
SELEÇÃO PÚBLICA ELETRÔNICA – TERMO DE 
COMPROMISSO FAPEX nº: 0009/2021 
Fonte de Recursos: 180006 
Objeto: Contratação empresa especializada para 
fornecimento de material hospitalar para uso 
veterinário para o Hospital de medicina Veterinária da 
UFBA. 
                                                        

     
AVISO DE RESULTADO 

  

  

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão – FAPEX, torna público que homologou e adjudicou a licitação na 

modalidade Seleção Pública Eletrônica nº. 009/2021, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para 

fornecimento de material hospitalar para uso veterinário no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade 

Federal da Bahia. Os fornecedores ganhadores dos itens foram: BRIT ASSESSORIAS, CONSULTORIAS E 

REPRESENTAÇÕES - EIRELI - ME, valor total estimado de até R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos noventa reais), 

VETSUL COMERCIO ONLINE EIRELI ME, valor total estimado de até R$ 16.595,50 (dezesseis mil quinhentos 

noventa e cinco reais e cinquenta centavos), CIMINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, valor total estimado de até  

R$ 124.824,00 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais), CORAMED COMÉRCIO DE ARTIGOS 

LTDA, valor total estimado de até R$ 8.928,00 (oito mil novecentos e vinte oito reais), DIVIMED COM. 

PROD.HOSPITALARES LTDA., valor total estimado de até R$ 173.655.50 (cento e setenta e três mil seiscentos e 

cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), DPNT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, valor total estimado de 

até R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), GABRIEL DE FREITAS BARROS, valor total estimado de até R$ 

5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES E ODONTOLOGIOS LTDA, valor total estimado de até R$ 42.289,00 (quarenta e dois mil duzentos 

e oitenta e nove reais), JD SAÚDE HOSPITALAR EIRELI, valor total estimado de até R$ 71.735,92 (setenta e um 

mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e dois centavos), KANIA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA,  valor total estimado de até R$12.280,00 (doze mil e duzentos e oitenta reais), MEDEFE PRODUTOS 

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, valor total estimado de até R$ 106.141,20 (cento e seis mil cento e quarenta e 

um reais e vinte centavos), MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI, valor 

total estimado de até R$ 28.608,00 (Vinte e oito mil, seiscentos e oito reais), NOVA ERA SAUDE, COMERCIO 

VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA EIRELI, valor total estimado de até R$ 58.969,00 (cinquenta e 

oito mil novecentos e sessenta e nove reais), SOLMEDI COM. E REPRESENTAÇÃO DE MAT. MED. E HOSPITALAR 

LTDA, valor total estimado de até R$ 168.951,16(trezentos e cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta um 

reais e setenta e um centavos) e T A - INDÚSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA VESTUÁRIO LTDA, valor total 

estimado de até R$ 5.620,00 (cinco mil seiscentos e vinte reais). 

O Termo de Compromisso terá vigência a partir de 31/12/2022. 

 

 
Fabio Isensee de Souza  
Presidente da Comissão de Licitação  


