
 Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas – COCEO

RELATÓRIO TÉCNICO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2020

A análise técnica após retorno dos autos do Pregão Eletrônico nº 11/2020 referente ao Registro

de preços para aquisição de insumos odontológicos,  diante da necessidade imediata,  para

atender aos Centros de Especialidades Odontológicas, determina os seguintes apontamentos: 

• A empresa  PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA foi classificada na disputa do

item 17. Após avaliação técnica e análises da documentação, foi constatado que o item

NÃO está  habilitado conforme a  documentação  exigida  neste  edital,  vejamos:  Fora

solicitado as seguintes características: ‘’Tecido polipropileno e SMS e gramatura de

50 gr’’. Sendo que o modelo apresentado consta:  TNT e gramatura de 30gr. Sabe-se

que o  TNT é a abreviatura de tecido não tecido e SMS a de spunbond-meltblown-

spunbond. Tecnicamente, o TNT é um material fabricado a partir de uma liga de fibras e

um polímero  polipropileno que são unidos e colados por calor ou pressão, já o SMS

possui trama aleatória e desorganizada como os tecidos comuns. 

• A empresa  BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI foi classificada na disputa do item

135. Após REANÁLISE técnica do item e análises das documentações, informo que o

item novamente, NÃO encontra-se habilitado conforme as características exigidas neste

edital,  vejamos:   A  especificação  requerida  foi  de  ‘‘Associação  de  compósito

microhíbrido para restauração direta em dentes anteriores e posteriores‘’  sendo

que a marca/modelo apresentada é de compósito nano-híbrido. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Polipropileno


Deixando  exposto  que  as  resinas micro-híbridas  possuem  partículas  maiores  e  menores

misturadas em sua composição, isso propicia maior resistência mecânica, aliada a um bom

polimento superficial.  Sendo que as Nano-híbridas tem a inclusão de nanopartículas e resina

micro-híbrida.  Elas conferem características  próximas às resinas microhíbridas com melhor

polimento superficial, porém são características distintas.

Diante o exposto, solicito desclassificação dos referidos itens.

OBS: O atesto é realizado com base nas documentações, pesquisas e informações enviadas pelos proponentes, visto que no

ato da entrega o lote ainda passará pela aprovação através da comissão permanente de licitação de recebimento. 

É o relatório, 

Aracaju, 15 de Outubro de 2020. 
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