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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019 
 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 

 

Às oito horas e trinta minutos (08h30min) horário de Brasília do dia doze de abril de dois 

mil e dezenove, na Sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, 

reuniram-se a Pregoeira, Railane Barbosa Almeida, e a equipe de apoio Edivaldo Silva 

Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane Rodrigues Honorato (membros), designados 

pelo Decreto Municipal N.º 297/2018 de 17 de dezembro de 2018, para a condução dos 

procedimentos administrativos relativo ao PROCESSO LICITÁTORIO Nº 026/2019, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019 DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços manutenção preventiva e 

corretiva, em equipamentos odontológicos instalados nas unidades básicas de saúde para 

atender as necessidades básicas da Secretaria de Saúde deste Município, O aviso de 

licitação foi publicado no Diário Oficial da União, seção 3 n° 58, em terça-feira 26 de março 

de 2019, IOEPA (Impressa Oficial do Estado do Pará) nº 33833, na segunda-feira 25 de março 

de 2019, jornal de grande circulação na região Diário do Pará quinta-feira 28 de março de 

2019 e no quadro de avisos desta Prefeitura em terça-feira 26 de março de 2019. 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a 

sessão pública, momento este, que fez a apresentação do grupo condutor dos trabalhos e 

uma explanação no que diz respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002, deu início à fase 

de credenciamento bem como recebeu as documentações que suporta o credenciamento do 

representante da empresa: ASSISTECDONTO EIRELI CNPJ: 02.841.416/0001-68 com seu 

sócio proprietário sr.  FERNANDO HENRIQUE LEONEL DE SOUSA, escrito na cédula de 

identidade nº 3105255-460311 SSP/GO e CPF nº. 598.835.882-91, DECLARADO 

CREDENCIADO. Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes - “PROPOSTA” e 

“DOCUMENTAÇÃO”. A Pregoeira esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo 

as Proposta de Preço, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pela Pregoeira, 

a equipe de apoio e pelos participantes que o desejarem, esclareceu ainda que será verificada 

a conformidade entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação, cabendo ainda 

à negociação diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. Em seguida 

procedeu-se à abertura do envelope de proposta de preço, momento em que os mesmos foram 

assinados por todos os presentes, fazendo-se em seguida a leitura em voz alta, apresentado 

pela empresa: ASSISTECDONTO EIRELI apresentou a Proposta inicial no valor total de R$ 

225.488,10 (duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e dez centavos). 

A Pregoeira indagou ao representante da empresa sobre o desejo de negociar os preços por ela 

ofertado, o mesmo correspondeu positivamente. após a etapa de negociação houve redução 

significativa no valor inicial ofertado. Conforme somatória dos itens no relatório em anexo 

(vide Anexos do sistema fiorilli), para empresa: ASSISTECDONTO EIRELI CNPJ: 

02.841.416/0001-68, totalizou um valor previsto estimado de R$ 211.241,54 (duzentos e 

onze mil duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) de acordo com a 

somatória dos itens licitados de nº 01 a 104. Em seguida, deu-se início a avaliação dos 

documentos da referida empresa para comprovação da habilitação.  A pregoeira 

indagou ao presente quanto à intenção de interposição de recursos, ninguém se 

manifestou, nada sendo declarado. Nada mais havendo a ser tratado, a Pregoeira, 
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declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que lida e 

aprovada será assinada pelos presentes. Eu, _______________________________ (Vilamon 

Pereira Ramos), Secretário desta reunião, que a subscrevi. Cumaru do Note – PA; as 

12h04min do dia 12 de abril de 2019. 

 

 

 

Railane Barbosa Almeida  

Pregoeira 

Dec. 297/2018 

 
Membros: 
 
 
 
Walter Machado das Chaga                                                            Edivaldo Silva Araújo                  
 
 
 
 
  
                                                    Liliane Rodrigues Honorato  
 
 
 
 
Empresa: 
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