ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS DO EDITAL Nº
38-2009, PREGÃO PRESENCIAL Nº 06-2009.
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil nove, no Centro Administrativo Amantino Lucindo
Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se a partir das treze horas e
trinta minutos, em sessão pública, a Pregoeira, Jaqueline da Silva Zanini, e sua Equipe de Apoio,
servidoras Gabriela Soccol Zucchetti e suplente Janete Menegatti, designados pela Portaria nº 196,
20 de janeiro de 2009, incumbidos de abrir e processar a licitação realizada na modalidade de Pregão
Presencial nº 06-2009, de que trata o Edital nº 38-2009, que tem por objeto a aquisição de material
odontológico, visando suprir as necessidades de atendimento bucal nas unidades básicas de saúde
municipal. Inicialmente, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio receberam o credenciamento dos
representantes presentes: Senhor Jean Carlos Meneghel, credenciado pela empresa PRHODENT
Com.Rep.Prod.Hospit.Dent. Ltda , CNPJ nº93.327.161/0001-75, Rua Emilio de Ré, 40, Barão de
Cotegipe, RS; Senhor Marcos Luiz da Silva, credenciado pela empresa DENTALMED Equipamentos
e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda, CNPJ 07.978.004.0001-98, Rua Dr. Flores, 262,
Cj. 62, Porto Alegre – RS; Senhor Telmo Régis Silva Klafke, credenciado pela empresa F&F KLAFKE
Ltda, CNPJ nº 08.610.152/0001-18,Rua Barros Cassal,nº 02, sala 04, Bairro Ipiranga, Soledade-RS;
Senhor Rene de Jesus Cezar, credenciado pela empresa DENTAL KAMILDENT Ltda, CNPJ nº
09.042.122/0001-15, Rua Fagundes dos Reis, 482, Loja 01, centro, Passo Fundo-RS. Encerrado o
prazo de credenciamento, foram procedidas as devidas conferências. As empresas DENTALMED
Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda,
F&F KLAFKE Ltda e DENTAL
KAMILDENT Ltda se utilizarão dos benefícios da Lei Complementar nº 123-2006, apresentando a
declaração requerida no item 4.1, alínea “a” do Edital. Abertos os trabalhos, às quatorze horas, a
Pregoeira comunicou comunicou o recebimento dos envelopes, via sedex,
da empresa
ESPECIALISTA Produtos para Laboratórios Ltda, CNPJ nº 04.619.893/0003-70, SAAN Quadra
04, Lote 666, Brasília-DF, não representada neste ato. Os envelopes contendo os documentos de
habilitação e propostas financeiras, fechados, acompanhados da Declaração de Habilitação, foram
recebidos e rubricados por todos os presentes. Em ato contínuo, os envelopes contendo as propostas
financeiras foram abertos, rubricadas e examinadas as propostas, foram integradas ao processo da
licitação. A Pregoeira, tendo considerado possível de examinar as propostas financeiras, deu inicio a
fase de lances, lançando os preços iniciais expressos de todos os participantes, e, após, os lançados
pelos credenciados. Foi oportunizado a manifestação de lances pelas empresas que se utilizaram dos
benefícios da Lei Complementar nº 123-2006. A Pregoeira observou a renegociação de preços e,
após, deu por encerrada esta etapa. O critério de julgamento para a classificação foi o menor preço
por item lançado, bem como a conformidade da proposta com as especificações do Edital. Foi
desclassificada a empresa Especialista Produtos para Laboratórios Ltda, para o item 15, tendo em
vista o produto apresentado na proposta estar em desacordo com o requerido em edital. O
credenciado pela empresa Dentalmed Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares Ltda
solicitou a desistência na disputa de lances dos itens 33, 34 e 44, haja vista a digitação errônea dos
preços em sua proposta. Os envelopes de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar, foram
abertos, os documentos rubricados e examinados pelos presentes e após, agrupados e numerados
sequencialmente, foram integrados aos autos do processo. Na seqüência, a Pregoeira declarou
vencedora(s) a(s) empresa(s) classificada(s) em 1º lugar, conforme demonstrado em tabela anexa.
Os representantes abriram mão do prazo recursal. Concluídos os trabalhos, a Pregoeira determinou a

publicação no quadro mural e no site www.serafinacorrea.rs.gov.br, para ciência dos interessados. O
processo será enviado à autoridade superior com a sugestão de que seja homologado e adjudicado
em favor das empresas Dental Kamildent Ltda, itens 1,2,3,4,16,19,20,22,26,27,28,29,32,37,42,43 e
44, no valor total de R$ 2.704,80; Dental Med. Equip.Mat.Odontológicos e Hospitalares Ltda, os itens
5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,18,21,24,35,38 e 40, no valor total de R$ 4.023,00; F&F Klafke Ltda,
itens 30 e 31, no valor total de R$ 412,80; Prhodent Comércio e Rep. De Prod.H.D.Ltda, itens
15,23,25,33,34,36,39 e 41, no total de R$ 6.368,35. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, sendo que os credenciados vistaram a tabela de lances anexa, dispensando as assinaturas
desta ata.

