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ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018 

 
Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG, reuniu-se a 
Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, 
para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018, cujo objeto visa a 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos 
destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde do município de São 
João Batista do Glória/MG, mostrou interesse em participar do referido certame, 
apresentando-se para credenciamento no horário indicado a seguintes empresa 
licitante: DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPP pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
29.084.363/0001-34, com sede administrativa na Av. Paulino Pucci, nº 511, Sala 02, 
Jardim Francano, Franca/SP, CEP: 14405-018 neste ato representada por Luciano 
Ferreira Peixoto, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 081.484.698-06, RG 18489993 
SSP/SP, DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E 
MATERIAIS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 16.366.888/0001-10, com 
sede administrativa na Rua Luiz Barbato, nº 80/A, Aristeu da Costa Rios, Pouso 
Alegre/MG, CEP: 37550-000 neste ato representada por Francisco Fernandes da Silva, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 431.265.456-53, RG MG2773210 SSP/MG, 
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 71.505.564/0001-24, com sede administrativa na Rua Erê, nº 34, 1 andar, Prado, 
Belo Horizonte/MG, CEP: 30411-052 neste ato representada por Oswaldo de Almeida 
Filho, pessoa física inscrita no CPF sob o nº 695.099.646-20, RG M3333046 SSP/MG, 
EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 
25.725.813/0001-70, com sede administrativa na Rua Paracatu, nº 1280, Bandeirantes 
, Juiz de Fora/MG, CEP: 36047-040 neste ato representada por Jose Geraldo Chaves, 
pessoa física inscrita no CPF sob o nº 132.910.336-04, RG MG3286702 SSP/MG e 
MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA ME pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.012.033/0001-26, com sede administrativa na Rua Sete de Setembro, nº 130, 
Centro, Passos/MG, CEP: 37.900-085 neste ato representada por Leonardo Martins de 
Matteo pessoa física inscrita no CPF sob o nº 084.393.99. Substituta recebeu o 
envelope 01 (Credenciamento), credenciando o representante da empresa licitante. 
Terminado o credenciamento foi recebido o envelope 02 referente à proposta comercial 
e 03 referente à habilitação. Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 
referente às Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas 
apresentadas pelas licitantes, estavam  em pleno de acordo com o edital.  Ato contínuo 
iniciou-se a etapa de lances verbais e negociação. Após esta etapa verificou-se que os 
preços apresentados foram conforme relatório anexo denominado “Mapa de Apuração” 
que fazem parte integrante desta ata. Onde as empresas: DENTAL CONCEITO 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES 
EIRELI – EPP, MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. LTDA ME, EQUIPAR MÉDICO E 
HOSPITALAR LTDA, EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA e DIPROM - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA , foram 
declaradas previamente vencedoras do certame. Em análise do preço apresentado 
e o termo de referência, constatou-se que o mesmo encontra-se dentro do preço que 
vem sendo praticado no mercado, bem como está em acordo com o preço de 
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referência definido no Termo de Referência que é o teto máximo de preços desta 
licitação. Em seguida passou para a abertura dos envelopes de habilitação das 
empresas: DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, 
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP, MIDAS COM. ATAC. PROD. HOSP. 
LTDA ME, EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA, EMIGÊ MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS LTDA e DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA , foram declaradas previamente vencedoras 
do certame. Na própria Sessão de Licitação foi realizada a consulta e validação das 
Certidões online, e todas foram validadas e a empresa acima citada foram declaradas 
HABILITADAS: Diante de tudo, a Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, a 
licitante não manifestou sobre a intenção de recorrer da decisão.   Em nada mais 
havendo a tratar, encerra-se á sessão, lavrando-se a presente ata que após lida e 
aprovada, vai assinada por quem de direito. 
 
 
 

 


