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Processo Licitatório n°. 044/2018 

Pregão Presencial nº. 037/2018 

 

  Ciente do resultado e dos procedimentos adotados pelo Pregoeiro e sua equipe de 

apoio. Obedecendo ao disposto da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e suas regulamentações. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o julgamento do Pregão Presencial n° 

037/2018, desta Prefeitura Municipal, para que ADJUDICAÇÃO nela referida produza também seus 

jurídicos e efeitos legais, classificando como vencedoras da presente licitação as 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). O licitante e o público em geral deverão tomar conhecimento do presente resultado.                                      

                                       

 Conforme apuração das propostas e ata de julgamento. 

                                       

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. 

 

 

 

Redenção - PA, 09 de Maio de 2018. 

 

 

 

 

 

CARLO IAVÉ FURTADO ARAÚJO 

Prefeito Municipal 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 


		2018-05-14T09:38:57-0300
	CARLO IAVE FURTADO DE ARAUJO:35501510987




