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Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00010/2022 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 09 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 048/2022 de 14/02/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 22, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa:
Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de próteses dentárias totais superiores ou
inferiores e próteses dentárias parciais removíveis superiores ou inferiores, para manutenção do programa de saúde
bucal da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pirapora (MG).. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de
lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Confecção de prótese dentária fixa - total / parcial
Descrição Complementar: Prótese Dentária Total Mandibular Cód. 0701070129 Prótese Dentária Total Maxilar
Cód. 0701070137 Confecção de próteses dentárias totais mandibular/maxilar, compreendendo: placa acrílica para
registro de mordida em cera; cera utilidade; dentes nacionais com dupla prensagem (cumpre rigorosamente as
especificações as normas ADA e ISSO 22112:2005); gengiva normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor.
Prótese total completa em acrílico termopolinerizavel com dentes superior/inferior tipo BIOTONE – Capacidade
técnica de confecção de no mínimo 30 unidades em 30 dias. Com garantia de um ano. Capacidade técnica para
confecção e entrega de no mínimo 30 unidades mês
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 330 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 300,3100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, pelo melhor lance de R$ 275,0000 e com valor negociado a
R$ 274,0000 e a quantidade de 330 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: Confecção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial
Descrição Complementar: Prótese Dentária Parcial Removível Mandibular Cód. 0701070099 Prótese Dentária
Parcial Removível Maxilar Cód. 0701070102 Confecção de próteses dentárias parciais removíveis
mandibular/maxilar (Roach), compreendendo: cera utilidade; dentes nacionais com dupla prensagem (cumpre
rigorosamente as especificações das normas ADA e ISSO 22112:2005); gengiva normal ou caracterizada e palato
rosa ou incolor e metal importado para estrutura: Estrutura metálica confeccionada em Cromo Cobalto (apresentar
garantia do material utilizado) - PPR pronta com parte metálica e parte acrílica em resina termopolinerizavel com
dentes de resina superior/inferior tipo BIOTONE - Contraplaca ou dente fundido - Modelo vazado de gesso pedra
tipo II - Roletes de cera para mordida - Montagem de dentes com ceraplastia -Capacidade técnica de confecção de
no mínimo 10 unidades em 30 dias . Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no
mínimo 10 unidades mês
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 300,1900 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, pelo melhor lance de R$ 275,0000 e com valor negociado a
R$ 274,0000 e a quantidade de 100 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - Confecção de prótese dentária fixa - total / parcial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
13.697.839/0002-53 DEBORA

PATRICIA
MENDES
GOMES

Sim Sim 330 R$ 299,0000 R$ 98.670,0000 08/08/2022
05:56:32



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção de próteses dentárias totais mandibular/maxilar,
compreendendo: placa acrílica para registro de mordida em cera; cera utilidade; dentes nacionais com
dupla prensagem (cumpre rigorosamente as especificações as normas ADA e ISSO 22112:2005); gengiva
normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor. Prótese total completa em acrílico termopolinerizavel
com dentes superior/inferior tipo BIOTONE – Capacidade técnica de confecção de no mínimo 30 unidades
em 30 dias. Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no mínimo 30
unidades mês. 
Porte da empresa: ME/EPP

22.670.260/0001-07 GYNARTE
PROTESE
DENTARIA
LTDA

Sim Sim 330 R$ 300,3100 R$ 99.102,3000 08/08/2022
20:23:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Dentária Total Mandibular Cód. 0701070129 Prótese
Dentária Total Maxilar Cód. 0701070137 Confecção de próteses dentárias totais mandibular/maxilar,
compreendendo: placa acrílica para registro de mordida em cera; cera utilidade; dentes nacionais com
dupla prensagem (cumpre rigorosamente as especificações as normas ADA e ISSO 22112:2005); gengiva
normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor. Prótese total completa em acrílico termopolinerizavel
com dentes superior/inferior tipo BIOTONE – Capacidade técnica de confecção de no mínimo 30 unidades
em 30 dias. Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no mínimo 30
unidades mês. MARCA: VIPI, BIOTONE, DEGUDENT 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,3100 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:00:09:703
R$ 299,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:00:09:703
R$ 290,0000 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:12:24:977
R$ 285,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:13:35:097
R$ 280,0000 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:19:16:883
R$ 275,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:21:16:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/08/2022
09:10:10 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

09/08/2022
09:23:17 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 09/08/2022
09:23:17 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

09/08/2022
09:34:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor DEBORA PATRICIA MENDES GOMES,
CNPJ/CPF: 13.697.839/0002-53.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

09/08/2022
09:58:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEBORA PATRICIA MENDES
GOMES, CNPJ/CPF: 13.697.839/0002-53.

Aceite de
proposta

09/08/2022
10:34:37

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, CNPJ/CPF:
13.697.839/0002-53, pelo melhor lance de R$ 275,0000 e com valor negociado a R$
274,0000. Motivo: Licitante abaixou valor conforme chat

Habilitação de
fornecedor

09/08/2022
10:40:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES -
CNPJ/CPF: 13.697.839/0002-53

Registro de
intenção de
recurso

09/08/2022
10:44:00

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 22670260000107. Motivo: A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria
ter a proposta aceita, sendo que contrariou o item 6.1.2. Também esta em desacordo com
dos itens, 9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9.4,9.9.5.9.9.6, as

Registro de
intenção de
recurso

09/08/2022
10:45:23

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 22670260000107. Motivo: A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria
ter a proposta aceita, sendo que contrariou o item 6.1.2 o presente edital. Também está em
desacordo com dos itens, 9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9

Aceite de
intenção de
recurso

09/08/2022
11:17:55

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, CNPJ/CPF:
22670260000107. Motivo: Em razão do princípio constitucional do contraditório e ampla
defesa, em sua plenitude, este pregoeiro e equipe de apoio irão aceitar a intenção recursal.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

22.670.260/0001-07 09/08/2022 10:45 09/08/2022 11:17 Aceito
Motivo Intenção:A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria ter a proposta aceita,
sendo que contrariou o item 6.1.2 o presente edital. Também está em desacordo com dos itens,
9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9.4,9.9.5.9.9.6, onde não se encontra acostado ao processo, assim
solicitamos a intenção de recurso.



Motivo Aceite ou Recusa:Em razão do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa,
em sua plenitude, este pregoeiro e equipe de apoio irão aceitar a intenção recursal.

 
Item: 2 - Confecção de Prótese Dentária Removível - Total / Parcial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
13.697.839/0002-53 DEBORA

PATRICIA
MENDES
GOMES

Sim Sim 100 R$ 299,0000 R$ 29.900,0000 08/08/2022
05:56:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Dentária Parcial Removível Mandibular Cód.
0701070099 Prótese Dentária Parcial Removível Maxilar Cód. 0701070102Confecção de próteses dentárias
parciais removíveis mandibular/maxilar (Roach), compreendendo: cera utilidade; dentes nacionais com
dupla prensagem (cumpre rigorosamente as especificações das normas ADA e ISSO 22112:2005);
gengiva normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor e metal importado para estrutura: Estrutura
metálica confeccionada em Cromo Cobalto (apresentar garantia do material utilizado) - PPR pronta com
parte metálica e parte acrílica em resina termopolinerizavel com dentes de resina superior/inferior tipo
BIOTONE - Contraplaca ou dente fundido - Modelo vazado de gesso pedra tipo II - Roletes de cera para
mordida - Montagem de dentes com ceraplastia -Capacidade técnica de confecção de no mínimo 10
unidades em 30 dias . Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e entrega de no
mínimo 10 unidades mês. 
Porte da empresa: ME/EPP

22.670.260/0001-07 GYNARTE
PROTESE
DENTARIA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 300,1900 R$ 30.019,0000 08/08/2022
20:23:56

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prótese Dentária Parcial Removível Mandibular Cód.
0701070099 Prótese Dentária Parcial Removível Maxilar Cód. 0701070102 Confecção de próteses
dentárias parciais removíveis mandibular/maxilar (Roach), compreendendo: cera utilidade; dentes
nacionais com dupla prensagem (cumpre rigorosamente as especificações das normas ADA e ISSO
22112:2005); gengiva normal ou caracterizada e palato rosa ou incolor e metal importado para estrutura:
Estrutura metálica confeccionada em Cromo Cobalto (apresentar garantia do material utilizado) – PPR
pronta com parte metálica e parte acrílica em resina termopolinerizavel com dentes de resina
superior/inferior tipo BIOTONE - Contraplaca ou dente fundido - Modelo vazado de gesso pedra tipo II –
Roletes de cera para mordida - Montagem de dentes com ceraplastia –Capacidade técnica de confecção de
no mínimo 10 unidades em 30 dias . Com garantia de um ano. Capacidade técnica para confecção e
entrega de no mínimo 10 unidades mês MARCA: VIPI, BIOTONE, DEGUDENT 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,1900 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:00:09:703
R$ 299,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:00:09:703
R$ 290,0000 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:12:27:813
R$ 285,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:13:39:943
R$ 280,0000 22.670.260/0001-07 09/08/2022 09:19:20:360
R$ 275,0000 13.697.839/0002-53 09/08/2022 09:21:19:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/08/2022
09:10:11 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

09/08/2022
09:23:20 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 09/08/2022
09:23:20 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

09/08/2022
10:34:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, CNPJ/CPF:
13.697.839/0002-53, pelo melhor lance de R$ 275,0000 e com valor negociado a R$
274,0000. Motivo: Licitante abaixou valor conforme "chat".

Habilitação de
fornecedor

09/08/2022
10:40:17

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DEBORA PATRICIA MENDES GOMES -
CNPJ/CPF: 13.697.839/0002-53

Registro de
intenção de
recurso

09/08/2022
10:44:06

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 22670260000107. Motivo: A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria
ter a proposta aceita, sendo que contrariou o item 6.1.2. Também esta em desacordo com
dos itens, 9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9.4,9.9.5.9.9.6, as

Registro de
intenção de
recurso

09/08/2022
10:45:31

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA
CNPJ/CPF: 22670260000107. Motivo: A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria



ter a proposta aceita, sendo que contrariou o item 6.1.2 o presente edital. Também está em
desacordo com dos itens, 9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9

Aceite de
intenção de
recurso

09/08/2022
11:18:22

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: GYNARTE PROTESE DENTARIA LTDA, CNPJ/CPF:
22670260000107. Motivo: Em razão do princípio constitucional da ampla defesa e
contraditório, aceitaremos a intenção de recurso.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

22.670.260/0001-07 09/08/2022 10:45 09/08/2022 11:18 Aceito
Motivo Intenção:A empresa habilitada pelo Sr. Pregoeiro nem deveria ter a proposta aceita,
sendo que contrariou o item 6.1.2 o presente edital. Também está em desacordo com dos itens,
9.8.1, 9.9.2,9.9.3, 9.9.4,9.9.5.9.9.6, onde não se encontra acostado ao processo, assim
solicitamos a intenção de recurso.
Motivo Aceite ou Recusa:Em razão do princípio constitucional da ampla defesa e contraditório,
aceitaremos a intenção de recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/08/2022
09:00:09

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o

início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Sistema 09/08/2022

09:10:10
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 09/08/2022

09:10:10
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/08/2022
09:10:11

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/08/2022
09:23:17

O item 1 está encerrado.

Sistema 09/08/2022
09:23:20

O item 2 está encerrado.

Sistema 09/08/2022
09:27:57

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 09/08/2022
09:29:16

Bom dia, senhores licitantes. Peço que fiquem atentos ao prazos exigidos na lei e
no edital, sob risco de inabilitação. Informo que toda esta sessão pública do
pregão eletrônico está sendo executada conforme preconizam os princípios

constitucionais, legislação vigente e atos normativos.
Pregoeiro 09/08/2022

09:30:18
Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Bom dia, senhora licitante.

Pregoeiro 09/08/2022
09:30:28

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Você está aí?

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:30:37

bom dia

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:30:46

estou sim

Pregoeiro 09/08/2022
09:31:32

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Sua empresa ofertou melhores lances
aos itens nº: 01 e 02. Esses são seus melhores preços?

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:32:36

podemos fazer por R274,00 cada iten

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:32:55

R$ 274,00

Pregoeiro 09/08/2022
09:33:55

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Ok, irei convocar o anexo para envio
da proposta realinhada, então.

Sistema 09/08/2022
09:34:31

Senhor fornecedor DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, CNPJ/CPF:
13.697.839/0002-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 09/08/2022
09:35:30

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Anexo convocado, favor ficar atenta ao
prazo exigido no edital.

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:36:24

com os preços licitados?

Pregoeiro 09/08/2022
09:37:06

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - 7.30 O pregoeiro solicitará ao licitante
melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada

ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.



Pregoeiro 09/08/2022
09:37:30

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - 7.30.1 A proposta adequada poderá
observar Anexo II deste Edital, e deverá: a) Ser redigida em língua portuguesa,

ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu

representante legal
Pregoeiro 09/08/2022

09:37:39
Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - b) Conter a indicação do banco,

número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. c)
Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data da sessão;

Pregoeiro 09/08/2022
09:38:01

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - d) Caso esse prazo não esteja
expressamente indicado na proposta comercial, será considerado como aceito

para efeito de julgamento. e) Os preços deverão ser expressos em moeda
corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e
por extenso (art. 5º da Lei nº8.666/93). f) Ocorrendo divergência entre os preços

unitários e o preço
13.697.839/0002-

53
09/08/2022
09:38:15

so tem um anexo no edital, que contempla os 2 itens...

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:38:44

envio esse? é o mesmo da proposta

Pregoeiro 09/08/2022
09:38:57

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Entendeu?

Pregoeiro 09/08/2022
09:39:27

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Na página 52, do edital, tem um
modelo a ser seguido

Pregoeiro 09/08/2022
09:40:05

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Senhora licitante, conforme nossa
negociação, seu preço ficou em R$ 274,00 para cada item. Assim deve ser

redigido na proposta realinhada, conforme determina o Edital.
13.697.839/0002-

53
09/08/2022
09:42:07

certo

Pregoeiro 09/08/2022
09:43:19

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Ok, aguardo o envio!

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:48:10

onde eu devo anexar o arquivo?

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:48:30

devo anexar uma nova proposta?

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:49:19

ja vi aqui.. obrigado

Pregoeiro 09/08/2022
09:50:20

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Senhora licitante, a senhora deve
anexar a proposta adequada, com o valor negociado, igual está escrito no edital.

Sistema 09/08/2022
09:58:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEBORA PATRICIA MENDES GOMES, CNPJ/CPF:
13.697.839/0002-53, enviou o anexo para o ítem 1.

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
09:59:55

o anexo 1 ja consta os 2 itens, como na proposta... devo reeviar no iten 2
tambem?

Pregoeiro 09/08/2022
10:00:41

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Só um minuto, que vou verificar...

Pregoeiro 09/08/2022
10:01:12

Para DEBORA PATRICIA MENDES GOMES - Senhora licitante, a proposta adequada
está ok.

13.697.839/0002-
53

09/08/2022
10:02:10

certo

Pregoeiro 09/08/2022
10:02:18

Senhores licitantes, informamos a todos que agora iremos VERIFICAR OS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, exigidos no Edital.

Pregoeiro 09/08/2022
10:02:38

Peço que, por favor, continuem atentos ao chat!

Pregoeiro 09/08/2022
10:30:35

Senhores licitantes, informamos a todos que NÃO iremos fazer pausa para
almoço. De modo que esta sessão pública de pregão eletrônico não será

suspensa..
Pregoeiro 09/08/2022

10:31:31
De modo que peço que, por favor, continuem atentos ao "chat"...

Pregoeiro 09/08/2022
10:32:48

Senhores licitantes, após verificar os documentos de habilitação exigidos no
edital, informamos que a empresa DEBORA PATRICIA MENDES GOMES foi

declarada HABILITADA.
Pregoeiro 09/08/2022

10:35:40
Senhores licitante, informamos que é exigência do edital deste certame, no item

9.20 e seguintes, a apresentação de amostras.
Pregoeiro 09/08/2022

10:36:57
9.20.1 Após ser declarada vencedora do certame, o laboratório deverá apresentar
cópia de notas fiscais dos materiais de uso nas confecções de próteses dentarias,
juntamente com uma amostra dos dentes de acrílico com marca, lote e registro
na ANVISA dos mesmos, para análise técnica e parecer da referência em saúde

bucal, em conjunto com as dentistas...
Pregoeiro 09/08/2022

10:37:07
...especialistas em próteses dentária do município, envelopes deverão ser

enviados para o endereço de prestação de serviços. Cito: Centro Odontológico
Municipal - C.O.M: Rua José Eudes de Lorena, 67, Bairro Nova Pirapora, Pirapora -

MG, CEP 39.274-263.



Pregoeiro 09/08/2022
10:39:31

Em razão do princípio constitucional da eficiência, informamos que as notas fiscais
podem ser enviadas via endereço eletrônico (e-mail), o mais breve possível. Os

endereços de e-mails a serem enviadas as cópias das notas fiscais são:
licitacao@pirapora.mg.gov.br ; sbpirapora@gmail.com

Sistema 09/08/2022
10:40:20

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para
os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento

´.
Pregoeiro 09/08/2022

10:40:37
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/08/2022 às

11:15:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 08/08/2022
14:51:40

Alteração equipe 08/08/2022
15:06:43

Abertura da
sessão pública

09/08/2022
09:00:09 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

09/08/2022
09:10:10 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

09/08/2022
09:27:57 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/08/2022
10:40:20 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

09/08/2022
10:40:37

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/08/2022 às
11:15:00.

Data limite para registro de recurso: 12/08/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 17/08/2022.
Data limite para registro de decisão: 31/08/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:19 horas do
dia 09 de agosto de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
THIAGO DE SOUZA MATOS 
Pregoeiro Oficial

KAREN PASSOS DE ABREU
Equipe de Apoio

IGOR QUEIROZ EVANGELISTA
Equipe de Apoio
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