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RELATÓRIO TÉCNICO DA REPUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2020

A análise técnica após retorno  da republicação de lotes fracassados  dos autos do Pregão 
Eletrônico  nº 16/2020  referente  ao  Registro  de  preços  para  aquisição  de  equipamentos 
odontológicos, diante da necessidade imediata, para atender aos Centros de Especialidades 
Odontológicas, determina os seguintes apontamentos:

• A empresa  QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI  foi classificada na disputa dos itens  01, 07 e 09. 
Após avaliação técnica e análises das documentações, foi constatado que os itens estão habilitados 
conforme documentação exigida neste edital;

• A empresa GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA foi classificada na disputa dos 
itens  02 e 03. Após avaliação técnica e análises das documentações, foi constatado que os itens 
NÃO estão habilitados conforme documentação exigida neste edital. Vejamos:

Item 02: O modelo apresentado não consta assento forrado em couro (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), nem tampouco apresenta acabamento em linha na cor preta, além 
da ausência de metal cromado nos rodízios e base.

Item 03: Há divergências  no  peso  do  equipamento,  tamanho  do  Visor,  dimensões  e  o  modelo 
apresentado não acompanha lupa.

• A empresa F DE R TORRES MOLITERNO EIRELI foi classificada na disputa dos itens 04 e 05. Após 
avaliação técnica e análises das documentações, foram constatados os seguintes pareceres:

Item 04: Item habilitado, conforme documentações exigidas em edital.

Item 05: Não foram encontrados diâmetro  de  0,3mm ou 30g,  nem tampouco o material apresenta 
borrachas siliconadas.
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• A empresa  MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi classificada na disputa do item 
06.  Após  avaliação  técnica  e  análises  das  documentações,  solicitamos a  disponibilização  do 
manual de instruções do equipamento para prosseguimento com o parecer final.

• A empresa ANNE S MARQUES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI foi classificada na disputa do item 
08.  Após  avaliação  técnica  e  análises  das  documentações,  solicitamos a  disponibilização  do 
manual e modelo do referido item para prosseguimento do parecer.

Atenciosamente,

Erik Vinicius Barros Guedes
Coordenador(a)
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