
 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA 
C.N.P.J. 20.054.326/0001-09 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 44/2019. 
 

Em favor: 
 
 
FPLF ATACADO VETERINARIO LTDA 
 

OBJETO: solicitando aquisição de insumos hospitalares descartáveis, insumos 

hospitalares líquidos, insumos cirúrgicos, insumos de medicamentos e anestésicos, insumos de 

laboratório clinico, para atender as atividades do projeto Programa de Manejo Populacional de 

Cães e Gatos: esterilização sem cirurgia (química) e do Programa de Manejo Populacional de 

Cães e Gatos: educação em guarda responsável e esterilização cirurgica. 

Empresa contratada: 
 

• CASA DO LABORATÓRIO LTDA  inscrito no CNPJ sob o nº 04.962.301/0001-57  

VALOR R$ 708,33(setecentos e oito reais e trinta e três centavos) em parcela única. 

• COMERCIAL DE RAÇÕES E PESCA FREITAS LTDA ME inscrito no CNPJ sob o nº 

13.824.186/0001-45 VALOR R$ 7.000,00 (sete mil reais) em parcela única. 

• CRISTALIA PROD.QUIM. FARMACEUTICOS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 

44.734.671/0001-51 VALOR R$ 38.750,3 (trinta e oito mil setecentos e cinquenta reais 

e trinta centavos) em parcela única. 

• DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 

56.081.482/0001-06 VALOR R$ 32.730,45 (trinta e dois mil setecentos e trinta reais e 

quarenta e cinco centavos) em parcela única. 

• EMPRAMED PLUS DRIGARIA LTDA EPP inscrito no CNPJ sob o nº 61.078.507/0001-

52 VALOR R$ 1.238,64 (hum mil duzentos e trina e oito reais e sessenta e quatro 

centavos) em parcela única. 

• EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDAinscrito no CNPJ sob o nº 25.725.813/0001-

70 VALOR R$ 16.883,80 (dezesseis mil oitocentos e oitenta e três reais e oitenta 

centavos) em parcela única. 

• FPLF ATACADO VETERINARIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 04.882.723/0001-12 

VALOR R$ 18.557,50 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta 

centavos) em parcela única. 



• LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA, , inscrito no CNPJ sob o nº 22.536.130/0001-

86 VALOR R$ 7000,00 (sete mil reais) em parcela única. 

• MEDIC VET LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº 20.637.873/0001-17 VALOR R$ 

3.769,35 (três mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) em 

parcela única. 

• MINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº 

20.593.359/0001-27 VALOR R$ 2379,00 (dois mil trezentos e setenta e nove reais) em 

parcela única. 

 

Base legal: com arrimo no inciso V, do artigo 24 da lei 8666/93 

 
 
 

Uberaba 08 de outubro de 2019 
 
 

Comissão de Licitação da FUNEPU 
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