Margarida-BA
Contração de empresa para prestação serviços de
deslocamento das centrais e manutenção corretiva das
DISPENSA 029- redes de gases medicinais do Hospital Municipal de Salinas
da Margarida para enfrentamento da Emergência em Saúde
2020
Pública de importância Municipal em decorrência da
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19),

Aquisição de produtos de uso hospitalar, materiais de
limpeza, EPIs e EPCs (itens fracassados do P.E. 027/2020)
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção dederiscos
de contágio,
transmissão
e
Contratação
empresa
para aquisição
de materiais
de
limpeza, EPIs, EPCs, materiais e utensílios hospitalares
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção dederiscos
de contágio,
transmissão
e
Contratação
empresa
para aquisição
de materiais
de
limpeza, EPIs, EPCs, materiais e utensílios hospitalares
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Municipal, conforme em decorrência da
Infecção Humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV).
Contratação de empresa para aquisição de materiais de
limpeza, EPIs, EPCs, materiais e utensílios hospitalares
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Municipal, conforme em decorrência da
Infecção Humana pelo novo corona vírus (2019-nCoV).
Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de material de laboratório para
realização de teste rápido para diagnóstico do COVID-19,
para atender demanda do Município de Salinas da
Margarida, através do Sistema de Registro de Preços.

J S ROSA E CIA LTDA

16.347.270/0001-03 07.01.2021 R$

VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
EUTILIDADES

08.871.112/0001-83 21.11.2020 R$

21.291,00 21.05.2020

J S ROSA E CIA LTDA

16.347.270/0001-03 21.11.2020 R$

54.759,00 21.05.2020

WB COMERCIO VAREJISTAS E
ATACADISTAS LTDA

14.990.524/0001-81 21.11.2020 R$

1.575,00 21.05.2020

PMH-PRODUTOS MEDICOS
HOSPITALARES

00.740.696/0001-92 21.11.2020 R$

18.000,00 21.05.2020

PE 030-2020

Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de medicamentos para auxílio
no tratamento em caso de infecção com sintomas de
COVID -19, no Município de Salinas da Margarida, através
do Sistema de Registro de Preços, conforme
especificações constantes no Edital e Anexos.

DROGAFONTE LTDA

08.778.201/0001-26 03.11.2020 R$

9.732,00 03.06.2020

PE 030-2020

Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de medicamentos para auxílio
no tratamento em caso de infecção com sintomas de
COVID -19, no Município de Salinas da Margarida, através
do Sistema de Registro de Preços, conforme
especificações constantes no Edital e Anexos.

BAHIA MEDIC COM DE PROD
HOSPITALARES

02.421.679/0001-18 03.11.2020 R$

75.982,00 03.06.2020

PE 031-2020

Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos permanentes (cama, mesas,
carrinho de emergência, poltrona) e materiais (cortinas e
trilhos) de uso hospitalar, visando a melhoria no
atendimento do hospital municipal, auxiliando no tratamento ANDREIA LORENZI ME
em caso de infecção com sintomas de COVID -19, no
Município de Salinas da Margarida, através do Sistema de
Registro de Preços, conforme especificações constantes no
Edital e Anexos.

17.189.700/0001-79 04/12/2020 R$

27.634,00 04.06.2020

PE 033-2020

PE 027-2020

PE 027-2020

PE 027-2020

PE 028-2020

405,00

PE 031-2020

PE 036-2020

DE 004-2020

PE 033-2020

PE 033-2020

PE 033-2020

PE 033-2020

Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos permanentes (cama, mesas,
carrinho de emergência, poltrona) e materiais (cortinas e
trilhos) de uso hospitalar, visando a melhoria no
atendimento do hospital municipal, auxiliando no tratamento ANDREA LORENZI
em caso de infecção com sintomas de COVID -19, no
Município de Salinas da Margarida, através do Sistema de
Registro de Preços, conforme especificações constantes no
Edital e Anexos.
Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição futura e eventual de material de laboratório para
realização de teste rápido para diagnóstico do COVID-19,
QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA
para atender demanda do Município de Salinas da
Margarida, através do Sistema de Registro de Preços.
Seleção de propostas visando a aquisição de vitaminas
(Ácido ascórbico, composição associado à citrato de zinco,
concentração 1g + 10 mg, forma farmacêutica comprimido e
Colecalciferol vit. D3 5000UI) para uso pelos pacientes
contaminados com a COVID -19 para atender as
necessidades no atendimento em saúde pública de
importância municipal em decorrência ao Corona vírus no
Município de Salinas da Margarida
Aquisição de produtos de uso hospitalar, materiais de
limpeza, EPIs e EPCs (itens fracassados do P.E. 027/2020)
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e
enfrentamento da emergência em saúde pública em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), através do Sistema de Registro de Preços.
Aquisição de produtos de uso hospitalar, materiais de
limpeza, EPIs e EPCs (itens fracassados do P.E. 027/2020)
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e
enfrentamento da emergência em saúde pública em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), através do Sistema de Registro de Preços.
Aquisição de produtos de uso hospitalar, materiais de
limpeza, EPIs e EPCs (itens fracassados do P.E. 027/2020)
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e
enfrentamento da emergência em saúde pública em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), através do Sistema de Registro de Preços.
Aquisição de produtos de uso hospitalar, materiais de
limpeza, EPIs e EPCs (itens fracassados do P.E. 027/2020)
para atender as necessidades de higienização e proteção
requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde, para
prevenção de riscos de contágio, transmissão e

17.189.700/0001-79 04/12/2020 R$

27.634,00 04.06.2020

19.400.787/0001-07 22.12.2020 R$

60.000,00 22.06.2020

ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E
MANIPULAÇÃO

04.162.170/0001-23 25.11.2020 R$

15.500,00 01.07.2020

RESTART COMERCIO E SERVIÇOS
VALENCIA

35.658.074/0001-02 07.01.2021 R$

3.416,00 07.07.2020

BAHIA MEDIC COM DE PROD
HOSPITALARES

15.229.287/0001-01 07.01.2021 R$

11.716,00 07.07.2020

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES

02.421.679/0001-18 07.01.2021 R$

9.904,80 07.07.2020

J S ROSA E CIA LTDA

16.347.270/0001-03 07.01.2021 R$

405,00 07.07.2020

DE 004-2020

PE 045-2020

DE 006/2020

PE 038-2020

PE 038-2020

PE 041-2020

DE 007-2020

DE 008-2020

Seleção de propostas visando a aquisição de vitaminas
(Ácido ascórbico, composição associado à citrato de zinco,
concentração 1g + 10 mg, forma farmacêutica comprimido e
Colecalciferol vit. D3 5000UI) para uso pelos pacientes
contaminados com a COVID -19 para atender as
necessidades no atendimento em saúde pública de
importância municipal em decorrência ao Corona vírus no
Município de Salinas da Margarida
Seleção de propostas visando a aquisição de máscaras
cirúrgicas descartáveis (item fracassado do Pregão
Eletrônico nº 027/2020), para atender as necessidades no
enfrentamento da emergência em saúde pública em
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), no município de Salinas da Margarida
Seleção de propostas visando a aquisição de vitaminas
(Ácido ascórbico, composição associado à citrato de zinco,
concentração 1g + 10 mg, forma farmacêutica comprimido e
Colecalciferol vit. D3 5000UI) para uso pelos pacientes
contaminados com a COVID -19 para atender as
necessidades no atendimento em saúde pública de
importância municipal em decorrência ao Corona vírus no
Município de Salinas da Margarida
Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos (aspirador cirúrgico, tv, filtro
bacteriano e fluxômetro de ar comprimido), para atender as
necessidades no enfrentamento da emergência em saúde
pública em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV), no município de Salinas da
Margarida, através do Sistema de Registro de Preços.
Seleção de propostas para Contratação de empresa para
aquisição de equipamentos (aspirador cirúrgico, tv, filtro
bacteriano e fluxômetro de ar comprimido), para atender as
Contratação de empresa para aquisição futura e eventual
de materiais de limpeza para compor kit, para
enfrentamento da situação decorrente da pandemia de
COVID -19, para atender as famílias e pessoas em situação
de vulnerabilidade e impossibilidade de manutenção
decorrente do isolamento social, no Município de Salinas da
Margarida, através do Sistema de Registro de Preços

ESTRATTI VEGETAL FARMACIA E
MANIPULAÇÃO

04.162.170/0001-23 25.11.2020 R$

15.500,00 01.07.2020

STOCK MEDICAL PRODUTOS MEDICOS

22.139.078/0001-24 31/12/2020 R$

23.400,00 23.07.2020

M&A SUPRA COMERCIAL LTDA

10.731.996/0001-69 30.01.2121 R$

27.200,00 30.07.2020

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES

02.421.679/0001-18 30.01.2021 R$

3.785,98 30.07.2020

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES

02.421.679/0001-18 30.01.2021 R$

3.785,98 30.07.2020

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

04.187.384/0001-54 07.02.2021 R$ 240.000,00 07.08.2020

Seleção de propostas visando a aquisição de Hipoclorito de
Sódio (galão de 5lt), para uso no procedimento de
higienização da área interna e externa do Hospital Municipal
VERDE LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
e Unidades Básicas de Saúde, para atender as
necessidades no enfrentamento da emergência em saúde EUTILIDADES
pública em decorrência da infecção humana pelo novo
coronavírus (2019-nCoV), no Município de Salinas da
Margarida – Ba:
Seleção de propostas visando a aquisição de máscaras em
tecido para compor kit higiene para as famílias e pessoas
em situação de vulnerabilidade social, no enfrentamento da AGUIA IMPRESSÕES LTDA
situação decorrente da pandemia causada pelo COVID-19
no Município de Salinas da Margarida:

08.871.112/0001-83 11.02.2020 R$

11.500,00 11.08.2020

02.978.535/0001-67 19.02.2020 R$

5.000,00 19.08.2020

PE 049-2020

PE 049-2020

DE 010-2020

DE 011-2020

Seleção de propostas visando a aquisição de equipamento
de proteção individual para enfrentamento da situação
decorrente da pandemia de COVID-19, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
do Município de Salinas da Margarida.
Seleção de propostas visando a aquisição de equipamento
de proteção individual para enfrentamento da situação
decorrente da pandemia de COVID-19, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social
do Município de Salinas da Margarida.
Seleção de propostas visando a aquisição de hidrolisado
proteico sem lactose para suprir as necessidades
nutricionais de paciente assistida pela Secretaria de Saúde,
no Município de Salinas da Margarida
Seleção de propostas visando a aquisição de álcool em gel
70% para compor kit para enfrentamento da situação
decorrente da pandemia de COVID -19, para atender as
famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade, no
Município de Salinas da Margarida,

DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES

02.421.679/0001-18 01.03.2021 R$

13.102,28 31.08.2020

JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS

14.683.163/0001-20 01.03.2021 R$

1.146,08 31.08.2020

TECNOVIDA COMERCIO LTDA

01.884.446/0002-70 02.02.2021 R$

6.132,00 02.09.2020

M M V IND COM

03.094.290/0001-78 04.11.2020 R$

8.820,00 16.09.2020

