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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

Aos Quinze dias do mês de Setembro de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, reuniram-se na sala de licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ, o Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela portaria nº 02/2016, de 1 
de Janeiro de 2016, com o objetivo de tratar nesta sessão do recebimento e julgamento do Processo Licitatório Nº 
70/2016, Pregão Presencial Nº 46/2016 - SRP, tendo como objeto a aquisição de serviços de MOLDAGEM, 
CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, nas condições e especificações expressas no edital.  
 

Ato preliminar da sessão foi efetuado o credenciamento e registro de entrega dos envelopes de “Proposta” e 
“Documentos de Habilitação” das proponentes deste processo, conforme abaixo relacionados:  
 
1- CLINICA DENTÁRIA TIRADENTES S/C CNPJ: 00.409.683/0001-35 - Enquadramento: MICROEMPRESA 
REPRESENTATE: SABRINA SASAKI - CPF: 041.293.439-63 
 

2- CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA EPP CNPJ: 05.395.154/0002-24 - Enquadramento: EMPRESA PEQUENO 
PORTE – EPP REPRESENTATE: AUGUSTO BELLINI  
 

Do credenciamento: lavra-se na presente ata que as proponentes acima relacionadas foram credenciadas sem 
nenhuma restrição, atendo ao exigido no edital. Dando sequência aos trabalhos, foi determinada pelo pregoeiro a 
abertura dos envelopes contendo as propostas iniciais das proponentes, para fins de análise da conformidade do 
objeto com as exigências do edital e classificação das propostas para etapa de lances, conforme abaixo ordenadas: 
 

PROPOSTAS INICIAIS  
 

ITEM QUANT UND  ESPECIFICAÇÃO C. TIRADENTES C. 19 DE DEZEMBRO 

1 100 Serviços 

Serviços de moldagem, confecção e adaptação 
de próteses dentárias (totais e parciais, 
consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 
1825/2012 do Ministério da Saúde, em Prótese 
Total Mandibular 

350,00 349,00 

2 100 Serviços 

Serviços de moldagem, confecção e adaptação 
de próteses dentárias (totais e parciais, 
consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 
1825/2012 do Ministério da Saúde, em Prótese 
Total Maxilar 

350,00 349,00 

3 100 Serviços 

Serviços de moldagem, confecção e adaptação 
de próteses dentárias (totais e parciais, 
consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 
1825/2012 do Ministério da Saúde, em Prótese 
Parcial Mandibular Removível 

560,00 559,00 

4 100 Serviços 

Serviços de moldagem, confecção e adaptação 
de próteses dentárias (totais e parciais, 
consistindo tais próteses, conforme portaria Nº 
1825/2012 do Ministério da Saúde, em Prótese 
Parcial Maxilar Removível 

560,00 559,00 

   TOTAL GLOBAL → 182000,00 181600,00 

 
LANCES TIRADENTES 19 DE DEZEMBRO 

1 181300,00 181000,00 

2 180900,00 180800,00 

3 180700,00 180600,00 

4 180500,00 180400,00 

5 180300,00 180200,00 

6 180100,00 180000,00 
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7 179900,00 179800,00 

8 179700,00 179600,00 

9 179500,00 179400,00 

10 179300,00 179200,00 

11 179150,00 179100,00 

12 179050,00 179000,00 

13 178900,00 178800,00 

14 178700,00 178600,00 

15 178500,00 178400,00 

16 178300,00 178000,00 

17 177900,00 177000,00 

18 DECLINA VENCEDROR 

 
Encerrada a abertura das propostas iniciais classificadas as propostas, foi efetuada a etapa de lances conforme 
registrado no quadro acima. O pregoeiro em análise da aceitabilidade das propostas, passou a negociação direta com 
os vencedores do lote global, para fins de obter um preço melhor para a municipalidade. Os representantes declaram 
não ter mais condições de reduzir o seu preço em razão dos preços estimados no processo já estarem no limite de 
execução do contrato. O pregoeiro, em face de essa manifestação, solicitou a proponente vencedora o ajuste dos 
valores unitários na proposta e encerrou as negociações declarando a vencedora deste processo licitatório a propostas 
da proponente abaixo relacionada:  
 

CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA EPP CNPJ: 05.395.154/0002-24 
VALOR GLOBAL VENCEDOR: R$ 177.000,00 (Cento e Setenta e Sete Mil Reais) 
 

Sobre a documentação apresentada da licitante: Após encerrada a fase de lances e declarada a proposta vencedora, 
o pregoeiro continuou os trabalhos com abertura dos envelopes de nº 02-Habilitação, para análise da documentação 
de habilitação da proponente acima declarada vencedora. Em ato contínuo, foram analisados os documentos 
apresentados pela proponentes que depois de verificada a veracidade dos documentos, foram rubricados pelo 
pregoeiro, equipe de apoio e representantes das proponentes presentes. Da análise apresentada, o pregoeiro declarou 
habilitadas a empresa: CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA EPP CNPJ: 05.395.154/0002-24, por ter apresentado 
toda a documentação de acordo com as exigências do edital, sendo desta forma considerada vencedora e adjudicados 
os respectivos objetos deste processo. Indagados para manifestação de apresentação de recursos, os representantes 
não se manifestaram decaindo desta forma a apresentação futura de interposição de recursos. Nada mais havendo a 
constar, foi encerrada a sessão às 14:50 Horas, do dia 15/09/2016, cuja ata foi lida e assinada pelo pregoeiro, equipe 
de apoio e representante. O resultado do presente processo licitatório, somente tornar-se-á definitivo, após a 
homologação do objeto pelo Prefeito Municipal. 

 
 

_____________________ 
Márcio A. de Oliveira 

Pregoeiro 

____________________ 
João Kennedy Paulini 

Equipe de Apoio 

__________________ 
Luã Roberto Leite 
Equipe de apoio 

________________ 
Vilimar Fischer 

Equipe de apoio 
 
REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE: 
 
 

________________________________________________ 
CLINICA DENTÁRIA TIRADENTES S/C CNPJ: 00.409.683/0001-35 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
CLINICA ODONTOLÓGICA 19 DE DEZEMBRO LTDA EPP CNPJ: 05.395.154/0002-24 
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