
Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas - COCEO 

Apreciação de Recurso Administrativo Pregão Eletrônico nº 16/2020 

À CPL,

Considerando  a  solicitação  de  recurso  administrativo  da  empresa  BETANIAMED
COMERCIAL EIRELI, CNPJ 09.560.267/0001-08;

Considerando que o  objetivo  do recurso  dar-se  por  desclassificação de sua proposta
comercial no presente certame relativamente ao item 01 (Cadeira Odontológica);

Considerando  que  a  referida  empresa  entende  que  há  algumas  situações  técnicas
levantadas no documento que não correspondem à realidade técnica do equipamento,
alegando que este atende ao edital;

Considerando as razões do recurso, venho por meio deste, esclarecê-los que:

1. Conforme mencionado pelo licitante:

‘‘Os documentos fornecidos na presente licitação são vinculantes, ou seja, obrigam o licitante a fornecer o
equipamento da forma exata que solicita o edital.  A proposta comercial e os documentos juntados devem
ser utilizados como meio de prova para a comprovação de tal condição.’’

Conforme o exposto, bem como mencionado acima, o fornecedor apresentou a proposta
com a seguinte especificação:



Pois bem, a especificação requerida no item 01 do pregão eletrônico 16/2020 foi:

‘‘Cadeira Odontológica com mocho cinco rodízios duplos, em capacidade de carga 135 kg, pistão à gás, ambas (cadeira
e mocho) com estofamento em couro de alta densidade na cor azul-escuro, anatômico, acabamento em linhas de cor
preta e antichamas,  certificado de biocompatibilidade, estrutura interna em aço com pintura epóxi, sistema fuso de
elevação,  articulação  central  única,  assento  com  movimento  de  subida  e  descida  acionados  pelo  pedal  móvel  e
comando multifuncional do tipo joystick na base fabricada em ferro fundido com caixa incorporada à base, encosto com
regulagem  longitudinal,  cabeceira  multiarticulada  com  posição  de  emergência,  assento  e  encosto  estofados
anatômicamente e totalmente sem costura,  braço direito escomoteável,  encosto permitindo todas as posições com
acionamento pelo pedal de comando,  sendo amplo de linhas arredondadas e envolvido com curvatura anatômica,
biarticulado, posição volta a zero, botão stop de emergência e mangueiras embutidas na caixa de conexão, equipo
odontológico  acoplado,  com braço flex,  sistema touch e  bandeja  inox,  contendo travamento pneumático  e  sensor
capacitivo com cinco terminais, pedal progressivo para acionamento das pontas, refletor de led com puxador bilateral e
proteção frontal transparente de policarbonato acionado através do comando no pedal, unidade auxiliar versátil com
dois sugadores de acionamento automático, cuba translúcida removível, acionamento da água na cuba no pedal com
timer, separador de detritos na caixa do comando, sistema antirrefluxo, filtro para resíduos sólidos no reservatório de
água e válvula antirretração, rede de alimentação elétrica 220 v, circuito alternado com fusíveis de proteção, garantia
mínima de 12 meses com instalação inclusa, acompanhando manual de instruções e registro na anvisa.’’

Com isso, tomando como base a ausência das características que encontra-se grifadas
em amarelo, que ocasionou a desclassificação, e de acordo com a pesquisa na íntegra
através do modelo ‘’CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX’’ através do
site (dentemed.com.br) foi constatado que as mesmas não possuem/enquadram-se ao
modelo apresentado.

2. Ainda com base aos questionamentos:

‘’Estamos enviando de forma anexa o certificado de biocompatibilidade do equipamento, que demonstra o atendimento
a mais uma das exigências do edital. ‘’

‘’ Em relação ao acabamento em linhas pretas, informamos que o consultório ofertado possui tal funcionalidade, apesar
de não ser essencial para o perfeito funcionamento do objeto do certame. ‘’ 

Após  a  análise  dos  certificados  de  biocompatibilidade  anexados  a  esse  recurso,
ressaltando  que  o  mesmo  não  fora  enviado  acompanhado  da  proposta  no  ato  de
classificação, ressalto que o mesmo refere-se a  PVC flexível cristal de revestimento do
assento, encosto lombar e de cabeça. Entretanto, de acordo com as características do
edital,  o  certificado  de  biocompatibilidade  precisa  ser  referente  ao  componente  da
biocompatibilidade  do  couro,  sendo  esse,  o  principal  componente  do  estofamento,
conforme característica.

Com base ao questionamento apresentado, referente ao acabamento em linhas pretas,
ressalto mais uma vez que o componente não estava presente na proposta apresentada,
onde a mesma cita que o item contempla a característica  ‘‘sem costura’’, bem como no
catálogo enviado, que serve como modelo da especificação.



3. Considerando que em solicitação, o licitante requere em considerar as imagens
fornecidas junto ao presente recurso, alegando que demonstra que o equipamento
ofertado apresenta as características solicitadas no edital,  essa coordenação vem
por meio deste expor o seguinte parecer:

Em análise  as  imagens  apresentadas,  o  fornecedor  apresentou  os  componentes  dos
assentos  que  compõe  à  cadeira  odontológica,  entretanto,  o  material  apresentado
aparentemente por meio de ilustração, trata-se de um tecido conhecido como  ‘’courvin’’,
que é um material vinílico utilizado para revestimento de estofados. 

Há diferença entre o courvin e o couro, onde o couro é um laminado feito de borracha
natural,  enquanto  o  courvin  leva  uma  camada  de  PVC  ou  poliuretano.  Pois  bem,  o
material solicitado na especificação foi  estofamento de couro com alta densidade, que é
uma  espuma  injetada  no  estofamento,  deixando  o  estofado  mais  confortável.  Segue
imagens extraídas da integra para comprovações e comparações a imagem apresentada
pelo licitante, ressaltando que as imagens abaixo fora copiada através do site de pesquisa
pública da internet, sendo apresentada em diferentes modelos e fabricantes.



Sem  mais,  e  diante  o  exposto,  informo  que  o  equipamento  ofertado  não  atende  o
instrumento convocatório. 

É o parecer,
Aracaju, em 19 de Janeiro de 2021.

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


