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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEÍ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

RESULTADO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 080/2022. 

 
 
O MUNICÍPIO DE JATEÍ/MS, através do Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna 
público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial nº. 080/2022, Processo 
Administrativo nº. 165/2022, que teve por objeto Receber proposta para a contratação 
de empresa para a aquisição de materiais de laboratório, em atendimento a demanda 
da Secretaria Municipal de Saúde de Jateí/MS, em conformidade com o Edital e Termo 
de Referência, do tipo menor preço por item, ficando ADJUDICADO em favor da 
empresa: MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 
sob o n° 24.595.488/0001-05, situada na Rua José Anache, 67, Mata do Jacinto, CEP: 
79.033-050, Campo Grande/MS, os itens: 27, no valor de R$ 97,00 (noventa e sete 
reais), 33, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), 38, no valor de R$ 29,00 (vinte e 
nove reais), 39, no valor de R$ 29,00 (vinte e nove reais), 40, no valor de R$ 45,00 
(quarenta e cinco reais), 35, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais), 32, no valor 
de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), 21, no valor de R$ 82,65 (oitenta e dois 
reais e sessenta e cinco centavos), 6645, no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta 
reais), 25, no valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), 23, no valor de R$ 93,00 
(noventa e três reais), 14824, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 42, no valor de R$ 
31,00 (trinta e um reais), 20, no valor de R$ 71,00 (setenta e um reais),  2298, no valor 
de R$ 30,00 (trinta reais), 2299, no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais), 19936, no 
valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais), 50, no valor de R$ 9,50 (nove reais e 
cinquenta centavos), 2304, no valor de R$ 8,00 (oito reais), 2303, no valor de R$ 9,00 
(nove reais), 17450, no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), 17451, no valor de 
R$ 30,00 (trinta reais), 17452, no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), 17, no valor 
de R$ 43,00 (quarenta e três reais), 28, no valor de R$ 113,00 (cento e treze reais), 31, 
no valor de R$ 93,00 (noventa e três reais), 26, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro 
reais), 55, no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), 6651, no valor 
de R$ 9,00 (nove reais), 17462, no valor de R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos), 
16, no valor de R$ 23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos), 19938, no valor 
de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos), 17455, no valor de R$ 52,25 (cinquenta 
e dois reais e vinte e cinco centavos), 2338, no valor de R$ 78,00 (setenta e oito reais), 
2339, no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), 6677, no valor de R$ 22,80 (vinte e 
dois reais e oitenta centavos), 6678, no valor de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e 
vinte e cinco centavos), 17457, no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), 51, no 
valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), 17458, no valor de R$ 355,00 (trezentos e 
cinquenta e cinco reais), 19939, no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), 
19940, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), 24, no valor de R$ 225,00 
(duzentos e vinte e cinco reais), 20082, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta 
reais), 2349, no valor de R$ 1,10 (um real e dez centavos), 17459, no valor de R$ 0,57 
(cinquenta e sete centavos), 2351, no valor de R$ 1,10 (um real e dez centavos), 30, no 
valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) e 17460, no valor de R$ 82,00 (oitenta e 
dois reais). Os itens a seguir ficaram DESERTOS: 2291, 2295, 2296, 17425, 2302, 
14825, 6648, 17426, 17449, 6649, 53, 54, 19937, 17453, 6653, 2319, 2321, 2322, 
2323, 2324, 2325, 2327, 2328, 2329, 17454, 6663, 56, 2346, 20083 e 57.  
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Jateí/MS, 10 de Novembro de 2022. 
 
 
 

Josimar Souza dos Santos  
Pregoeiro 


