
Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas - COCEO

RELATÓRIO TÉCNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020

A análise técnica após questionamentos dos itens do Pregão Eletrônico nº
04/2020 referente à Aquisição de equipamentos odontológicos para implantação do novo
CEO determina os seguintes questionamentos:

Foram solicitados à empresa  BETANIAMED COMERCIAL EIRELI – EPP
questionamentos dos itens 01, 21, 22, 23. Segue parecer:

• Item 01: Após pesquisas no site dentemed.com.br (empresa fabricante) e retorno
da  empresa,  foi  constatado  que o  mesmo apresenta  diversos  modelos  do  tipo
prime  flex: ‘‘prime  5  flex,  prime  8  flex…’’ com  ausência  do  ‘‘MAGNUS’’. Para
entender-se  sobre  o  modelo  apresentado em proposta:  ‘’Conjunto  odontológico
MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestro) + acessórios opcionais inclusos’’, solicito que
a  empresa  disponibilize  manual  de  instrução  do  modelo  apresentado,
acompanhado do catálogo para perseverar à análise técnica.

• Itens  21  e  23:  Após  questionamentos,  a  empresa  apresentou  um  ‘‘catálogo
atualizado’’ com os modelos PRIME CX 207 (item 21) e PRIME CX235 (item 23).
Foram realizadas  pesquisas  sobre  os  equipamentos,  e  os  mesmos  não  foram
encontrados,  inclusive  no  site  do  fabricante.  Para  que  a  análise  técnica  seja
prosseguida, solicito o envio dos manuais de instruções, e se possível um modelo
de  cada  equipamento  para  que  seja  feita  a  avaliação  física,  emitindo  assim o
parecer final.



• Item 22:  Após questionamentos e retorno da empresa, informo que o item  não
encontra-se  habilitado de  acordo  com  as  características  apresentadas,
considerando  que  não  apresenta  na  documentação  enviada  ‘’rolamentos  com
esfera de aço inox’’.

Foi solicitado à empresa V.S COSTA & CIA LTDA EPP questionamentos referentes
aos itens 08 e 17. Segue parecer:

• Item 08: Após avaliação técnica e documentos apresentados, informo que os itens
encontram-se habilitados conforme documentação exigida no edital.

• Item 17: Após avaliação técnica e documentos apresentados, informo que os itens
encontram-se habilitados conforme documentação exigida no edital.



OBS:  O  atesto  é  realizado  com base  nas  documentações,  pesquisas e  informações
enviadas pelos proponentes, visto que no ato da entrega o lote passa pela aprovação
através da comissão permanente de licitação de recebimento.

Aracaju, 14 de Abril de 2020.
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