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RESULTADO DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO E DECLARAÇÃO DE VENCEDOR 
 

PREGÃO PRESENCIAL SESC/MA SRP N° 14/0009-PG 
 
 

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de peças de reposição dos 
equipamentos odontológicos para as Unidades Operacionais Sesc Saúde e Sesc 
Caxias, por um período de 12 (doze) meses, conforme Instrumento Convocatório e 
seus anexos. 

 

 

Conforme consta na Ata de recebimento da nova documentação de habilitação das 
empresas D C DA SILVA ANTUNES-ME e ODONTOMED COM. E 
REPRESENTACAO LTDA-ME, realizada no dia 11 de abril de 2014, o representante da 
empresa ODONTOMED COM. E REPRESENTACAO LTDA-ME, Após análise dos 
novos documentos de habilitação, solicitou ao Pregoeiro que confirmasse a veracidade 
do atestado apresentado pela empresa D C DA SILVA ANTUNES-ME junto ao órgão 
emitente. O Pregoeiro solicitou do Gestor da Seção de Saúde dos Correios/DR/MA 
informações quanto ao atestado emitido pelo referido órgão. Em resposta, foi informado 
pelos Correios que quando há necessidade de realizar manutenção ou troca de peças 
nos equipamentos odontológicos é solicitado orçamento e aberto Ordem de Serviço 
eventual. Foi encaminhado também, cópia dos documentos que originaram o atestado 
emitido. 

 
Dessa forma, após análise dos documentos e considerando os esclarecimentos 

dos Correios quanto ao atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa D C 
DA SILVA ANTUNES-ME, o Pregoeiro declarou a empresa D C DA SILVA ANTUNES-
ME HABILITADA no certame. 

 
O Pregoeiro declarou também a empresa ODONTOMED COM. E 

REPRESENTACAO LTDA-ME INABILITADA no certame por ter apresentado, como 
nova documentação de habilitação, conforme solicitado na ata da primeira sessão, 
somente um novo atestado de capacidade técnica, subitem 6.3.1.1 (Deverá(ão) constar 
na(s) declaração(ões) os seguintes dados: nome do contratante e contratado, 
especificação e quantidade do produto entregue, período de contratação, em caso de 
contratos vigentes quando iniciou) do edital, sem descrição e quantitativo dos itens, ou 
seja, apresentando o mesmo vício. 

 
Considerando a manutenção na inabilitação da empresa ODONTOMED COM. E 

REPRESENTACAO LTDA-ME, os itens arrematados para essa empresa ficaram 
classificados para a empresa remanescente, porém, os itens 20, 33 e 46 ficaram muito 
acima dos valores de referência, então o Pregoeiro solicitou desconto para os itens, e a 
empresa D C DA SILVA ANTUNES-ME ofertou desconto para o item 20, cujo valor era 
97,00 (noventa e sete reais), e após desconto ficou no valor de R$ 80,00 (oitenta reais); 
ofertou desconto para o item 33 cujo valor era 135,00 (cento e trinta e cinco reais), e 
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após desconto ficou no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais); e ofertou desconto 
para o item 46 cujo valor era 62,00 (sessenta e dois reais), e após desconto ficou no 
valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais). 

 
Diante do exposto, o Pregoeiro declarou a empresa D C DA SILVA ANTUNES – 

ME vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60. E, CANCELOU os itens 15 e 
50, pois a empresa habilitada solicitou desistência dos itens. CANCELOU os itens 07, 
09 e 30, pois os lances ofertados ficaram muito acima do valor de referência. 
CANCELOU o item 23, pois a única empresa que cotou foi inabilitada. 

 
Os interessados em interpor recurso terão o prazo de 02 (dois) dias úteis a 

contar deste para fazê-lo. 
      
 

São Luís-MA, 24 de abril de 2014. 
 
 
 
 

Fábio Silva de Queiroz 
Pregoeiro e Presidente da CPL. 


