
 
 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

CNPJ: 01.611.858/0001-55 

 

Rua Olavo Bilac, Centro, CEP. 68.138-000, Placas/Pará 
  

 

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 9/2018-00028 - PMP 

 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito (19/06/2018), às 09:00hs, na sala de 

licitações da sede do Poder Executivo, sito à Rua Olavo Bilac, s/n, Centro na cidade de Placas-Pará, o 

Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 002/2018 de 02 de Janeiro de 2018 com os 

seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos – Pregoeiro e equipe de apoio Cleidiane da Silva 

Mota e Santiney Pereira Campos. Reuniram–se em sessão Pública, para dirigir e analisar o 

procedimento PREGÃO, julgamento menor preço por ITEM. Objeto: aquisição de equipamentos / 

material permanente para o Hospital Municipal (PPFs/Emergência/Internação, Obstétrica, 

Fisioterapia), conforme Proposta nº 12566.342000/1170-08 - MS (Ministério da Saúde) / FNS e 

especificações contidas nesse edital e anexos do Edital do Pregão Presencial nº 9/2018-00028. O 

Pregoeiro inicia os trabalhos e constatou que se fez presente na sessão de licitação apenas a empresa 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 

05.860.709/0001-80, sediada na Av. Independência, 45 Lote 28 de Agosto - Coqueiro-Ananindeua/PA, 

neste ato representada por seu procurador Sr Carlos Afonso Oliveira do Nascimento, brasileiro, 

solteiro, representante comercial, Portador do RG nº 3861079 SEGUP-PA e CPF nº 843.318.952-20, 

residente e domiciliado no Conjunto Guajará I, WE 69, 1581, Coqueiro, Ananindeua/PA ao qual foi 

credenciado conforme as exigências editalícias. Em seguida o pregoeiro solicita o envelope “A” 

contendo a proposta de preço, após a análise e aceitabilidade e o pregoeiro inicia fase de  negociação 

conforme segue: ITEM 01: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 11.493,50 (onze mil quatrocentos e noventa e 

trÊs reais e cinquenta centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução 

no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 11.267,43 (onze mil duzentos e sessenta e 

sete reais e quarenta e três centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 02: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 5.138,00 (cinco mil cento e trinta e oito reais). O pregoeiro inicia negociação com o 

proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 4.993,74 

(quatro mil novecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 03: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 3.060,20 (três mil sessenta reais e vinte centavos). O 

pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa 

reduz para o valor de R$ 2.985,15 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos) e 

delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 04: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 1.448,87 (hum mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 1.256,91 (hum mil 

duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e um  centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 

05: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta 

proposta inicial no valor de R$ 740,80 (setecentos e quarenta reais e oitenta centavos). O pregoeiro 

inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o 

valor de R$ 722,72 (setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) e delara ser esta sua 

ultima oferta. ITEM 06: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 1.490,40 (hum mil quatrocentose e noventa reais e 

quarenta centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da 

proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 1.445,44 (hum mil quatrocentos e quarenta e cinco reais 

e quarenta e quatro centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 07: A licitante 
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DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 15.936,00 (quinze mil novecentos e trinta e seis reais). O pregoeiro inicia negociação com 

o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 14.689,44 

(quatorze mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 08: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 29.170,00 (vinte e nove mil cento e setenta reais). O 

pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa 

reduz para o valor de R$ 26.380,20 (vinte e seis mil trezentos e oitenta reais e vinte centavos) e delara 

ser esta sua ultima oferta. ITEM 09: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 5.782,00 (cinco mil setecentos e 

oitenta e dois reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da 

proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 5.738,10 (cinco mil setecentos e trinta e oito reais e dez 

centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 10: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 5.226,20 (cinco 

mil duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 4.380,12 (quatro mil 

trezentos e oitenta reais e doze centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 11: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 38.190,00 (trinta e oito mil cento e noventa reais). O pregoeiro inicia negociação com o 

proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 35.912,28 

(trinta e cinco mil novecentos e doze reais e vinte e oito centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. 

ITEM 12: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta 

proposta inicial no valor de R$ 3.198,75 (três mil cento e noventa e oito reais e setenta e cinco 

centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e 

a empresa reduz para o valor de R$ 3.063,75 (três mil sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) e 

delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 13: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 11.487,00 (onze mil quatrocentos e 

oitenta e sete reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da 

proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 9.691,35 (nove mil seiscentos e noventa e um reais e 

trinta e cinco centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 14: A licitante DIAGNÓSTICA 

BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 5.537,22 

(cinco mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos). O pregoeiro inicia negociação com o 

proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 4.951,38 

(quatro mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 15: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 22.471,20 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e um reais 

e vinte centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da 

proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 21.578,40 (vinte e um mil quinhentos e setenta e oito 

reais e quarenta centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 16: A licitante DIAGNÓSTICA 

BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 

18.125,00 (dezoito mil cento e vinte e cinco reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 17.057,31 (dezessete 

mil cinquenta e sete reais e trinta e um centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 17: A 

licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta 

inicial no valor de R$ 26.556,40 (vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e seis mil e quarenta 

centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e 

a empresa reduz para o valor de R$ 25.679,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais) e 

delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 18: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E 
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SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 233,78 (duzentos e trinta e três 

reais e setenta e oito centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução 

no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 222,72 (duzentos e vinte e dois reais e 

setenta e dois centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 19: A licitante DIAGNÓSTICA 

BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 236,50 

(duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 222,72 (duzentos e 

vinte e dois reais e setenta e dois centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 20: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 297,20 (duzentos e 

noventa e sete reais e vinte centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 21: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente 

solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 297,20 (duzentos e 

noventa e sete reais e vinte centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 22: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 304,40 (trezentos e e quatro reais e quarenta centavos). O pregoeiro inicia negociação com 

o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 245,06 

(duzentos e quarenta e cinco reais e seis centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 23: A 

licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta 

inicial no valor de R$ 945,54 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). O 

pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa 

reduz para o valor de R$ 892,71 (oitocentos e noventa e dois reais e setenta e um centavos) e delara ser 

esta sua ultima oferta. ITEM 24: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 2.077,80 (dois mil setenta e sete reais e oitenta 

centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e 

a empresa reduz para o valor de R$ 2.010,32 (dois mil dez reais e trinta e dois centavos) e delara ser 

esta sua ultima oferta. ITEM 25: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 4.305,20 (quatro mil trezentos e cinco reais e 

vinte centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da 

proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 4.095,76 (quatro mil noventa e cinco reais e setenta e 

seis centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 26: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 568,00 

(quinhentos e sessenta e oito reais). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando 

redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 521,01 (quinhentos e vinte e um 

reais e um centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 27: A licitante DIAGNÓSTICA 

BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 2.546,40 

(dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos). O pregoeiro inicia negociação com o 

proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 2.382,72 

(dois mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. 

ITEM 28: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta 

proposta inicial no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais). O pregoeiro inicia 

negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor 

de R$ 1.113,00 (hum mil cento e treze reais) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 29: A licitante 

DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no 

valor de R$ 3.165,80 (três mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). O pregoeiro inicia 

negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor 
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de R$ 2.927,70 (dois mil novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 30: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 1.076,20 (hum mil setenta e seis reais e vinte centavos). O 

pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa 

reduz para o valor de R$ 1.004,04 (hum mil quatro reais e quatro centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 31: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 523,38 (quinhentos e vinte e três reais e trinta e oito 

centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e 

a empresa reduz para o valor de R$ 497,76 (quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e seis 

centavos) e delara ser esta sua ultima oferta. ITEM 32: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL 

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresenta proposta inicial no valor de R$ 1.469,58 (hum mil 

quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). O pregoeiro inicia negociação com o 

proponente solicitando redução no valor da proposta e a empresa reduz para o valor de R$ 1.395,45 

(hum mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e delara ser esta sua ultima 

oferta. ITEM 33: A licitante DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME 

apresenta proposta inicial no valor de R$ 960,64 (novecentos e sessenta reais e sessenta e quatro 

centavos). O pregoeiro inicia negociação com o proponente solicitando redução no valor da proposta e 

a empresa reduz para o valor de R$ 956,02 (novecentos e cinquenta e sesis reais e dois centavos) e 

delara ser esta sua ultima oferta. Finalizada a fase de negociação e após analise, o pregoeiro fez a 

aceitabilidade da proposta da licitante vencedora. Em seguida procedeu-se à abertura do envelope “B” 

contento os documentos de habilitação. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio fez a análise 

dos documentos de habilitação e verificou que a empresa apresentou todos os documentos de 

habilitação de acordo com o instrumento convocatório. O Pregoeiro declarou vencedora do certame a 

empresa DIAGNÓSTICA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para todos os itens do 

edital perfazendo um valor de R$ 210.874,11 (duzentos e dez mil oitocentos e setenta e quatro reais e 

onze centavos). O Pregoeiro informa que a empresa tem o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, para 

apresentar a planilha definitiva de preços. Todas as certidões foram confirmadas sua autencidades na 

internet e todos os documentos foram rubricados pelos presentes na sessão. Nada mais havendo a 

tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e assinada por todos os presentes. 

 

 

 

 

Marcelo F. dos Santos     Cleidiane Da Silva Mota         Santiney Pereira Campos            

      Pregoeiro                     Equipe de apoio               Equipe de apoio 
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