
Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas - COCEO

RELATÓRIO TÉCNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2020

A  terceira  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: 

Considerando o retorno da empresa e análises das documentações e informações
apresentadas, informo que o  item não encontra-se habilitado,  considerando  a
comprovação  (mediante  manual  de  instrução),  da característica  ‘’equipo  tipo
haste flex’’,  essa, prontamente questionada no primeiro  relatório técnico, emitido
por essa coordenação, obtendo o seguinte retorno da empresa: 

‘’ITEM 01

Hasteflex é um nome comercial usado pelo nosso concorrente Dabi 
Atlante de um modelo de equipo com hastes retrateis

O equipo com hastes flexíveis conforme comprovado promove uma 
tensão contrária a mão do cirurgião dentista sendo desaconselhado 
ergonomicamente .

A Dentemed fornece o equipo com as mangueiras aéreas , leves e 
soltas que promovem o maior conforto ao cirurgião dentista promovendo
mais qualidade ergonômicos de trabalho e evitando a LER lesão por 
esforço repetitivo .’’



Considerando que a especificação requerida foi ‘‘equipo TIPO haste flex’’;

Considerando a definição, palavra do substantivo, gênero masculino: ‘‘objeto
ou coisa que serve ou se usa para produzir outro igual ou semelhante; modelo.’’

Considerando que o equipo solicitado em edital 04/2020, do tipo haste flex
tem como  objetivo  o  funcionamento através  de  sistema  de  travamento  da  direção,
aliviando a tensão nas mangueiras com maior mobilidade para peças de mão;

Considerando  a  afirmação  da  empresa  BETANIAMED,  alegando  que  a
característica é um nome comercial usado pelo seu concorrente;

Considerando que após pesquisas e conhecimentos técnicos, deixo exposto
e comunico a referida empresa que outros fabricantes possuem a característica exigida:
Fabricante: Infinity / Modelo: Infinity Premium Cross Flex; Fabricante: Olsen / Modelo: Siena Plus
(Item: Opcional);  Fabricante:  Saevo /  Modelo:  Cadeira S300H e S500H, Fabricante: Gnatus/ Modelo:
G3 H, Fabricante: Woson / Modelo: WOVO A1, dentre outros…

Considerando  o  paragrafo  citado,  com alguns  modelos  existentes  no
mercado do  tipo  haste  flex,  fica  comprovado que não é  característica  específica do
concorrente: Dabi Atlante;

Considerando as exigências desse edital, e conforme exposto pela empresa
sobre  ‘‘desaconselhado  ergonomicamente’’,  como  Coordenador  e Responsável
técnico, informo que a solicitação da cadeira ocorreu mediante estudos técnicos, antes da
elaboração  do  edital  nº  04/2020,  tendo  com  o  objetivo  proporcionar  leveza  dos
movimentos, permitindo maior proximidade ao campo operatório da equipe odontológica.

Contudo,  após  retorno  da  empresa,  com ausências  de  comprovação  da
característica  exigida,  informo  que  o  item  01  NÃO encontra-se  habilitado  com  as
especificações exigidas.



• Item 21:  Após questionamentos, a empresa apresentou o manual de instruções,
contendo as características do produto. Entretanto o manual comprova que o ruído
máximo  requerido  encontra-se  divergente,  apresentando  assim  o  ruído  de  65
decibes, como também o rolamento de cerâmica, não se aplica ao modelo que
contem spray quádruplo. Sendo assim, após diversos questionamentos e todas as
documentações apresentadas, informo que o  item  NÃO encontra-se habilitado
com as especificações exigidas.

• Item 22: Considerando o relatório emitido anteriormente em 14/04/2020 com base
no catálogo enviado,  e  mesmo assim após retorno da empresa,  no tocante ao
envio do manual de instruções, informo que o item NÃO encontra-se habilitado
com as especificações exigidas ‘’rolamentos com esfera de aço inox’’. 

• Item 23: Após avaliação técnica e análises das documentações apresentadas, foi
constatado que o item encontra-se habilitado conforme as exigências do 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, 12 de Maio de 2020.

Erik Vinícius Barros Guedes
Coordenador dos Centros de Especialidades Odontológicas – FUNESA
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