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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019 

 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 010/2019, cujo 

objeto de licitação é a Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, 

para prestarem serviços de locação de Equipamentos para o sistema de digitalização de 

exames do Raio-X e Gerenciamento de distribuição de imagens nas unidades UPA – 

Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Apoio em Diagnóstico e Hospital Geral de 

Altamira São Rafael, conforme termo de referência no Anexo I. 

 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 

quarenta minutos, incluindo o período de tolerância, na Sala de licitações da Secretaria 

Municipal de Saúde/FMS, localizada na Trav: Paula Marques nº. 192, Bairro Catedral, 

Altamira/PA, reuniu-se a Pregoeira Miracelma Teixeira Martins Bezerra e a Equipe de 

Apoio composta por Adilson Oliveira dos Anjos e Andreia Soares Palheta, instituídos 

pelo Decreto nº. 877 de 12 de abril de 2019, a servidora municipal Srª Marcilene 

Oliveira Miléo, para o recebimento dos envelopes de credenciamento, propostas de 

preços e documentos de habilitação para a realização do processo de licitação em 

epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 

02/04/2019, no jornal de grande circulação Diário do Pará caderno de economia no dia 

03/04/2019, no Diário Oficial da União edição nº. 064, Seção 3, página nº. 200 do dia 

03/04/2019 e no site oficial da Prefeitura Municipal de Altamira no endereço 

www.altamira.pa.gov.br, no dia 03/04/2019, tendo em vista a ampla divulgação 01 

(uma) empresa fez a retirada do edital conforme a seguir: PLENA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA – ME - CNPJ: 05.767.853/0001-77, conforme comprovante 

anexado ao processo, sendo que a empresa PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 

– ME - CNPJ: 05.767.853/0001-77 compareceu no dia e hora marcada para o 

recebimento dos envelopes contendo credenciamento, proposta de preços e 

documentos de habilitação. A Pregoeira e sua equipe de apoio deram continuidade ao 

processo de licitação onde iniciamos com abertura do envelope “A”, a empresa: 

PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME - CNPJ: 05.767.853/0001-77 está 

representada pelo seu sócio proprietário o Sr. NILSON DA COSTA PIEDADE 

portador da Carteira Nacional de Habilitação nº: 00030252900 DETRAN/PA e CPF: 

127.860.712-91, onde a mesma, apresentou os documentos solicitados para o 

credenciamento, os quais foram analisados e por todos rubricados, sendo que a  

empresa presente está credenciada e apta a prosseguir no certame licitatório. Deu-se o 

início a abertura do envelope “B” onde o mesmo contém a proposta de preços, após 

análise e visto de todos os presentes, a proposta apresentada pela empresa está 

devidamente classificada, passamos para a fase dos lances, a Pregoeira deu início a 

uma negociação direta com o fornecedor, onde o licitante presente foi incentivado a 

baixar os preços ora apresentado por escrito, sendo que o os valores estão 

mencionados no mapa em anexo, que é parte integrante desta ata, passamos para a fase 
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de habilitação onde abrimos o envelope “C” da empresa classificada onde foram 

examinadas todas as documentações, a mesma está devidamente habilitada, e não 

havendo mais nada a declarar em relação a este certame, inclusive na fase habilitação, 

eu Miracelma Teixeira Martins Bezerra, Pregoeira deste certame, adjudico a empresa: 

PLENA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA – ME - CNPJ: 05.767.853/0001-77 

vencedora do LOTE ÚNICO: LOTE 01 no valor de R$ 654.500,00 (Seiscentos e 

Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais) e encaminho o presente processo a 

Secretária Municipal de Saúde Srª Kátia Lopes, Ordenadora de Despesas para efeito de 

homologação da empresa vencedora. Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a 

presente ata, a qual assino e será assinada pelo licitante presente e equipe de apoio. 

 

 

 

_______________________________ 

Miracelma Teixeira Martins Bezerra 

Pregoeira 

 ___________________________________ 

PLENA ASSIST.TÉCNICA 

Participante 

 

 

_______________________________ 

      Adilson Oliveira dos Anjos 

             Equipe de Apoio 

_______________________________ 

Marcilene Oliveira Miléo 

Servidora Municipal 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Andreia Soares Palheta 

Equipe de Apoio 
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