
PROCESSO N.º  09/2016  
PREGÃO PRESENCIAL- 06/2016 
 

TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO  
 
Para que se produzam os efeitos legais, Homologo o julgamento do Processo 09/2016, modalidade 
Pregão Presencial 06/2016, do CIS/PONTAL, cujo objeto se refere à aquisição de medicamentos e 
material médico-hospitalar, onde declaro como vencedoras as seguintes empresas: SIMMED 
Produtos Hospitalares Ltda- EPP, CNPJ 14.571.126/0001-20, situada na Rua Dr. Jose Paulo, 113, 
Bairro: Vila Matilde , município de São Paulo-SP, vencedora para o item 12- Solução a base de 
Glutaraldeido a 2 %, no valor de R$184,00 (cento e oitenta e quatro reais) o galão, totalizando a 
compra em R$1.840,00 (Hum mil oitocentos e quarenta reais), e a empresa Maxima  Comercio de 
Artigos  Médicos e Medicamentos Ltda-EPP,  CNPJ 15.813.056/0001-32, situada na Av. Raulino 
Cotta Pacheco 1089, Bairro Oswaldo Rezende, no município de Uberlândia-MG, vencedora para  
os seguintes itens: 01- Adrenalina com epinefrina, valor de R$3,80 (três reais e oitenta centavos) , 
item 02- Cloridrato de lidocaína spray, valor de R$75,00 (setenta e cinco reais), item 03- Succinato 
sodico de hidrocortizona, valor de R$8,90 (oito reais e noventa centavos), item 04- Flumazenil, 
valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), item 05- Midazolam 5 MG, valor de R$2,60 (dois reais e 
sessenta centavos) , item06- Dimeticona gotas, valor de R$2,00 (dois reais), item 07- Agulha para 
Injeção, valor de R$0,08 (oito decimo de  centavos), item 08- Algodão hidrófilo 500 gr, valor de 
R$12,00 (doze reais) , item 09- Alcool etílico 70 %-, valor de R$5,50 (cinco reais e cinquenta 
centavos), item 10- Detergente enzimático, valor de R$180,00(cento e oitenta reais), item 11- 
Dispositivo intravenoso periférico, valor de R$1,75 (um real e setenta e cinco centavos) , item 14- 
Lençol de papel descartável, valor de R$9,00  (nove reais), item 15- Luvas de procedimentos  -
tamanho M, valor de R$22,40 (vinte e dois reais e quarenta centavos),item 16- Luvas de 
procedimentos -tamanho G, valor de R$22,40(vinte e dois reais e quarenta centavos), item 17- 
Seringa descartável de 5 ml, sem agulha, valor de R$0,16 (dezesseis centavos), item 18- 
Preservativo maculino, valor de R$46,50 (quarenta e seis reais e cinquenta centavos) , totalizando 
a compra em R$ 7.653,80 (sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos), 
conforme ata lavrada no dia 19 de abril  de 2.016, anexa ao processo.  
 

Uberlândia- MG, 26 de abril de 2.016 
 
 

Luiz Pedro Correa do Carmo 
Presidente 


