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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO N.º 075/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO N.º 00431.11.07.611.2017 
 

Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco 
Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira Maria José Nery Costa e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designado pelo Decreto 

6.769/2017, a sessão para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a licitação na Modalidade Pregão n.º 075/2017, na forma Presencial, cujo objeto é 
o Registro de Preços para aquisição de material odontológico (espátula, porta matriz, régua limimetrada, espelho de mão, descolador, agulha gengival, conjunto de 
irrigação e aspiração, seringa carpule, seringa para callen, porta amálgama, sindesmótomo, broqueiro, cabo para bisturi, aplicador descartável, escova de robson, 
banda matriz, tira de lixa, tira de poliester, abridor de boca, pote de dappen e prendedor de guardanapo), para atender as Unidades de Saúde e ao Centro de 
Especialidades Odontológicas do Município de Camaçari-BA. 

 
Compareceram à sessão as licitantes DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA e DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME, credenciadas na sessão de abertura. Participou da sessão como ouvinte o cidadão Israel Dorea Ramos, portador da carteira de 
identidade n.o 1576019195 SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° 068.828.255-56. 

 
 
ITEM 01 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 7,106), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 propostas está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A licitante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 6,46 (seis reais e quarenta e seis centavos), 

dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu 
com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse 
quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

01 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
DISMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA 

05.312.096/0001-47 CASSIFLEX 300 UN 6,46 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 

DISMED 6,46 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

H3 PHARMA 7,90 AUSENTE  

DIVIMED 8,86 AUSENTE  

DENTAL PRIME 10,87   
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ITEM 02 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 25,058), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 02 propostas estão dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 
1ª 

RODADA 
2ª 

RODADA 
3ª 

RODADA 

DENTAL PRIME 22,78 22,00 21,00 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

DIVIMED 25,00 AUSENTE  

DISMED 25,42 22,50 21,90 20,90  

H3 PHARMA 43,00 AUSENTE  

 
A licitante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 20,90 (vinte reais e noventa centavos), dentro do 

estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no certame para o Item 01, estando, portanto 
declarada vencedora para este item. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de 
prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

02 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
DISMED DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA 

05.312.096/0001-47 GOLGRAN 200 UN 20,90 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 03 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 24,651), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 proposta está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 

DISMED 22,41 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

DIVIMED 25,00 AUSENTE  

DENTAL PRIME 26,90 S/L  

H3 PHARMA 27,00 AUSENTE  
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A licitante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA ofertou o menor preço unitário de R$ 22,41 (vinte e dois reais e quarenta e um 
centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no certame para o Item 01, 

estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito 
que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

03 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 

DISMED 
DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA 

05.312.096/0001-47 ABC 200 UN 22,41 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 04 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 7,106), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 proposta está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 6,00 (seis reais), dentro 

do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira verificou que o 
Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que “após 60 dias da emissão, este alvará só terá 
validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) à (s) atividades (s). Lisa”. Diante ao exposto, 
a Pregoeira realizará diligência junto á Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item suspenso e a adjudicação do item atrelado a 
conclusão da diligência. 
  

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

04 
Suspenso para 

Diligência  
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES – 
EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 MAQUIRA 200 UN 6,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 

DISMED 6,46 S/L  

DENTAL PRIME 9,45 6,00 S/ NEGOCIAÇÃO 

DIVIMED 10,30 AUSENTE  

H3 PHARMA 25,00   
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ITEM 05 

 
A representante da SESAU reprovou a proposta apresentada pela licitante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA por não apresentar a 

autorização de funcionamento do fabricante. A Pregoeira desclassificou a proposta reprovada. E as demais propostas foram aprovadas/classificadas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas conforme inciso IX do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, em virtude da 
impossibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

 
 
 
 
 
 
 

A licitante H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, 

portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes 
foi dito pelo representante que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

05 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
H3 PHARMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA ME 

26.643.172/0001-77 JON 100 UN 22,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 06 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 46,09), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 proposta está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 29,00 (vinte e nove reais), 

dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira verificou que 
o Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que “após 60 dias da emissão, este alvará só 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 

H3 PHARMA 22,00 AUSENTE  

DIVIMED 33,16 AUSENTE  

EMPRESA 
PROPOSTA DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 

6ª 
RODADA 

7ª 
RODADA 

8ª 
RODADA 

DIVIMED 41,90 AUSENTE  

DENTAL 

PRIME 
43,88 40,00 

38,00 35,00 33,00 31,00 30,00 29,00 S/L 
S/ NEGOCIAÇÃO 

DISMED 52,55 41,88 39,95 37,99 34,99 32,99 30,89 29,99 S/L  

H3 PHARMA 63,00          
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terá validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) à (s) atividades (s). Lisa”. Diante ao 
exposto, a Pregoeira realizará diligência junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item suspenso e a adjudicação do item 
atrelado a conclusão da diligência. 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

06 
Suspenso para 

Diligência 
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES – 
EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 GOLGRAN 200 UN 29,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 07 

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 31,79), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 propostas está dentro desse 

limite, sendo assim a Pregoeira classificou as 
melhores propostas subsequentes até o máximo 
de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma 
doutrina legal: 
 
 
 
 
 
 

 
A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 24,00 (vinte e quatro 
reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira 
verificou que o Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que “após 60 dias da emissão, 
este alvará só terá validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) à (s) atividades (s). Lisa”. 
Diante ao exposto, a Pregoeira realizará diligência junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item suspenso e a adjudicação 
do item atrelado a conclusão da diligência. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

07 
Suspenso para 

Diligência 
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES – 
EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 DFL 500 CX 24,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 

DIVIMED 28,90 AUSENTE  

DENTAL PRIME 32,50 27,00 26,00 25,00 24,00 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

DISMED 37,23 28,50 26,99 25,99 24,99 S/L  

H3 PHARMA 43,00       
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ITEM 08  

 
A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 31,79), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 proposta está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$23,50 (vinte e três reais e 
cinquenta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a 
Pregoeira verificou que o Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que “após 60 dias da 
emissão, este alvará só terá validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) à (s) atividades 
(s). Lisa”. Diante ao exposto, a Pregoeira realizará diligência junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item suspenso e a 

adjudicação do item atrelado a conclusão da diligência. 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

08 
Suspenso para 

Diligência 
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES – 
EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 INJEX 200 CX 23,50 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 09 

A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 
 

Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 31,79), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 01 proposta está dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA PROPOSTA DE PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA 3ª RODADA 4ª RODADA 5ª RODADA 

DIVIMED 28,90 AUSENTE  

DISMED 33,83 27,00 25,99 24,99 23,99 S/L  

DENTAL PRIME 38,36 28,00 26,00 25,00 24,00 23,50 S/ NEGOCIAÇÃO 

H3 PHARMA 43,00 AUSENTE  

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

DIVIMED 28,90 AUSENTE  

DENTAL PRIME 34,17 28,89 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

H3 PHARMA 40,00 AUSENTE  

DISMED 40,63    
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A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 28,89 (vinte e oiro reais e 
oitenta e nove centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da 

documentação a Pregoeira verificou que o Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que 
“após 60 dias da emissão, este alvará só terá validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) 
à (s) atividades (s). Lisa”. Diante ao exposto, a Pregoeira realizará diligência junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item 

suspenso e a adjudicação do item atrelado a conclusão da diligência. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

09 
Suspenso para 

Diligência 
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS 
HOSPITALARES – 
EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 DFL 500 CX 28,89 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 10 
A representante da SESAU reprovou as propostas apresentadas pela licitante DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA A autorização de 

funcionamento do fabricante está inativa. A Pregoeira desclassificou a propostas reprovada. E as demais propostas foram aprovadas/classificadas. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 44,00), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 02 propostas estão dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A licitante H3 PHARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME ofertou o menor preço unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, 

portanto, a arrematadora do item. A Pregoeira classificou a proposta. Já habilitada no certame, estando, portanto declarada vencedora para este item. Dada a palavra aos 
licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo 
preço unitário arrematado. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 

10 ADJUDICADO PROMITENTE FORNECEDOR 
H3 PHARMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA ME 

26.643.172/0001-77 INDUSBELLO 300 KIT 40,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 

 
ITEM 11 

A representante da SESAU aprovou as propostas apresentadas pelas licitantes. A Pregoeira classificou as propostas. 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª 
RODADA 

H3 PHARMA 40,00 AUSENTE AUSENTE 

DENTAL PRIME 41,96 S/L  

DIVIMED 46,00 AUSENTE  
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Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a 
menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 29,04), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, porém apenas 02 propostas estão dentro desse 
limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A licitante DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES – EIRELI – ME ofertou o menor preço unitário de R$ 26,00 (vinte e seis reais), 

dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do item A Pregoeira classificou a proposta. Após análise da documentação a Pregoeira verificou que 
o Alvará de Licença para Localização está com data de emissão de 08 de dezembro de 2015 e no referido documento informa que “após 60 dias da emissão, este alvará só 
terá validade mediante a apresentação, autorização ou certificado vigente do (s) órgãos (s) abaixo relacionados (s), condicionados (s) à (s) atividades (s). Lisa”. Diante ao 

exposto, a Pregoeira realizará diligência junto à Prefeitura Municipal de Curitiba, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, ficando o referido item suspenso e a adjudicação do item 
atrelado a conclusão da diligência. 
 

ITEM 
SITUAÇÃO DO 

ITEM 
SITUAÇÃO DA PESSOA 

JURIDICA 
RAZÃO SOCIAL CNPJ 

MARCA DO 
PRODUTO 

QTDE UF 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 

11 
Suspenso para 

Diligência 
PROMITENTE FORNECEDOR 

DENTAL PRIME – 
PRODUTOS 
ODODNTOLOGICOS 
MEDICOS HOSPITALARES 
– EIRELI – ME 

21.504.525/0001-34 GOLGRAN 300 UN 26,00 

  ADESÃO – Não houve adesão para este item. 
 

A sessão foi suspensa para horário de almoço, o retorno será às 13h30min. 
 

Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos pelo período avisando aos presentes o retorno para as 13h30min horas.  Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada 
pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Maria José Nery Costa 

Pregoeira 

 
 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Apoio 

 
 

 
Diego Manoel Oliveira da Paixão 

Apoio 

 
 

 
Ana Carla Costa Paim 

Apoio 

 

Licitantes Presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

DENTAL PRIME – PRODUTOS ODODNTOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES – EIRELI - ME 

Edson José de Souza Moreira 
(71) 9-9908-0650   

DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Nelson Figueiredo Silva Junior (71) - 9942-3769  

 
Israel Dorea Ramos – Cidadão comum assistiu a sessão 
RG: 1576019195 SSP/BA - CPF: 068828255-56 

EMPRESA 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO 

(R$) 1ª 
RODADA 

2ª 
RODADA 

DIVIMED 26,40 AUSENTE  

DISMED 28,87 S/L S/L  

DENTAL PRIME 36,67 26,00 S/L S/ NEGOCIAÇÃO 

H3 PHARMA 45,00 AUSENTE  


