
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 069/2018 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018 
 

No uso das atribuições legais a mim conferidas e em conformidade com o disposto no inciso VI 
do art. 43 da Lei Federal 8666/93 e inciso XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, 
HOMOLOGO o procedimento licitatório com base no que consta dos autos do Processo nº 
069/2018 – Pregão Presencial nº 35/2018, que tem como objeto a Aquisição de equipamentos 
– materiais permanentes – destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e Unidade Básica 
de Saúde para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos 
oriundos da União, respectivamente através das Propostas nº. 45128816000/1140-01 e 
11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o Ministério da Saúde por 
intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações constantes do Anexo I do 
edital, face à adjudicação do Pregoeiro em favor das empresas: CIRURGICA VITORIA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, inscrita no CNPJ. nº 07.700.245/0001-70, 
vencedora do item 4, no valor de R$ 430,13 (quatrocentos e trinta reais e treze centavos); 
MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA, inscrita no CNPJ. nº 
03.964.598/0001-27, vencedora dos itens 1, 2 e 3, no valor de R$ 10.959,60 (dez mil 
novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) e MENDES E BARBOSA 
PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ. nº 71.769.673/0001-59, vencedora do item 5, 
no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), perfazendo o valor total de R$ 12.009,73 
(doze mil nove reais e setenta e três centavos). 

 
Ficam as empresas vencedoras devidamente convocadas para assinarem o 

respectivo Contrato, observado o prazo estabelecido no Edital.  
 
Aos Setores competentes para as providências seqüenciais necessárias.  
 
Prefeitura Municipal de Tabapuã, 12 de setembro de 2018. 

 
 
  

MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Despacho da Prefeita em 12/09/2018 
Processo de Licitação nº 069/2018 - Pregão Presencial nº 35/2018 

 
Homologando o procedimento licitatório com base no que consta dos autos 

do Processo nº 069/2018 – Pregão Presencial nº 35/2018, que tem como objeto a Aquisição de 
equipamentos – materiais permanentes – destinados ao Centro de Reabilitação Integrado e 
Unidade Básica de Saúde para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
com recursos oriundos da União, respectivamente através das Propostas nº. 
45128816000/1140-01 e 11855.355000/1150-02, celebrado entre o Município de Tabapuã e o 
Ministério da Saúde por intermédio do Fundo Nacional de Saúde, conforme especificações 
constantes do Anexo I do edital, em favor das empresas: CIRURGICA VITORIA COM. DE 
MEDICAMENTOS - EIRELI, inscrita no CNPJ. nº 07.700.245/0001-70, vencedora do item 4, no 
valor de R$ 430,13 (quatrocentos e trinta reais e treze centavos); MATERMED COMERCIAL 
DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA, inscrita no CNPJ. nº 03.964.598/0001-27, vencedora dos 
itens 1, 2 e 3, no valor de R$ 10.959,60 (dez mil novecentos e cinquenta e nove reais e 
sessenta centavos) e MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ. 
nº 71.769.673/0001-59, vencedora do item 5, no valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), 
perfazendo o valor total de R$ 12.009,73 (doze mil nove reais e setenta e três centavos), 
conforme consta na Ata de julgamento e termo de Adjudicação do Pregoeiro. Autorizando a 
assinatura do Contrato e notificando para que faça a retirada do mesmo, no prazo de cinco dias 
corridos a contar desta data. Prefeitura Municipal de Tabapuã, 12 de setembro de 2018- 
MARIA FELICIDADE PERES CAMPOS ARROYO - Prefeita Municipal. PUBLIQUE-SE 
 
 


