
 

 

 

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
   

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Vida Melhor Comercial Hospitalar Eireli 

Processo Administrativo: 191/2021 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de insumos médicos hospitalares destinados a 
pacientes de mandados judiciais e pacientes hipossuficientes 

Valor: R$ 311.780,80 (trezentos e onze mil setecentos e oitenta reais e oitenta centavos) 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Comercial Santa Rita de Cassia Eireli ME 

Processo Administrativo: 191/2021 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de insumos médicos hospitalares destinados a 
pacientes de mandados judiciais e pacientes hipossuficientes 

Valor: R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais) 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Matmed Hospitalar Ltda 

Processo Administrativo: 191/2021 

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de insumos médicos hospitalares destinados a 
pacientes de mandados judiciais e pacientes hipossuficientes 

Valor: R$ 22.902,64 (vinte e dois mil novecentos e dois reais e sessenta e quatro centavos) 



 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Laboratorio de Analises Clinicas Marques de Valença 

Processo Administrativo: 685/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais 

Valor: R$ 61.616,70 (sessenta e um mil, seiscentos e dezesseis reais e setenta centavos) 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Fcotrim Assistencia Medica e Interdiciplinar Ltda 

Processo Administrativo: 061/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem em 
ambito domiciliar (Home Care) para atendimento a paciente com mandado judicial 

Valor: R$ 101.666,68 (cento e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito 
centavos) 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Kasa Med distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda EPP 

Processo Administrativo: 480/2021 

Objeto: Aquisição de leites e suplementos nutricionais destinados a atender pacientes com 
mandados judicias e hipossuficientes 

Valor: R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais) 

 



 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Amanda Serafim Mattos da Silva Eireli ME 

Processo Administrativo: 480/2021 

Objeto: Aquisição de leites e suplementos nutricionais destinados a atender pacientes com 
mandados judicias e hipossuficientes 

Valor: R$ 12.940,00 (doze mil novecentos e quarenta reais) 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Igor Tavares Dias 

Processo Administrativo: 1104/2021 

Objeto: Contratação de carro de som para divulgação de informações para enfrentamento do 
novo Coronavirus (COVID 19) 

Valor: R$ 9.000,00 (nove mil reais) 

 

 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: DDMA Internação Domiciliar Ltda  

Processo Administrativo: 063/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem em 
ambito domiciliar (Home Care) para atendimento a paciente com mandado judicial 

Valor: R$ 94.190,00 (noventa e quatro mil cento e noventa reais) 

 



EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: 4ID Medicos Associados Eireli  

Processo Administrativo: 298/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de exames 

Valor: R$ 147.971,25 (cento e quarenta e sete mil novecentos e setenta e um reais e vinte e 
cinco centavos) 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Reboque Mecânica Valença 

Processo Administrativo: 20194/2020 

Objeto: Contratação empresa especializada para prestação do serviço de manutenção preventiva 
e corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do município de 
Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças caracterizada por: serviços mecânicos, 
serviços de lanternagem e pintura, serviços na parte elétrica em geral, serviços de funilaria e 
tornearia, serviços de mola, alinhamento e balanceamento, borracharia, vidraçaria, capotaria, 
tapeçaria e outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos 

Valor: R$ 36.094,24 (trinta e seis mil noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos) 

 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: Reboque Mecânica Valença 

Processo Administrativo: 198/2021 

Objeto: Contratação empresa especializada para prestação do serviço de manutenção preventiva 
e corretiva de máquinas agrícola entre outros veículos pesados da frota do município de 
Valença, cumulado com mão de obra, materiais e peças caracterizada por: serviços mecânicos, 
serviços de lanternagem e pintura, serviços na parte elétrica em geral, serviços de funilaria e 
tornearia, serviços de mola, alinhamento e balanceamento, borracharia, vidraçaria, capotaria, 
tapeçaria e outros serviços necessários ao perfeito funcionamento dos veículos 

Valor: R$ 114.549,20 (cento e quatorze mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte 
centavos) 



 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: CHC Saude Ltda 

Processo Administrativo: 068/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem em 
ambito domiciliar (Home Care) para atendimento a paciente com mandado judicial 

Valor: R$ 121.220,90 (cento e vinte e um mil duzentos e vinte reais e noventa centavos) 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Partes: 

Contratante: Fundo Municipal de Saúde 

Contratado: CHC Saude Ltda 

Processo Administrativo: 069/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de enfermagem em 
ambito domiciliar (Home Care) para atendimento a paciente com mandado judicial 

Valor: R$ 307.271,45 (trezentos e sete reais duzentos e setenta e um mil e quarenta e cinco 
centavos) 

 

Aline de Oliveira 

Pregoeira 


