
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda, CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00, ME/EPP:  Não
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39, ME/EPP:  Sim
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.477.571/0001-47, ME/EPP:  Não

Lotes:

Lote 1 - Kit de pontas para ultrassom, contendo as pontas 2xG1, 1xG2, 1xG3, 3xG4 e 3xP4, às mesmas tem que ser compatíveis com 
o aparelho de Ultrassom.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Homologado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:16:47
Valor da Oferta:3.000,00
Marca do Produto:DENTEMED
  

Desclassificação(ôes): 
Nenhum participante desclassificado.
 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 14:42:45 1.141,70

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 2 - Aparelho de Ultrassom Odontológico para retirada de tártaro Portátil, 10 níveis de ajuste de potência  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Homologado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:18:30
Valor da Oferta:3.500,00
Marca do Produto:DENTEMED
  



Desclassificação(ôes):  
Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:26:36
Valor da Oferta:2.000,00
Marca do Produto:ortus bioscaler
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro de proposta para o LOTE ÚNICO, 
não foi atendido o requisito disposto no item 6.10.1 do Edital:6.10.1. Para o LOTE 01, a licitante deverá preencher o valor 
unitário de cada item, sendo que OBRIGATORIAMENTE deverá ofertar lance para os dois itens que compõem o lote. Sendo 
que, sua empresa cadastrou proposta somente para o item 02 do lote, motivo pelo qual sua proposta foi considerada 
DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 14:43:03 2.744,28

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 3 - Brocas Tungstênio de baixa rotação n. 2.  
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 4 - Brocas Tungstênio de baixa rotação n. 4.  
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 5 - Brocas Tungstênio de baixa rotação n. 6.  
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 6 - Brocas Tungstênio de baixa rotação n. 8.  
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 7 - Kits de Brocas para Acabamento Fino e Ultra Fino  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:20:57
Valor da Oferta:100,00
Marca do Produto:MICRODONT
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:28:40
Valor da Oferta:100,00
Marca do Produto:FAVA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:21:04
Valor da Oferta:80,13
Marca do Produto:MICRODONT



Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 8 - Broca Cirúrgica 702 para Alta Rotação  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:21:37
Valor da Oferta:29,00
Marca do Produto:KAVO
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:29:09
Valor da Oferta:18,00
Marca do Produto:KAVO
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:22:25
Valor da Oferta:16,99
Marca do Produto:KAVO 
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 



ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 9 - Esculpidor Hollemback Aço Inox, Modelo: Nº 3 S, autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:29:41
Valor da Oferta:8,80
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 10 - Espátula Nº 24 - Aço Inox, Modelo: Nº 24, Autoclavável, capa plástica.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:31:39
Valor da Oferta:12,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA



COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:23:00
Valor da Oferta:26,62
Marca do Produto:GOLGRAN 
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:14:14 17,00

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

Número do Lote: 1
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta: 24/08/2021
Hora Registro Oferta: 14:42:45
Valor da Oferta: 1.141,70

Descrição do Produto: Kit de pontas para ultrassom, contendo as pontas 2xG1, 1xG2, 1xG3, 3xG4 e 3xP4, às mesmas 
tem que ser compatíveis com o aparelho de Ultrassom.
Marca: DENTEMED
Valor Unitário: 1.141,70
Quantidade: 3,00
Informação Complementar: 

Número do Lote: 2
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta: 24/08/2021
Hora Registro Oferta: 14:43:03
Valor da Oferta: 2.744,28

Descrição do Produto: Aparelho de Ultrassom Odontológico para retirada de tártaro Portátil, 10 níveis de ajuste de 
potência
Marca: DENTEMED
Valor Unitário: 2.744,28
Quantidade: 1,00
Informação Complementar: 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 16: 11hs, do dia 25 de agosto de 2021, sendo a 
respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

___________________________________________
Pregoeiro Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.477.571/0001-47, ME/EPP:  Não
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim

Lotes:

Lote 11 - Espátula Nº 07 Aço Inox, Modelo Nº 07 não articulado, não cortante, autoclavável, capa plástica.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:32:23
Valor da Oferta:12,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:25:06
Valor da Oferta:26,62
Marca do Produto:golgran
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance



DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:17:47 18,91

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 12 - Espátula para Resina Aço Inox, autoclavável, capa de plástico.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:32:59
Valor da Oferta:13,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 13 - Espelho Bucal Plano 5 Primeiro plano, Aço Inox, autoclavavel, com cabo de 13 cm incluso, Modelo: Nº 05 (com camada de 
material refletido colocado no plano superior frontal do espelho).  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:33:30
Valor da Oferta:9,80
Marca do Produto:BARASH
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:34:47
Valor da Oferta:7,56
Marca do Produto:mirage barasch 
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 



encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 14 - Fórceps Nº 16 (indicado para molares, ambos os lados, conhecido como chifre de touro), Aço Inox, altamente resistente, 
autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:22:22
Valor da Oferta:130,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:34:04
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:45:10
Valor da Oferta:129,48
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 



ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:38:20 108,10

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 15 - Fórceps Nº 17 (indicado para molares inferiores, ambos os lados), Aço Inox, altamente resistente, autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:23:04
Valor da Oferta:130,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:34:41
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:45:45
Valor da Oferta:129,48
Marca do Produto:GOLGRAN 
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.



                                                                                                                                                                          
 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:38:47 108,10

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 16 - Fórceps Nº 18 R (indicado para molares superiores, lado direito), Aço Inox, altamente resistente, autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:23:29
Valor da Oferta:130,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:35:10
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:46:21
Valor da Oferta:137,13
Marca do Produto:GOLGRAN 
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance



Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 17 - Fórceps Nº 69 (indicado para fragmentos e raízes superiores e inferiores), Aço Inox, altamente resistente, autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:24:07
Valor da Oferta:130,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:35:39
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:47:13
Valor da Oferta:137,73
Marca do Produto:GOLGRAN 
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 



 
Lote 18 - Tesoura Reta Cirúrgica Aço Inox, aproximadamente 12 cm, autoclavável.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:24:40
Valor da Oferta:45,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:36:12
Valor da Oferta:26,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:47:44
Valor da Oferta:58,10
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 19 - Cânula de aspiração Frazier (sugador tipo Frazier) Espessura 3mm, Aço Inox, autoclavável, com furo na cânula para saída 
de ar, 18 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 



Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:25:13
Valor da Oferta:190,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:36:46
Valor da Oferta:117,80
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 20 - Sonda Exploradora Dupla 5: em aço inox, grau cirúrgico (qualidade, durabilidade e eficiência na realização de 
procedimentos odontológicos), autoclavável, cabo fino.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:25:46
Valor da Oferta:140,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80



Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:37:14
Valor da Oferta:9,80
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:49:27
Valor da Oferta:16,78
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

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 Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.477.571/0001-47, ME/EPP:  Não

Lotes:

Lote 21 - Seringa Carpule com refluxo Dobrável Aço Inox, autoclavável, com refluxo, tamanho: 12,5 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:26:16
Valor da Oferta:110,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:39:31
Valor da Oferta:96,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:50:15
Valor da Oferta:61,55
Marca do Produto:GOLGRAN 



Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 22 - Pinça clínica C para algodão Aço Inox, autoclavável, aproximadamente 14 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:40:24
Valor da Oferta:12,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:50:58
Valor da Oferta:27,14
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:43:01 19,61

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 



 
Lote 23 - Porta Agulha com Videa Reto, ponta de vídea, tamanho: 14 cm, aço inox, autoclavável, grau cirúrgico, fios indicados: 5-0, 
6-0 e 7-0.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:26:59
Valor da Oferta:450,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:40:54
Valor da Oferta:268,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:51:30
Valor da Oferta:318,76
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:44:03 282,21

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 24 - Porta Matriz Em aço inox, autoclavável, adulto e/ou infantil.  
Participação Licitante:  Ampla participação 



Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:27:54
Valor da Oferta:80,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:41:22
Valor da Oferta:36,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:52:08
Valor da Oferta:54,50
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 24/08/2021 15:44:47 45,18

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 25 - Lima para Osso Miller Em aço Inox, AISI 304 e AISI 420, 18 cm, autoclavável, modelos diversos/Nº.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):



Desclassificação(ôes):  
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:42:00
Valor da Oferta:74,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:53:28
Valor da Oferta:57,51
Marca do Produto:QUINELATO
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 
ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 26 - Alavanca Apical Aço Inox, autoclavável, modelos diversos/Nº.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:29:03
Valor da Oferta:80,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021



Hora Registro Oferta:07:42:50
Valor da Oferta:48,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 27 - Cureta Gracey Aço inox, autoclavável, modelos diversos (Nº 11 12).  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:29:31
Valor da Oferta:40,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:43:15
Valor da Oferta:26,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:54:11
Valor da Oferta:86,42
Marca do Produto:QUINELATO
Motivo da Desclassificação:Fornecedor deixou de apresentar documento que comprove o Atestado de Capacidade Técnica 
encaminhado, conforme preconiza o item 8.8.5 do Edital, e o item 10.1 do Termo de Referência (Anexo I) ao Edital, o qual 
transcrevo:8.8.5. No mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, pertinente e compatível com o objeto da licitação, 
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo o mesmo ser acompanhado, 
OBRIGATORIAMENTE, de documento que comprove a efetiva execução do afirmado no atestado, com datas compatíveis (p. 



ex. Nota Fiscal, Nota de Empenho, Contrato); 8.8.5.1. Entenda-se por compatível que a data constante da Nota Fiscal/Nota de 
Empenho/Contrato não deverá ser superior à do Atestado de Capacidade TécnicaDesse modo, considerando que o princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, e que o Edital deixou claro, que o documento que comprove a efetiva execução do 
contrato era de condição OBRIGATÓRIA sua apresentação, esta Comissão decide por considerar a empresa INABILITADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.477.571/0001-47 25/08/2021 11:40:42 68,78

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 28 - Cureta MC Call Aço Inox AISI 304 e AISI 420, Modelos Diversos (Nº1 10) autoclavável, pontiagudas e a parte ativa corta 
dos dois lados.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:30:02
Valor da Oferta:100,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:43:52
Valor da Oferta:69,80
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:54:55
Valor da Oferta:77,39
Marca do Produto:MILLENIUM/GOLGRAN 
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 



item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 29 - Cureta de Lucas Aço Inox, autoclavável, Modelos diversos.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:30:40
Valor da Oferta:90,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:44:23
Valor da Oferta:12,80
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 30 - Escovador de Dentina (Colher de Dentina), aço inox, autoclavável, Modelos Diversos, aproximadamente 16 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:44:54



Valor da Oferta:8,80
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

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 Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim

Lotes:

Lote 31 - Cuba redonda Aço inox, Medidas 9x5 cm (Diâmetro da boca: 9 cm, Altura: 5 cm), capacidade: 200 ml, AISI 304 18/8.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:31:29
Valor da Oferta:120,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 32 - Alavanca Seldin Direita Aço Inox, autoclavável, modelos diversos, cerca de 15 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:32:02
Valor da Oferta:78,00
Marca do Produto:GOLGRAN



Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:47:35
Valor da Oferta:49,80
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 33 - Alavanca Seldin Esquerda Aço Inox, angulada para a esquerda, autoclavável, aproximadamente 15 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:32:23
Valor da Oferta:78,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:46:14
Valor da Oferta:49,80
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          



 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 34 - Alavanca Reta Aço Inox, autoclavável, Nº 02, lâminas longas e afiadas, finas e côncavas.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:48:10
Valor da Oferta:49,80
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 35 - Aplicador duplo de Hidróxido de Cálcio (porta dycal) Aço Inox, AISI -420, autoclavável, ,16 cm, cabo oitavado, 2(duas) 
pontas curvas, validade indeterminada.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:48:41
Valor da Oferta:49,80
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  



Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 36 - Cabo Bisturi 3 para Lâmina 10 a 15: Aço inoxidável, AISI 420, Tamanho: 12,5 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:49:38
Valor da Oferta:49,80
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 37 - Caixa de Esterilização Perfurada Em alumínio com Inox, lisa, medidas: 18 x 8 x 5.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:33:05
Valor da Oferta:200,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:50:15
Valor da Oferta:56,00
Marca do Produto:FLEXINOX
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 



de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 38 - Caixa de Esterilização Perfurada (com furos), Em alumínio com inox, tamanho: 20 x 10 x 5.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:33:28
Valor da Oferta:250,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 39 - Bandeja de Inox Odontológica, Aço Inox, Lisa, Dimensão: 22 x 12 x 1,5 cm.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:33:50
Valor da Oferta:180,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:51:10



Valor da Oferta:48,00
Marca do Produto:FLEXINOX
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 40 - Fórceps Nº 18 L.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:34:23
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:51:39
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

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 Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim

Lotes:

Lote 41 - Fórceps Infantil Nº 02.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:34:48
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:52:15
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 



 
Lote 42 - Fórceps Infantil Nº 04.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:35:09
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:52:37
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 43 - Fórceps Infantil Nº 05.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:35:29
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          



Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:53:00
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 44 - Fórceps Infantil Nº 17.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:35:54
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:53:40
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 



Lote 45 - Fórceps Infantil Nº 18 D.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:36:16
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:54:14
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 46 - Fórceps Infantil Nº 18 R.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:36:37
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL



COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:54:39
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 47 - Fórceps Infantil Nº 23.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:36:59
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:55:04
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 48 - Fórceps Infantil Nº 27.  



Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:37:20
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:55:25
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 49 - Fórceps Infantil Nº 44.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:37:41
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80



Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:56:23
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 50 - Fórceps Infantil Nº 46.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:38:05
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:56:55
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

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 Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda, CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00, ME/EPP:  Não

Lotes:

Lote 51 - Fórceps Infantil Nº 65.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:38:28
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:57:29
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



 
 
Lote 52 - Fórceps Infantil Nº 101.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:38:50
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:58:19
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 53 - Fórceps Infantil Nº 150.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:39:25
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.



                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:58:51
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 54 - Fórceps Infantil Nº 151.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:39:46
Valor da Oferta:150,00
Marca do Produto:ABC
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:59:10
Valor da Oferta:116,00
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.



 
 
Lote 55 - Colher de dentina ponta dupla - aço inox.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:07:59:59
Valor da Oferta:8,80
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 56 - Descolador de Molt com ponta dupla .  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:00:36
Valor da Oferta:50,00
Marca do Produto:PRATA
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 57 - Cabo Espelho Alumínio Nº 5 em inox.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 



Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:01:08
Valor da Oferta:5,00
Marca do Produto:PREVEN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 58 - Negatoscópio Odontológico pequeno.  
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 59 - Tesoura Ouro Reta.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:01:50
Valor da Oferta:45,40
Marca do Produto:GOLGRAN
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance



Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 60 - Fotopolimerizador Luz de Led sem fio movido a bateria, luz azul (led de alta potência 1250 mw/cm²), tempos de aplicação 
disponíveis: 5,10 e 20 segs  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:20:36
Valor da Oferta:800,00
Marca do Produto:DENTEMED
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:02:18
Valor da Oferta:978,00
Marca do Produto:SCHUSTER
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

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 Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 



Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

Pregão Eletrônico nº PE 064/2021/SENAR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender 
ao Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT

Aos 24 dias do mês de agosto 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). Natanael Marques de Alcantara,  auxiliado(a) pela 
Equipe de Apoio formada pelos Sr(a)s. Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva, com o objetivo de adquirir Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO, para atender ao Programa 
Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso SENARMT,conforme especificações e 
quantidades definidas no ato convocatório.

Empresas Participantes:

Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda, CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00, ME/EPP:  Não
TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL, CPF/CNPJ: 13.851.726/0001-80, ME/EPP: 
Sim
J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP, CPF/CNPJ: 84.972.926/0001-39, ME/EPP:  Sim
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.477.571/0001-47, ME/EPP:  Não
ROSILENE VIEIRA LOPES EPP, CPF/CNPJ: 10.279.430/0001-48, ME/EPP:  Sim
Olsen Industria e Comercio SA, CPF/CNPJ: 83.802.215/0001-53, ME/EPP:  Não

Lotes:

Lote 61 - Incubadora Biológica para Avaliação Viral Capacidade 4 indicadores biológicos, voltagem automática, Peso: 240g , Ciclo 
24/48 horas (vapor)  
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 62 - Caneta de Alta Rotação Push Button com Jato Tríplice Cabeça mediana, com linhas arredondadas e pinça de aço inox e 
sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha, alto torque, corpo em alumínio anodizado, com acabamento superficial.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:24:16
Valor da Oferta:500,00
Marca do Produto:DENTEMED
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:02:51
Valor da Oferta:1.160,00



Marca do Produto:SCHUSTER
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 63 - Caneta de Baixa Rotação.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:26:18
Valor da Oferta:450,00
Marca do Produto:DENTEMED
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:03:44
Valor da Oferta:274,00
Marca do Produto:PREMIUM
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 64 - Aparelho de aferir Pressão Digital.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:30:12



Valor da Oferta:5.400,00
Marca do Produto:BS DIGITALE 1.2
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 65 - Ionômero de Vidro Fotopolimerizavel Líquido.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:04:12
Valor da Oferta:198,00
Marca do Produto:SDI
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:35:49
Valor da Oferta:584,90
Marca do Produto:vitremer
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 



Lote 66 - Autoclave com câmara de inox, capacidade de 12 litros, válvula antivácuo, selo de segurança, painel de controle com leds e 
botões indicativo de funções  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Fracassado 

Classificação do(s) participante(s):
Desclassificação(ôes):  

Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:36:53
Valor da Oferta:5.400,00
Marca do Produto:BS DIGITALE 1.2
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:ROSILENE VIEIRA LOPES EPP
COF/CNPJ:10.279.430/0001-48
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:15:40:33
Valor da Oferta:8.000,00
Marca do Produto:STERMAX
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
COF/CNPJ:02.477.571/0001-47
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:40:32
Valor da Oferta:7.171,75
Marca do Produto:VITALE CLASS /CRISTÓFOLI 
Motivo da Desclassificação:Após análise da proposta de preços realinhada juntamente com a composição de custos 
encaminhado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, vencedora provisória da fase de 
lances do procedimento em epígrafe, de acordo com os orçamentos acostados aos autos quando do levantamento do valor 
estimado pelo SENAR/MT, constata-se que os valores apresentados pela empresa no certame não se apresentam vantajoso. 
Desta feita, esta CPL decide-se pela NÃO ACEITAÇÃO do valor ofertado pela empresa DENTAL MED SUL ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA, tendo em vista a observância dos princípios licitatórios estatuídos no art. 2º do Regulamento de 
Licitações e Contratos do SENAR, sendo um deles da seleção da proposta mais vantajosa para a instituição. De outro ponto, 
considerando não haver mais licitantes subsequentes conforme a ordem de classificação, esta comissão de licitação, declara este 
item FRACASSADO.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 67 - Amalgamador digital para capsulas pré-dosificadas com timer digital para programação do tempo em até 30 segundos, com 
desligamento automático no final do tempo programado.  
Participação Licitante:  Ampla participação 



Situação  Homologado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:05:56
Valor da Oferta:1.200,00
Marca do Produto:DENTEMED
  
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:08:41:28
Valor da Oferta:2.618,75
Marca do Produto:VIBRMAT II/SCHUSTER 
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:36:08
Valor da Oferta:1.000,00
Marca do Produto:KONDENTECH/ AGUA TECH
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 14:46:38 882,57

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 68 - Kit acadêmico de canetas de alta e baixa rotação.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Homologado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:28:49
Valor da Oferta:1.500,00
Marca do Produto:DENTEMED
  
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:08:42:58
Valor da Oferta:4.261,60
Marca do Produto:SCHUSTER 
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP



COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:35:10
Valor da Oferta:2.200,00
Marca do Produto:dentemed
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 01, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          
Empresa:TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIAL
COF/CNPJ:13.851.726/0001-80
Data Registro Oferta:24/08/2021
Hora Registro Oferta:08:04:47
Valor da Oferta:3.578,00
Marca do Produto:SCHUSTER
Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 03, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance

Recursos  
Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.
 
 
Lote 69 - Cadeira odontológica automática com encosto anâmico, permitindo regulagem de várias posições de trabalho inclusive a 
emergencial de pelo menos -0,5° do encosto, refletor halógeno, pedal joyastic na base, braço fixo, base em ABS, Equipo e unidade 
auxiliar.  
Participação Licitante:  Ampla participação 
Situação  Homologado 

Classificação do(s) participante(s):
Empresa:Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ:07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta:07.897.039/0001-00
Hora Registro Oferta:21:30:55
Valor da Oferta:18.000,00
Marca do Produto:DENTEMED
  
Empresa:Olsen Industria e Comercio SA
CPF/CNPJ:83.802.215/0001-53
Data Registro Oferta:83.802.215/0001-53
Hora Registro Oferta:11:22:54
Valor da Oferta:15.750,00
Marca do Produto:OLSEN
  

Desclassificação(ôes):  
Empresa:J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP
COF/CNPJ:84.972.926/0001-39
Data Registro Oferta:23/08/2021
Hora Registro Oferta:14:33:46
Valor da Oferta:18.000,00
Marca do Produto:ALLIAGE/ D700 D1



Motivo da Desclassificação:Sr LICITANTE 02, considerando que, ao realizar seu cadastro da proposta, a empresa não se 
atentou para o que prescreve o item 1.8 do Edital, o qual transcrevo: 1.8 Os licitantes interessados em participar deste 
procedimento licitatório, quando do cadastro da propos-ta 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 Lici-tações e 
de Contratos. Desse modo, a sua proposta foi considerada DESCLASSIFICADA.
                                                                                                                                                                          

 
Lances

Nome da Empresa CPF/CNPJ Data Hora Valor do Lance
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:05:03 15.700,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:07:57 15.600,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:08:11 15.300,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:09:09 15.000,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:09:19 14.800,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:10:13 14.500,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:10:30 14.200,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:11:02 13.500,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:11:52 13.200,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:12:20 13.000,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:12:33 12.800,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:12:49 12.500,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:14:25 12.300,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:14:44 12.000,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:15:05 11.900,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:15:13 11.500,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:15:40 11.000,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:15:48 10.800,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:16:02 10.700,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:16:11 10.600,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:16:20 10.500,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:16:28 10.450,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:16:40 10.400,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:16:48 10.300,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:16:55 10.200,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:17:02 10.000,00
Olsen Industria e Comercio SA 83.802.215/0001-53 24/08/2021 12:17:33 9.990,00
Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda 07.897.039/0001-00 24/08/2021 12:17:42 9.980,00

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

Número do Lote: 67
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta: 24/08/2021
Hora Registro Oferta: 14:46:38
Valor da Oferta: 882,57

Descrição do Produto: Amalgamador digital para capsulas pré-dosificadas com timer digital para programação do tempo 
em até 30 segundos, com desligamento automático no final do tempo programado.
Marca: DENTEMED
Valor Unitário: 882,57
Quantidade: 1,00
Informação Complementar: 

Número do Lote: 68
Situação do Lote: Homologado



Empresa Vencedora: Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta: 23/08/2021
Hora Registro Oferta: 21:28:49
Valor da Oferta: 1.500,00

Descrição do Produto: Kit acadêmico de canetas de alta e baixa rotação.
Marca: DENTEMED
Valor Unitário: 1.500,00
Quantidade: 1,00
Informação Complementar: 

Número do Lote: 69
Situação do Lote: Homologado

Empresa Vencedora: Dentemed Equipamentoss Odontológicos Ltda
CPF/CNPJ: 07.897.039/0001-00
Data Registro Oferta: 24/08/2021
Hora Registro Oferta: 12:17:42
Valor da Oferta: 9.980,00

Descrição do Produto: Cadeira odontológica automática com encosto anâmico, permitindo regulagem de várias posições 
de trabalho inclusive a emergencial de pelo menos -0,5° do encosto, refletor halógeno, pedal joyastic na base, braço fixo, 
base em ABS, Equipo e unidade auxiliar.
Marca: DENTEMED
Valor Unitário: 9.980,00
Quantidade: 1,00
Informação Complementar: 

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão pública do pregão eletrônico às 10: 28hs, do dia 13 de setembro de 2021, sendo 
a respectiva Ata lavrada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Participaram do julgamento do presente Pregão Eletrônico:

___________________________________________
Pregoeiro Natanael Marques de Alcantara

___________________________________________
Equipe de Apoio Aline Anne Moreira Lima e Ana Cristina Cigerza Silva 


