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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 a proposta apresentada atende aos interesses da 
administração, conforme julgamento resolve adjudicar, em favor das empresas: OCIDENTAL DISTRIBUIDORA 
EIRELI-EPP, com valor previsto estimado de R$ 92.470,00 (Noventa e dois mil quatrocentos e setenta reais); 
empresa: PARALABOR HOSPITALAR LTDA, com valor previsto e estimado de R$ 1.557.675,00 (Hum milhão 
quinhentos e cinquenta e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais); empresa: DISTRIBUIDORA VIDA LTDA – 
EPP, com valor previsto e estimado de R$ 226.137,70 (Duzentos e vinte seis mil cento e trinta e sete reais 
setenta centavos); empresa: MAX DIAGNOSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOSLABORATORIAIS LTDA-
ME, com valor previsto e estimado de R$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais); R J 
INFORMÁRTICA EIRELI - ME, com valor previsto e estimado de R$ 7.556,20 (Sete mil quinhentos e cinquenta 
e seis reais e vinte centavos); RICHARDE AMORIM DA SILVA, com valor previsto e estimado de R$ 108.306,50 
(Cento e oito mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos) e CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME, 
com valor previsto e estimado de R$ 177.950,34 (Cento e setenta e sete mil novecentos e cinquenta mil e 
trinta e quatro centavos). Objetivando a Contratação de Empresa para Fornecimento de Equipamentos, 
Materiais Permanentes e Insumos em Atendimento ao Laboratório Municipal, Hospital Drª Iraci 
Machado de Araújo e SAMU, de acordo com as portarias do Ministério da 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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