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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2018 
MUNICÍPIO DE ARAPORÃ/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2018 - Objetivando a aquisição 
de EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS para as equipes de 
Saúde Bucal da Atenção Básica, cujos recursos são oriundos do 
Termo de Compromisso n. 3103751712201405455, celebrado 
entre o Município de Araporã/MG e o Fundo Nacional de 
Saúde/Ministério da Saúde. 
 
 
  

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o 
procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pelo Pregoeiro, inserto nestes 
autos, bem como Parecer Jurídico favorável à homologação, RESOLVO, no uso de minhas atribuições 
legais conforme Decreto Municipal n. 3219/2017, com fulcro nas disposições do art. 4º, XXII da Lei n. 
10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, HOMOLOGAR o procedimento licitatório 
realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 029/2018, objetivando a aquisição de EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS para as equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica, cujos recursos são oriundos do 
Termo de Compromisso n. 3103751712201405455, celebrado entre o Município de Araporã/MG e o Fundo 
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, apresentando-se como proposta mais vantajosa(s) a(s) da(s) 
Empresa(s), vencedoras dos itens abaixo relacionados: 
 
 
* BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, regularmente cadastrada no CNPJ: 29.312.896/0001-26, já 
declarada HABILITADA por atender todas as exigências documentais editalícias VENCEDORA no item 
03 por apresentar o menor preços unitário dentro do estimado, perfazendo um VALOR GLOBAL DE 
PROPOSTA de R$ 8.550,000 (Oito mil e Quinhentos e Cinquenta Reais), nos valores unitários 
registrados no mapa de apuração e na ata de julgamento em anexo, após análise e aprovação do material 
apresentado. 
 
* CONECTAMED – COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA, regularmente cadastrada no CNPJ: 
28.843.702/0001-56, já declarada HABILITADA por atender todas as exigências documentais editalícias 
VENCEDORA nos itens 01,02,04,05 e 06 por apresentar os menores preços unitários dentro do estimado, 
perfazendo um VALOR GLOBAL DE PROPOSTA de R$ 4.308,700 (Quatro mil e Trezentos e Oito 
Reais e Setenta Centavos), nos valores unitários registrados no mapa de apuração e na ata de julgamento 
em anexo, após análise e aprovação do material apresentado. 
 
Importa-se o presente Pregão na importância total de R$ R$12.858,70(Doze mil e Oitocentos e Cinquenta e 
Oito Reais e Setenta Centavos). 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 

ARAPORÃ/MG, aos 05 de junho de 2019. 
 
 
 
 

Sra. CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Saúde 

ORIGINAL ASSINADO 
 


