
 
 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Informo que estou de acordo com a proposta apresentada técnica e 

comercialmente, e com base em todo processo, HOMOLOGO a decisão proferida pela 

CPL, e ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial nº 01/2019 as empresas 

CIRURGICA IZAMED LTDA com o valor de R$ 14.580,00 (Quatorze mil quinhentos e 

oitenta reais) para o ITEM 02, PESENTI & PELAIS com o valor de R$ 17.900,00 

(Dezessete mil e novecentos reais) para o ITEM 03, com o valor de R$ 13.364,00 

(Treze mil trezentos e sessenta e quatro reais) para o ITEM 10, com o valor de R$ 

46.750,00 (Quarenta e seis mil setecentos e cinquenta reais) para o ITEM 11, com o 

valor de R$ 24.550,00 (Vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta reais) para o ITEM 

12, MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA com o valor 

de R$ 6.300,00 (Seis mil, e trezentos reais) para o ITEM 04, com o valor de R$ 

13.200,00 (Treze mil e duzentos reais) para o ITEM 08, MTB TECNOLOGIA LTDA 

EPP com o valor de R$ 4.390,00 (Quatro mil trezentos e noventa reais) para o ITEM 

05, V.S. COSTA & CIA LTDA com o valor de R$ 2.020,00 (Dois mil e vinte reais) para 

o ITEM 06, com o valor de R$ 2.640,00 (Dois mil seiscentos e quarenta reais) para o 

ITEM 09, com o valor de R$ 9.440,00 (Nove mil novecentos e quarenta reais) para o 

ITEM 16, LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA com o valor de R$ 331.335,00 

(Trezentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais) para o ITEM 14 e, OLIDEF 

CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES com o valor de R$ 

120.400,00 (Cento e vinte mil e quatrocentos reais) para o ITEM 15; sendo o valor total 

do certame de R$ 606.869,00 (Seiscentos e seis mil oitocentos e sessenta e nove 

reais), para que produza os seus efeitos legais. 

 

Dê-se ciência aos interessados. 

 

Para providências. 

 

Suzano, 12 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

ROSVALDO CID CURY 

Interventor 


