
 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
 

Pregão Eletrônico nº PE 030/2021/SENAR/MT 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, para atender ao Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT 
 

Aos 08 dias do mês de junho do ano de 2021, às 09:00hs, o(a) Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, CNPJ - 04.264.173/0001-78, 

realizou o Pregão Eletrônico em epígrafe conduzido pelo Pregoeiro(a), Sr(a). Jose Paulo Souza Santos,  auxiliado(a) pela Equipe de 

Apoio formada pelos Sr(a)s. Nasla Janaina Dias Wojciechowski e Thayla Joana Schenberger, com o objetivo de adquirir Registro de 

Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e quantidades definidas no ato convocatório. 
 
Empresas Participantes: 
 

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.477.571/0001-47, ME/EPP:  Não 
 

Lotes: 

 
Lote 1 - Diversos    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Deserto  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 2 - Diversos    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Deserto  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 3 - Diversos    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
CPF/CNPJ:02.477.571/0001-47 
Data Registro Oferta:02.477.571/0001-47 
Hora Registro Oferta:07:11:10 
Valor da Oferta:100.622,80 
Marca do Produto:Diversos 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  



Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 08/06/2021 09:18:40 89.550,00 
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 08/06/2021 11:01:52 89.526,40 
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 08/06/2021 11:17:45 87.846,40 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Lote 4 - Diversos    
Participação Licitante:  Ampla participação  
Situação  Fracassado  
 

Classificação do(s) participante(s): 

Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 
CPF/CNPJ:02.477.571/0001-47 
Data Registro Oferta:02.477.571/0001-47 
Hora Registro Oferta:07:20:21 
Valor da Oferta:74.700,20 
Marca do Produto:Diversos 
                                                                                                                                                                                                

Desclassificação(ôes):  
Nenhum participante desclassificado. 

  
Lances 

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data  Hora Valor do Lance 

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 08/06/2021 09:16:19 49.100,56 
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 08/06/2021 10:59:19 49.095,00 

 

Recursos   
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso. 

  

  
Superadas as etapas de Intenção e Registro de Recurso por parte dos licitantes, o Pregoeiro resolve: 
 
Resultado Consolidado após encerramento da sessão 

 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às : hs, do dia  de  de , sendo a respectiva Ata 

lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico: 
 
___________________________________________ 
Pregoeiro Jose Paulo Souza Santos 
  
 

___________________________________________ 
Equipe de Apoio Nasla Janaina Dias Wojciechowski e Thayla Joana Schenberger  
 

 

 

 

 

 

 

 



Histórico da Sessão 

 

Edital PE 030/2021/SENAR/MT 
 

Lote 1, Diversos, Deserto  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 07/06/2021 17:30:13 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Alteração de Etapa 08/06/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 08/06/2021 08:57:52 PREGOEIRO: Bom dia senhores, em instantes iniciaremos os trabalhos 
Mensagem 08/06/2021 08:58:10 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contrato. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 09:00:18 SISTEMA: Iniciada a etapa de analise das propostas e verificou-se que não existem propostas. Pregão PE 

030/2021/SENAR/MT/1 Deserto 
 

Lote 2, Diversos, Deserto  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 07/06/2021 17:30:13 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Alteração de Etapa 08/06/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 08/06/2021 08:57:52 PREGOEIRO: Bom dia senhores, em instantes iniciaremos os trabalhos 
Mensagem 08/06/2021 08:58:10 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 
requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contrato. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 09:00:18 SISTEMA: Iniciada a etapa de analise das propostas e verificou-se que não existem propostas. Pregão PE 

030/2021/SENAR/MT/2 Deserto 
 

Lote 3, Diversos, Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 07/06/2021 17:30:13 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 08/06/2021 07:11:10 SISTEMA: Envio da proposta do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / 

Licitante 1 no valor de 100.622,80. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 08/06/2021 08:57:52 PREGOEIRO: Bom dia senhores, em instantes iniciaremos os trabalhos 
Mensagem 08/06/2021 08:58:10 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 

requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 
qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 

pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contrato. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 09:00:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

030/2021/SENAR/MT/3. 
Mensagem 08/06/2021 09:01:43 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes. 
Mensagem 08/06/2021 09:02:07 PREGOEIRO: Declaramos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 030/2021 aberta. 
Mensagem 08/06/2021 09:04:23 PREGOEIRO: Senhores licitantes, constatamos na plataforma eletrônica, que para os Lotes 03 e 04 há 

apenas um licitante participante/interessado. 
Mensagem 08/06/2021 09:05:08 PREGOEIRO: Sendo assim, nos termos do subitem 6.8. do edital, a classificação de apenas uma proposta 

de preços não inviabilizará a realização da fase de lancesno sistema. 
Mensagem 08/06/2021 09:06:13 PREGOEIRO: No entanto, consoante preconizado no subitem 7.21 do ato convocatório, quando houver 

um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar aaceitabilidade do(s) 

preço(s) ofertado(s). 
Mensagem 08/06/2021 09:08:34 PREGOEIRO: Senhor licitante, após análise da proposta de preços cadastrada no sistema eletrônico, 

temos que a mesma reúne os requisitos formais e técnicos conforme estabelecido no instrumento 
convocatório. 

Mensagem 08/06/2021 09:09:34 PREGOEIRO: Senhor licitante, possui alguma consideração. Caso não, passaremos para a fase de 

aceitação dos valores da proposta ofertada. 
Mensagem 08/06/2021 09:10:05 PREGOEIRO: Senhor licitante online? 
Mensagem 08/06/2021 09:11:17 PREGOEIRO: Ok Senhor licitante, iremos dar andamento nos trabalhos. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 09:11:29 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 08/06/2021 09:12:27 PREGOEIRO: Senhor licitante, verificamos que o preço ofertado está acima do nosso estimado. 
Mensagem 08/06/2021 09:13:06 PREGOEIRO: Nosso estimado para o lote 03, é no montante de R$ 74.474,70 
Mensagem 08/06/2021 09:14:17 PREGOEIRO: Senhor licitante, consegue chegar no valor de referência? Qual a sua melhor ofertta? 
Mensagem 08/06/2021 09:15:57 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: bom dia para o lote 04 o meu 



valor mínimo fica em 89.550,00 
Mensagem 08/06/2021 09:16:44 PREGOEIRO: e para o Lote 03? 
Envio de Oferta 08/06/2021 09:18:40 SISTEMA: Envio de lance do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1 

no valor de 89.550,00. 
Mensagem 08/06/2021 09:19:03 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: podemos fechar no valor 

lançado de 89.550,00? 
Mensagem 08/06/2021 09:19:04 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32 do edital, solicito que envie para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br, a proposta final realinhada juntamente com a planilha de composição de custos, para 

análise final dos valores. 
Mensagem 08/06/2021 09:20:50 PREGOEIRO: Quanto ao Lote 03, aguardamos proposta final para analise quanto a a aceitação ou não. 

Referente ao Lote 04, iremos conferir os valores unitários, visto que consoante estatuído no subitem 
7.32.2. do ato convocatório, "Todos os itens, quando da confecção da proposta final realinhada, 

deverá(ão) ser menor(es)ou igual(is) que o(s) valor(es) estimado de referência juntada aos autos, sob pena 

de não aceitaçãodesta" 
Mensagem 08/06/2021 09:22:06 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: ok, estamos providenciando  
Mensagem 08/06/2021 09:22:27 PREGOEIRO: Ok senhor licitante, estamos no aguardo. 
Mensagem 08/06/2021 10:40:26 PREGOEIRO: Senhor licitante, estamos aguardando a proposta final 
Envio de Oferta 08/06/2021 11:01:52 SISTEMA: Envio de lance do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1 

no valor de 89.526,40. 
Mensagem 08/06/2021 11:02:18 PREGOEIRO: Favor reenviar a composição para cada lote 
Envio de Oferta 08/06/2021 11:17:45 SISTEMA: Envio de lance do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1 

no valor de 87.846,40. 
Mensagem 08/06/2021 11:44:15 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando que estamos aguardando o realinhamento de preços, 

conforme a planilha com os valores unitários estimados; considerando o adiantar do horário, nos termos 

do subitem 7.34 do instrumento convocatório, esta Comissão de Licitação decide-se por suspender os 

trabalhos desta sessão pública, para horário de almoço e finalização da análise das proposta de preços 
realinhadas, quanto a aceitação ao não. Nessa ínterim, comunicamos que iremos retornar para decisão 

final na data de hoje (08/06/2021), às 16h00min (horário de Brasília).  
Suspensão do Lote 08/06/2021 11:45:45 PREGOEIRO: Lote PE 030/2021/SENAR/MT/3 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se 

esta sessão pública para horário de almoço e finalização da análise das proposta finais. Retorno na data de 

hoje (08/06/2021), às 16h00min (horário de Brasília),. Retorno da sessão as 16:00 do dia 08/06/2021 
Alteração de Etapa 08/06/2021 16:02:04 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 030/2021/SENAR/MT/3 foi reiniciado! 
Mensagem 08/06/2021 16:04:51 PREGOEIRO: Boa tarde senhor licitante. Declaramos aberta essa sessão licitatória. 
Mensagem 08/06/2021 16:05:48 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando que o ato convocatório estatuiu no subitem 7.21, que 

quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar a 

aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s);Considerando que o subitem 7.31 do instrumento convocatório 

preconizou que a proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 
mercado;Considerando que o subitem 7.32.2. do edital estabeleceu que todos os itens, quando da 

confecção da proposta final realinhada, deverá(ão) ser menor(es) ou igual(is) que o(s) valor(es) estimado 

de referência juntada aos autos, sob pena de não aceitação desta;Considerando que o Tribunal de Contas 
da União, por meio do Acórdão 1872/2028-Plenário, estabeleceu que "Na fase de negociação posterior à 

disputa de lances em pregão sob a modelagem de adjudicação por preço global de grupos de itens, é 

irregular a aceitação pelo pregoeiro de item com preço unitário superior àquele definido na etapa de 
lances, ainda que o valor total do respectivo grupo tenha sido reduzido. A negociação de itens de grupo só 

é admissível se resultar em redução ou manutenção dos preços desses itens (art. 4º, inciso XVII, da 

Lei10.520/2002);Considerando que após análise das propostas de preços realinhadas juntamente com a 
composição de custos enviada nos termos do subitem 7.32.2. do ato convocatório, constante dos Lotes 03 

e 04, vislumbramos que os valores ofertados de alguns itens restaram acima do estimado pelo 

SENAR/MT;Considerando que foi feito a tentativa de negociação com a licitante participantes dos 
respectivos lotes;Considerando haver apenas um licitante participante/interessado;Considerando os 

princípios licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR/MT, 

sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição;Diante do analisado, tendo em 
vista os princípios licitatórios que regem a licitação, esta Comissão de Licitação, DECIDE-SE pela não 

aceitação dos valores ofertados pela licitante DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 
LTDA / Licitante 1, visto não atendeu ao estatuído no subitem 7.32.2 do edital em epígrafe.Outrossim, 

considerando haver apenas um licitante participante, esta Comissão de Licitação, declara os Lotes 03 e 04 

FRACASSADOS, tendo em vista não haver mais licitantes subsequentes na ordem de classificação para 
convocação e tentativa de negociação. 

Alteração de Etapa 08/06/2021 16:14:38 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Esta Comissão de Licitação decide-se por declarar este Lote FRACASSADO, pelo motivos 

abaixo:- Alguns itens ofertados pela licitante participante, ficaram com os valores unitários acima do 
estimado pelo SENAR/MT, bem como acima do valor inicial ofertado;- Não atendeu ao estatuído no 

subitem 7.32.2 do edital.-  
 

Lote 4, Diversos, Fracassado  
Participação Licitante - Ampla participação  
 

Evento Data / Hora Descrição 

Alteração de Etapa 07/06/2021 17:30:13 SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes 
Envio de Oferta 08/06/2021 07:20:21 SISTEMA: Envio da proposta do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / 

Licitante 1 no valor de 74.700,20. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 08:55:00 SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta 
Mensagem 08/06/2021 08:57:52 PREGOEIRO: Bom dia senhores, em instantes iniciaremos os trabalhos 
Mensagem 08/06/2021 08:58:10 PREGOEIRO: ATENÇÃO!!! Os licitantes interessados em participar deste procedimento licitatório, 

quando do cadastro da proposta de preços, não deverão selecionar na plataforma eletrônica a opção 



requerendo os benefícios da LC 123/2006, sob pena de desclassificação visto que o SENAR/MT, na 

qualidade de entidade participante do Sistema S, não está submetido aos seus regramentos, devendo 
pautar-se pelo seu Regulamento de Licitações e de Contrato. 

Alteração de Etapa 08/06/2021 09:00:18 PREGOEIRO: Iniciada a etapa de analise das propostas apresentadas pelos licitantes para PE 

030/2021/SENAR/MT/4. 
Mensagem 08/06/2021 09:01:43 PREGOEIRO: Bom dia senhores licitantes. 
Mensagem 08/06/2021 09:02:53 PREGOEIRO: Declaramos a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 030/2021 aberta. 
Mensagem 08/06/2021 09:04:23 PREGOEIRO: Senhores licitantes, constatamos na plataforma eletrônica, que para os Lotes 03 e 04 há 

apenas um licitante participante/interessado. 
Mensagem 08/06/2021 09:05:08 PREGOEIRO: Sendo assim, nos termos do subitem 6.8. do edital, a classificação de apenas uma proposta 

de preços não inviabilizará a realização da fase de lancesno sistema. 
Mensagem 08/06/2021 09:06:13 PREGOEIRO: No entanto, consoante preconizado no subitem 7.21 do ato convocatório, quando houver 

um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar aaceitabilidade do(s) 

preço(s) ofertado(s). 
Mensagem 08/06/2021 09:08:55 PREGOEIRO: Senhor licitante, após análise da proposta de preços cadastrada no sistema eletrônico, 

temos que a mesma reúne os requisitos formais e técnicos conforme estabelecido no instrumento 

convocatório. 
Mensagem 08/06/2021 09:09:34 PREGOEIRO: Senhor licitante, possui alguma consideração. Caso não, passaremos para a fase de 

aceitação dos valores da proposta ofertada. 
Mensagem 08/06/2021 09:10:05 PREGOEIRO: Senhor licitante online? 
Mensagem 08/06/2021 09:10:08 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: Bom dia senhor pregoeiro 

José Paulo 
Mensagem 08/06/2021 09:10:29 PREGOEIRO: Bom dia 
Mensagem 08/06/2021 09:10:33 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: pode prosseguir com o 

processo, sim estamos on line 
Mensagem 08/06/2021 09:11:17 PREGOEIRO: Ok Senhor licitante, iremos dar andamento nos trabalhos. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 09:11:36 PREGOEIRO: Apenas uma proposta manteve-se classificada. Iniciada diretamente a etapa de aceitação da 

proposta dispensando a etapa de lances 
Mensagem 08/06/2021 09:12:27 PREGOEIRO: Senhor licitante, verificamos que o preço ofertado está acima do nosso estimado. 
Mensagem 08/06/2021 09:13:43 PREGOEIRO: Nosso estimado para o Lote 04, é no montante de R$ 49.100,56 
Mensagem 08/06/2021 09:14:17 PREGOEIRO: Senhor licitante, consegue chegar no valor de referência? Qual a sua melhor ofertta? 
Envio de Oferta 08/06/2021 09:16:19 SISTEMA: Envio de lance do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1 

no valor de 49.100,56. 
Mensagem 08/06/2021 09:16:30 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: valor ofertado cfme solicitado  
Mensagem 08/06/2021 09:16:44 PREGOEIRO: e para o Lote 03? 
Mensagem 08/06/2021 09:17:29 PREGOEIRO: Opa, o senhor tinha falado lote 04, que na verdade é o lote 03. 
Mensagem 08/06/2021 09:17:50 PREGOEIRO: Em relação ao Lote 04, está ok. 
Mensagem 08/06/2021 09:19:04 PREGOEIRO: Senhor licitante, nos termos do subitem 7.32 do edital, solicito que envie para o e-mail da 

cpl@senarmt.org.br, a proposta final realinhada juntamente com a planilha de composição de custos, para 

análise final dos valores. 
Mensagem 08/06/2021 09:20:50 PREGOEIRO: Quanto ao Lote 03, aguardamos proposta final para analise quanto a a aceitação ou não. 

Referente ao Lote 04, iremos conferir os valores unitários, visto que consoante estatuído no subitem 

7.32.2. do ato convocatório, "Todos os itens, quando da confecção da proposta final realinhada, 

deverá(ão) ser menor(es)ou igual(is) que o(s) valor(es) estimado de referência juntada aos autos, sob pena 
de não aceitaçãodesta" 

Mensagem 08/06/2021 09:22:27 PREGOEIRO: Ok senhor licitante, estamos no aguardo. 
Mensagem 08/06/2021 10:40:00 PREGOEIRO: Senhor licitante, estamos aguardando a proposta final 
Mensagem 08/06/2021 10:44:52 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: só mais um instante já te 

envio  
Mensagem 08/06/2021 10:58:32 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: documentos encaminhados ao 

e-mail por gentileza confirmar o recebimento 
Mensagem 08/06/2021 10:59:11 PREGOEIRO: Ok. iremos verificar. 
Envio de Oferta 08/06/2021 10:59:19 SISTEMA: Envio de lance do DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1 

no valor de 49.095,00. 
Mensagem 08/06/2021 11:02:01 PREGOEIRO: Senhor licitante, a composição de custos tem que ser uma para cada lote. 
Mensagem 08/06/2021 11:02:18 PREGOEIRO: Favor reenviar a composição para cada lote 
Mensagem 08/06/2021 11:03:23 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA / Licitante 1: ok, irei providenciar 
Mensagem 08/06/2021 11:44:15 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando que estamos aguardando o realinhamento de preços, 

conforme a planilha com os valores unitários estimados; considerando o adiantar do horário, nos termos 

do subitem 7.34 do instrumento convocatório, esta Comissão de Licitação decide-se por suspender os 
trabalhos desta sessão pública, para horário de almoço e finalização da análise das proposta de preços 

realinhadas, quanto a aceitação ao não. Nessa ínterim, comunicamos que iremos retornar para decisão 

final na data de hoje (08/06/2021), às 16h00min (horário de Brasília).  
Suspensão do Lote 08/06/2021 11:45:45 PREGOEIRO: Lote PE 030/2021/SENAR/MT/4 suspenso temporariamente. Pelo motivo Suspende-se 

esta sessão pública para horário de almoço e finalização da análise das proposta finais. Retorno na data de 

hoje (08/06/2021), às 16h00min (horário de Brasília),. Retorno da sessão as 16:00 do dia 08/06/2021 
Alteração de Etapa 08/06/2021 16:02:04 PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote PE 030/2021/SENAR/MT/4 foi reiniciado! 
Mensagem 08/06/2021 16:04:51 PREGOEIRO: Boa tarde senhor licitante. Declaramos aberta essa sessão licitatória. 
Mensagem 08/06/2021 16:05:48 PREGOEIRO: Senhor licitante, considerando que o ato convocatório estatuiu no subitem 7.21, que 

quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar a 

aceitabilidade do(s) preço(s) ofertado(s);Considerando que o subitem 7.31 do instrumento convocatório 
preconizou que a proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no 

mercado;Considerando que o subitem 7.32.2. do edital estabeleceu que todos os itens, quando da 

confecção da proposta final realinhada, deverá(ão) ser menor(es) ou igual(is) que o(s) valor(es) estimado 
de referência juntada aos autos, sob pena de não aceitação desta;Considerando que o Tribunal de Contas 

da União, por meio do Acórdão 1872/2028-Plenário, estabeleceu que "Na fase de negociação posterior à 



disputa de lances em pregão sob a modelagem de adjudicação por preço global de grupos de itens, é 

irregular a aceitação pelo pregoeiro de item com preço unitário superior àquele definido na etapa de 
lances, ainda que o valor total do respectivo grupo tenha sido reduzido. A negociação de itens de grupo só 

é admissível se resultar em redução ou manutenção dos preços desses itens (art. 4º, inciso XVII, da 

Lei10.520/2002);Considerando que após análise das propostas de preços realinhadas juntamente com a 

composição de custos enviada nos termos do subitem 7.32.2. do ato convocatório, constante dos Lotes 03 

e 04, vislumbramos que os valores ofertados de alguns itens restaram acima do estimado pelo 

SENAR/MT;Considerando que foi feito a tentativa de negociação com a licitante participantes dos 
respectivos lotes;Considerando haver apenas um licitante participante/interessado;Considerando os 

princípios licitatórios insculpidos no Art. 2º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR/MT, 

sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição;Diante do analisado, tendo em 
vista os princípios licitatórios que regem a licitação, esta Comissão de Licitação, DECIDE-SE pela não 

aceitação dos valores ofertados pela licitante DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS 

LTDA / Licitante 1, visto não atendeu ao estatuído no subitem 7.32.2 do edital em epígrafe.Outrossim, 
considerando haver apenas um licitante participante, esta Comissão de Licitação, declara os Lotes 03 e 04 

FRACASSADOS, tendo em vista não haver mais licitantes subsequentes na ordem de classificação para 

convocação e tentativa de negociação. 
Alteração de Etapa 08/06/2021 16:15:55 PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. 

Justificativa: Esta Comissão de Licitação decide-se por declarar este Lote FRACASSADO, pelos motivos 

abaixo:- Alguns itens ofertados, ficaram com os valores unitários acima do estimado pelo SENAR/MT;- 

Não atendeu ao estatuído no subitem 7.32.2 do edital.- Não atendimento do Acórdão 1872/2028-Plenário 
do TCU. 

 

 

 

 

 


