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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
 
A Administração da Prefeitura Municipal de Redenção - PA, através de seu pregoeiro Valdeon Alves 
Chaves, no uso de suas atribuições legais, considerando que as propostas apresentadas atendem aos 
interesses da administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em favor das empresas: LUMINATA 

DISTRIBUIDORA –EIRELI-ME, com valor previsto estimado de R$ 41.091,20 (Quarenta e um mil, 
noventa e um reais, vinte centavos); empresa: DENTAL ALTA MOGIANA – COMÉRCIO DE 

PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, com valor previsto e estimado de R$ 422.815,00 (Quatrocentos 
e vinte dois mil, oitocentos e quinze reais); empresa: CECI DECOR LTDA – ME, com valor previsto e 
estimado de R$ 167.534,30 (Cento sessenta e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais trinta centavos); 
empresa: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, com valor previsto e estimado de R$ 42.692,50 (Quarenta e 
dois mil, seiscentos e noventa e dois reais, cinquenta centavos); empresa: PORTAL DISTRIBUIDORA 

HOSPITALAR LTDA ME, com valor previsto e estimado de R$ 136.860,71 (Cento e trinta e seis mil, 
oitocentos e sessenta reais, setenta e um centavos); empresa:  GISLAINE GOMES DOS REIS 
00925428167, com valor previsto e estimado de R$ 3.386,00 (Três mil, trezentos e oitenta e seis reais); 
empresa: RJ INFORMÁTICA EIRELLI – ME, com valor previsto e estimado de R$ 41.598,00 (Quarenta e 
um mil, quinhentos e noventa e oito reais); empresa: MULTIPLA PAPELARIA LTDA-ME, com valor 
previsto e estimado de R$ 6.916,00 (Seis mil, novecentos e dezesseis reais); empresa: JARAGUÁ 

MERCANTIL LTDA – EPP, com valor previsto e estimado de R$ 175.969,00 (Cento e setenta e cinco mil, 
novecentos e sessenta e nove reais); empresa: RICHARDE AMORIM DA SILVA-ME, com valor previsto 
e estimado de R$ 81.672,50 (Oitenta e um mil, seiscentos e setenta dois reais, cinquenta centavos); 
empresa: OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, com valor previsto e estimado de R$ 23.149,00 
(Vinte três mil, cento e quarenta e nove reais); empresa: IBI LIFE MEDICAL LTDA – ME, com valor 
previsto e estimado de R$ 152.039,99 (Cento e cinquenta e dois mil trinta e nove reais noventa e nove 
centavos); empresa: MJ COMERCIAL LTDA – ME, com valor previsto e estimado de R$ 74.733,70 
(Setenta e quatro mil setecentos e trinta e três reais e setenta centavos); empresa: CENTRO 

CATARINENSE DE APOIO À AUDIÇÃO EIRELI-EPP, com valor previsto e estimado de R$ 132.000,00 ( 
Cento e trinta e dois mil reais). Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE USO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CER – CENTRO 
ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CONFORME PROPOSTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Nº 11190.128000/1160-07 E Nº 11190.128000/1150-03 PARA ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. As referidas empresas foram vencedoras do presente certame, 
adjudicando-se a elas os objetos da Licitação e conquistando assim o direito de contratar com a 
Administração nos termos da proposta, sujeitando-se, no entanto às penalidades previstas em Lei, caso se 
negue a cumprir as condições da proposta. De igual modo, fica a Administração obrigada a contratar os 
objetos licitados. 
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