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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: PARAFARMA 
MEDICAMENTOS E HOSPITALAR LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto 
estimado de R$ 1.169.212,20 (Hum milhão, cento e sessenta e nove mil, duzentos e doze reais, vinte 
centavos); PROFARM COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, empresa 
vencedora perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 4.048.996,10 (Quatro milhões, 
quarenta e oito mil, novecentos e noventa e seis reais, dez centavos); DELTA MED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto estimado 
de R$ 512.129,20 (Quinhentos e doze mil, cento e vinte nove reais, vinte centavos); M M LOBATO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto e 
estimado de R$ 497.598,00 (Quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e noventa e oito reais); 
FLORESTA COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA – EPP, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 821.327,56 (Oitocentos e vinte um mil, trezentos e vinte sete 
reais, cinquenta e seis centavos); PLATINA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-
ME, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto estimado de R$ 86.934,60 (Oitenta e seis 
mil, novecentos e trinta e quatro reais, sessenta centavos); SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR EIRELI, empresa vencedora dos perfazendo um valor total previsto e estimado de R$ 
290.406,30 (Duzentos e noventa mil, quatrocentos e seis reais, trinta centavos);   DIAGNOSTICA 
BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, empresa vencedora perfazendo um valor total previsto e 
estimado de R$ 586.959,00 (Quinhentos e oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais); C. 
A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME, empresa vencedora dos perfazendo um 
valor total previsto e estimado de R$ 302.235,30 (Trezentos e dois mil, duzentos e trinta e cinco 
reais, trinta centavos); PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, empresa 
vencedora perfazendo um valor total previsto estimado de R$ 144.402,00 (Cento e quarenta e quatro 
mil, quatrocentos e dois reais); DISTRIBUIDORA VIDA LTDA, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 162.320,50 (Cento e sessenta e dois mil, trezentos e vinte reais, 
cinquenta centavos) e CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA, empresa vencedora perfazendo um 
valor total previsto estimado de R$ 721.569,00 (Setecentos e vinte um mil, quinhentos e sessenta e 
nove centavos).  Este procedimento é decorrente do Processo Licitatório nº 006/2018 na modalidade 
Pregão Presencial de nº 004/2018, tendo como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA, INSUMOS DESCARTÁVEIS, 
EM ATENDIMENTO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. As referidas empresas foram vencedoras do presente 
certame, classificando-se em primeiro lugar, adjudicando-se a ela o objeto 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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