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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

 

 

Após análise do Processo de nº 63/2017, Pregão presencial nº 37/2017 e com base na 
Lei Federal 8.666/93, e suas posteriores alterações, ADJUDICO o presente processo 
de Registro de Preços para possíveis e futuras aquisições de materiais e 
equipamentos odontológicos, em favor de DUARTE DENTAL EIRELI – ME, CNPJ: 
65.122.590/0001-70 com valor global de R$ 145.163,18 (cento e quarenta e cinco mil 
cento e sessenta e três reais e dezoito centavos; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ: 25.725.813/0001-70 com o valor global de R$ 224,00 (duzentos e vinte e 
quatro reais); FLAVIA GENELHU PENNA – ME, CNPJ: 24.325.781/0001-52 com o 
valor global de R$ 18.836,68 (dezoito mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e 
oito centavos); EQUIPOSERV – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA, CNPJ: 25.583.303/0001-05 com o valor global de R$ 49.466,00 (quarenta e 
nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais); DOMINUS COMERCIO EIRELI – ME, 
CNPJ: 27.417.234/0001-95 com o valor global de R$ 1.139,62 (mil cento e trinta e 
nove reais e sessenta e dois centavos; e a empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI – 
EPP com o valor de R$ 42.426,56 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis 
reais e cinquenta e seis centavos). 

 

 

Marliéria, 01 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 

Gerson Quintão Araújo 

Pregoeiro 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

 

 

O Prefeito Municipal, nos termos do Art. 38, inciso VII da Lei nº 8.666/93, HOMOLOGA 
o processo Licitatório nº 63/2017, na modalidade Pregão Presencial nº 37/2017 de 
Registro de Preços para possíveis e futuras aquisições de materiais e equipamentos 
odontológicos, em favor de DUARTE DENTAL EIRELI – ME, CNPJ: 65.122.590/0001-
70 com valor global de R$ 145.163,18 (cento e quarenta e cinco mil cento e sessenta 
e três reais e dezoito centavos; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 
25.725.813/0001-70 com o valor global de R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais); 
FLAVIA GENELHU PENNA – ME, CNPJ: 24.325.781/0001-52 com o valor global de 
R$ 18.836,68 (dezoito mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos); 
EQUIPOSERV – COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 
25.583.303/0001-05 com o valor global de R$ 49.466,00 (quarenta e nove mil 
quatrocentos e sessenta e seis reais); DOMINUS COMERCIO EIRELI – ME, CNPJ: 
27.417.234/0001-95 com o valor global de R$ 1.139,62 (mil cento e trinta e nove reais 
e sessenta e dois centavos; e a empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI – EPP com o 
valor de R$ 42.426,56 (quarenta e dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e 
cinquenta e seis centavos). 
 

Marliéria, 01 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

Geraldo Magela Borges de Castro 

Prefeito Municipal 

 

 


