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Pregão Eletrônico

989073.512020 .6325 .4982 .839938792

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00051/2020

Às 09:01 horas do dia 25 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal 2.339 de 06/01/2020, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 149, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2020. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cadeira odontológica, de acordo com a Portaria Federal n° 4.061 de
18/12/2018, visando atendimento as equipes da Saúde Bucal.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CADEIRA ODONTOLÓGICA
Descrição Complementar: CADEIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA,
MATERIAL ESTOFAMENTO POLIURETANO INJETADO, ALTA DENSIDADE, MATERIAL REVESTIMENTO PVC LAMINADO SEM
COSTURA, ENCOSTO BI-ARTICULADO, FUNCIONAMENTO ELETROMECÂNICO, MOTORREDUTOR, ISENTO ÓLEO, POSIÇÕES
4 MOVIMENTOS + PROGRAMADAS, COMPONENTES CAIXA COMANDO INTERNA, PEDAL COMANDO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva
de ME/EPP
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.252,9100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - CADEIRA ODONTOLÓGICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
09.560.267/0001-08 BETANIAMED

COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 18.250,0000 R$ 36.500,0000 24/08/2020
11:42:21

Marca: DENTEMED 
Fabricante: DENTEMED EQUIP. ODONT. 
Modelo / Versão: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME FLEX (Ambidestr 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
- CADEIRA ODONTOLÓGICA com estrutura de aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos em
ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para evitar
oxidação, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim
vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano
flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de comando /
distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois
automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando
de pé, com todas as funções integradas. EQUIPO acoplado a cadeira, com sistema de válvulas anti refluxo, com mesa
dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta
rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois
furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em angulação de 45o
graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados a
mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de comando da
cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. UNIDADE AUXILIAR rebatível em 90 graus, acoplada a
cadeira, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de
engenharia de alta resistência injetado, com proteção UV. Peça única com suporte das mangueiras integrado, suporte
para copo, cuspideira de porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para
enxágue da cuspideira regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente). REFLETOR
ODONTOLÓGICO dotado de lâmpada halogêna de fácil troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até
8000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os
movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de
engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção em acrílico, proporcionando maior segurança ao
paciente, braço multi-articulado, permitindo a iluminação da arcada inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé.
Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de Volta a zero e posição de trabalho “Produto
Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010
(INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013
(ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO
9.001/2015 e ISO 13.485/2016 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e
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98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)”. MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS
PRIME FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integra da especificação do edital,
conforme segue: 1. Tubulação totalmente embutida (Cadeira) 2. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) 3. Braço
flex com travamento pneumático (Equipo) 4. Terminal extra para alta rotação (Equipo) 5. Sistema desinfecção com
válvula antirretração (Equipo) 6. Porta-copo incorporado (Unidade Auxiliar) 7. Rebatimento com giro de até 180º
(Unidade Auxiliar) 8. Cuba Porcelana (Unidade Auxiliar) 9. Refletor multifacetado com lâmpada halógena e protetor
fechado tipo bolha do espelho (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE:
DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600007 CERTIFICADO DO PRODUTO
C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO “CE”

00.730.538/0001-51 ODONTOPAN
EQUIPAMENTOS
MEDICOS E
ODONTOLOGICOS
LTDA

Sim Sim 2 R$ 18.252,0000 R$ 36.504,0000 24/08/2020
18:37:44

Marca: D700 
Fabricante: ALLIAGE S/A 
Modelo / Versão: D700 AIR + OPCIONAIS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
- Cadeira odontológica com estrutura de aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos em ambos os
lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para evitar oxidação,
com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim
vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano
flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de comando /
distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois
automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando
de pé, com todas as funções integradas. Equipo acoplado a cadeira, com sistema de válvulas anti refluxo, com mesa
dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta
rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois
furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em angulação de 45º
graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados a
mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de comando da
cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando
de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos
cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção
em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multi articulado, permitindo a iluminação da arcada
inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé. Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de
Volta a zero e posição de trabalho Unidade Auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda
embutida, sem mangueira corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência
injetado, com proteção UV. Peça única com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de
porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspideira
regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente).

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK
MICHALISZYN

Sim Sim 2 R$ 18.252,9100 R$ 36.505,8200 24/08/2020
12:51:53

Marca: ALLIAGE 
Fabricante: ALLIAGE 
Modelo / Versão: D1- D700 AIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA D700 AIR Descrição do produto A cadeira odontológica da
D700 é completa, tecnológica e com o melhor custo-benefício. Além do conjunto ser confortável para o cirurgião-
dentista e para o paciente, a cadeira também é mais resistente e duradoura. Sua base não precisa se fixada ao piso,
todos os comandos elétricos ficam centralizados no pedal e os movimentos são sincronizados e reguláveis. Seu equipo
está disponível nas versões cart, com braçoSoluções inteligentes para o seu dia a dia com qualidade, durabilidade e
baixa manutenção. Os consultórios D700 possuem encosto de cabeça macio e anatômico, com linhas arredondadas
que oferecem mais conforto ao paciente, principalmente em sessões longas. São três opções de equipo adaptados à
necessidade de cada profissional nas versões Cart, Flex e Pneumática. Com opção de modelos com três ou quatro
pontas. Sua unidade auxiliar acoplada à cadeira com cuba em cerâmica, forma arredondada, removível proporciona
maior biossegurança. O trabalho dos cirurgiões-dentistas é otimizado através das funções Volta zero e posição de
trabalho totalmente automáticas. Facilitando o trabalho do profissional com movimentos precisos, gera menor esforço
e maior segurança durante sua utilização. O essencial para seu dia a dia você encontra na D700. mecânico ou braço
pneumático e ela também oferece opções de um ou dois sugadores na unidade auxiliar. O refletor é de lâmpada
halógena, com puxador ergonômico e braço multiarticulado. Outras especificações expand_less CADEIRA Estrutura
construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e
durabilidade ao conjunto. Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso. Sistema tipo pantográfico de
elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de
ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da
cadeira facilitando o acesso do profissional. Braço de apoio para o paciente fixos com estrutura de metal. Pedal de
Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero. Sistema de
elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico
Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça
anatômico, removível, com regulagem de altura. Ambidestro. EQUIPO Produzido em ABS Injetado: confere maior
durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Composição: Seringa tríplice / 01 terminais
com spray para alta rotação e 01 terminal sem spray para micromotor pneumático. Braços articuláveis e com
travamento pneumático (modelo Air), acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral
proporcionando liberdade aos movimentos. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do
equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice:
Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com
acionamento pneumático individual. Puxador Bilateral UNIDADE DE ÁGUA Produzido em ABS Injetado: confere maior
durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro
para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o
corpo da unidade de água. Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água.
Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba
rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório.
Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi)(Série) REFLETOR Refletor Halógeno (Série) Monofocal para uso
odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do
espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento,
evitando o risco de contaminação Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a
25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Refletor LED (Opcional) Monofocal para uso odontológico com sistema óptico com 1
LED. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente,
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transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação
cruzada. Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: 8.000 a 35.000 LUX (tolerância
+/- 20%). Informações Técnicas expand_less INFORMAÇÕES TÉCNICAS CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO SEGUNDO A
ANVISA Classe de enquadramento: Classe Il (risco médio) CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

33.246.555/0001-77 EGR
EQUIPAMENTOS E
SOLUCOES
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 18.252,9100 R$ 36.505,8200 25/08/2020
07:52:11

Marca: Saevo/ CONSULTORIO 
Fabricante: Saevo/ CONSULTORIO SAEVO S 200 F 
Modelo / Versão: Saevo/ CONSULTORIO SAEVO S 200 F 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR)
- Cadeira odontológica com estrutura de aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos em ambos os
lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para evitar oxidação,
com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim
vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano
flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de comando /
distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois
automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando
de pé, com todas as funções integradas. Equipo acoplado a cadeira, com sistema de válvulas anti refluxo, com mesa
dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta
rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois
furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em angulação de 45º
graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados a
mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de comando da
cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando
de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos
cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção
em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado, permitindo a iluminação da arcada
inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé. Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de
Volta a zero e posição de trabalho Unidade Auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda
embutida, sem mangueira corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência
injetado, com proteção UV. Peça única com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de
porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira
regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente).

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA &
CIA LTDA

Sim Sim 2 R$ 18.252,9200 R$ 36.505,8400 25/08/2020
08:18:49

Marca: FABRICANTE ALLIAGE 
Fabricante: FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 AIR 
Modelo / Versão: FABRICANTE ALLIAGE - CADEIRA D1- D700 AIR 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/
REFLETOR) - Cadeira odontológica com estrutura de aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos
em ambos os lados da cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. Base em chapa de aço com isolação, para
evitar oxidação, com movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando
assim vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em
poliuretano flexível, revestido em PVC sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. Caixa de comando
/ distribuição acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois
automáticos, volta à zero e posição de trabalho. Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando
de pé, com todas as funções integradas. Equipo acoplado a cadeira, com sistema de válvulas anti refluxo, com mesa
dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta
rotação com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois
furos, suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em angulação de 45º
graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados a
mesa do equipo. Pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de comando da
cadeira. Estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção UV. Braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando
de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos
cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção UV, e totalmente fechado com proteção
em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado, permitindo a iluminação da arcada
inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé. Acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de
Volta a zero e posição de trabalho Unidade Auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda
embutida, sem mangueira corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência
injetado, com proteção UV. Peça única com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de
porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira
regulado através de registro. Sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente)."

29.700.587/0001-23 PRIORITTA
PRODUTOS
HOSPITALARES -
EIRELI

Sim Sim 2 R$ 91.400,0000 R$ 182.800,0000 24/08/2020
17:37:46

Marca: SANTAREM 
Fabricante: SANTAREM 
Modelo / Versão: SANTAREM 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: cadeira odontológica completa (equipo/ sugador/ refletor) - cadeira
odontológica com estrutura de aço, ponto de articulação central, apoio de braços fixos e curtos em ambos os lados da
cadeira, facilitando a entrada e saída do paciente. base em chapa de aço com isolação, para evitar oxidação, com
movimentos silenciosos através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim vazamentos e
movimentos involuntários. pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento injetado em poliuretano flexível,
revestido em pvc sem costura, cabeceira articulada com regulagem de altura. caixa de comando / distribuição
acoplada a cadeira. cadeira contendo seis (6) seis movimentos sendo, (4) quatro individuais e (2) dois automáticos,
volta à zero e posição de trabalho. acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé, com
todas as funções integradas. equipo acoplado a cadeira, com sistema de válvulas anti refluxo, com mesa dotada de
três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação e uma mangueira para alta rotação
com regulagem do spray no terminal, formato liso, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos,
suporte das mangueiras para até (4) quatro pontas, com posicionamento dos instrumento em angulação de 45º
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graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrados a
mesa do equipo. pedal progressivo móvel para acionamentos dos instrumentos junto com o pedal de comando da
cadeira. estrutura da mesa em plástico de engenharia de alta resistência, com proteção uv. braço do equipo
pneumático dotado de movimentos verticais e horizontais. refletor odontológico dotado de lâmpada halogena de fácil
troca, luz fria com intensidade regressiva de 25000 lux até 8000 lux, controle de iluminação acionados no comando
de pé. pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos
cabos elétricos, cabeçote injetado em plástico de engenharia, com proteção uv, e totalmente fechado com proteção
em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multi- articulado, permitindo a iluminação da arcada
inferior lingual, acionamento liga/desliga no pé. acendimento automático do refletor ao executar os movimentos de
volta a zero e posição de trabalho unidade auxiliar rebatível em 90 graus, acoplada a cadeira, com tubulação toda
embutida, sem mangueira corrugada (biossegurança), estrutura em plástico de engenharia de alta resistência
injetado, com proteção uv. peça única com suporte das mangueiras integrado, suporte para copo, cuspideira de
porcelana removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágüe da cuspideira
regulado através de registro. sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 182.800,0000 29.700.587/0001-23 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.505,8400 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.505,8200 27.792.194/0001-61 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.505,8200 33.246.555/0001-77 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.504,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.500,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:01:00:843
R$ 36.498,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:06:29:283
R$ 36.400,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:08:05:963
R$ 36.398,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:08:06:963
R$ 36.396,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:08:45:047
R$ 36.394,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:08:46:313
R$ 36.300,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:09:40:430
R$ 36.298,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:09:41:983
R$ 36.290,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:09:47:850
R$ 36.288,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:09:49:170
R$ 35.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:09:51:367
R$ 34.998,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:09:52:510
R$ 36.000,0000 27.792.194/0001-61 25/08/2020 09:09:53:830
R$ 34.990,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:10:03:293
R$ 34.988,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:10:04:867
R$ 32.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:10:26:280
R$ 31.998,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:10:27:650
R$ 30.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:10:50:230
R$ 29.998,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:10:51:217
R$ 29.900,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:11:09:233
R$ 29.898,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:11:10:173
R$ 29.890,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:11:18:453
R$ 29.888,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:11:19:667
R$ 25.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:11:22:417
R$ 24.999,9000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:12:18:153
R$ 24.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:12:27:460
R$ 23.990,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:13:05:337
R$ 22.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:13:16:720
R$ 21.999,9000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:13:35:283
R$ 20.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:14:03:303
R$ 19.999,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:14:12:973
R$ 19.989,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:14:42:167
R$ 19.980,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:14:52:073
R$ 19.970,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:14:59:213
R$ 19.760,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:15:06:567
R$ 19.500,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:15:18:613
R$ 19.499,9000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:15:54:003
R$ 19.400,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:16:06:787
R$ 35.000,0000 27.792.194/0001-61 25/08/2020 09:16:20:077
R$ 19.399,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:17:08:477
R$ 19.200,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:17:18:757
R$ 19.199,9900 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:17:47:740
R$ 19.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:18:09:013
R$ 18.999,9900 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:18:24:640
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R$ 26.391,0000 33.246.555/0001-77 25/08/2020 09:18:27:127
R$ 18.990,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:18:35:767
R$ 18.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:18:41:573
R$ 29.887,9900 29.700.587/0001-23 25/08/2020 09:19:26:440
R$ 26.389,0000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:19:31:217
R$ 25.142,4000 05.286.960/0001-83 25/08/2020 09:19:46:467
R$ 18.550,0000 00.730.538/0001-51 25/08/2020 09:19:49:367
R$ 29.800,0000 27.792.194/0001-61 25/08/2020 09:20:44:200
R$ 29.799,9900 29.700.587/0001-23 25/08/2020 09:20:53:193
R$ 29.700,0000 27.792.194/0001-61 25/08/2020 09:21:34:090
R$ 29.723,7000 29.700.587/0001-23 25/08/2020 09:21:44:647
R$ 17.000,0000 09.560.267/0001-08 25/08/2020 09:25:06:287

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 25/08/2020
09:04:24 Item Aberto.

Início 1a Etapa da Disputa
Fechada

25/08/2020
09:23:12

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 18.000,0000 e R$ 29.700,0000.

Encerrada Disputa
Fechada

25/08/2020
09:28:13 Encerrada etapa fechada do item.

Encerrado 25/08/2020
09:28:13 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

25/08/2020
10:03:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

25/08/2020
10:51:52

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL
EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08.

Aceite 17/09/2020
09:29:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000.

Habilitado 17/09/2020
09:31:03

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI,
CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08, pelo melhor lance de R$ 17.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 25/08/2020
09:02:28

Bom dia licitantes, declaro aberta à sessão.

Pregoeiro 25/08/2020
09:04:24

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 25/08/2020
09:04:34

Iniciada a etapa de lances.

Pregoeiro 25/08/2020
09:19:38

Os valores ofertados deverão ser cumpridos integralmente para as duas unidades.

Pregoeiro 25/08/2020
09:23:13

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
18.000,0000 e R$ 29.700,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:12

do dia 25/08/2020.
Sistema 25/08/2020

09:28:13
O fornecedor da proposta no valor de R$ 25.142,4000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 25/08/2020

09:28:13
O fornecedor da proposta no valor de R$ 29.700,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 25/08/2020

09:28:13
O fornecedor da proposta no valor de R$ 26.391,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 25/08/2020

09:28:13
O fornecedor da proposta no valor de R$ 18.550,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 25/08/2020

09:28:13
A etapa fechada do item 1 foi encerrada.

Sistema 25/08/2020
09:28:13

O item 1 está encerrado.

Sistema 25/08/2020
09:28:13

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro 25/08/2020

09:39:00
Iniciarei aplicação do beneficio de empresa local e regional conforme item 4.2.2.1 inciso II

do edital.
Pregoeiro 25/08/2020

09:40:53
Para ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - Aplicando item

4.2.2.1 inciso II, dando a prioridade para empresa regional, pois empresa está dentro dos
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10% do preço válido. Tem interesse de cobrir o valor de R$ 17.000,00? Prazo de 10 min
para resposta.

00.730.538/0001-
51

25/08/2020
09:42:40

Bom dia, Sr. Pregoeiro um instante

Pregoeiro 25/08/2020
09:44:59

Para ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - Ressalto que
este valor é para as duas unidades.

00.730.538/0001-
51

25/08/2020
09:47:51

Sr. Pregoeiro nosso valor já esta no nosso minimo, infelizmente nao conseguimos baixar
mais

Pregoeiro 25/08/2020
09:48:37

Para ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ok, agradeço
atenção.

Pregoeiro 25/08/2020
09:49:01

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Bom dia, a empresa tem interesse em melhorar a
oferta?

Pregoeiro 25/08/2020
09:56:44

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - ?

09.560.267/0001-
08

25/08/2020
09:58:27

Sim só um momento

09.560.267/0001-
08

25/08/2020
10:00:58

os preços ofertados na fase de lances foram nossa melhor oferta. Pedimos compreensão.

Pregoeiro 25/08/2020
10:02:41

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Ok.

Pregoeiro 25/08/2020
10:03:06

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Convoco a empresa para encaminhar proposta
corrigida, no modelo do anexo I, pois há declarações que são necessárias constar,

CATÁLOGO E DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MODELO C). Concedo prazo de
duas horas, conforme item 15.1 do edital.

Pregoeiro 25/08/2020
10:03:42

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Favor prestar atenção nos documentos
solicitados, pois a falta de qualquer um gera desclassificação.

Sistema 25/08/2020
10:03:50

Senhor fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 09.560.267/0001-08,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 25/08/2020
10:51:52

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF:
09.560.267/0001-08, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 25/08/2020
11:03:16

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Recebido. Informo que sessão será SUSPENSA,
com finalidade da equipe técnica realizar análise do catálogos e demais documentos

apresentados, conforme item 5.2 do ANEXO III.
09.560.267/0001-

08
25/08/2020
11:06:20

Ciente. Sr. a Previsão para retorno da sessão?

Pregoeiro 25/08/2020
11:08:30

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Acredito que essa semana, dependo da equipe
técnica.

Pregoeiro 25/08/2020
11:09:03

Declaro à sessão SUSPENSA, para que equipe técnica realize análise do catálogo, após
será retomada à sessão, com aviso neste chat com 24 horas de antecedência para

retorno. Sem mais para o momento, agradeço atenção de todos.
Pregoeiro 15/09/2020

10:43:08
Bom dia, informo que retorno da sessão para informar análise dos catálogos e demais

fases do certame, será dia 17/09/2020 às 09 hs (horário de Brasília).
Pregoeiro 17/09/2020

09:02:21
Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 17/09/2020
09:06:29

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Informo que conforme relatório da equipe técnica
o produto ofertado foi aprovado, pois atende todas especificações exigidas no edital,

sendo assim, com base na análise técnica declaro a empresa CLASSIFICADA para presente
certame.

Pregoeiro 17/09/2020
09:07:21

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Caso desejem, ter acesso ao relatório da amostra.
Está disponível no endereço: http://www.dourados.ms.gov.br/wp-

content/uploads/2020/08/An%C3%A1lise-de-cat%C3%A1logo-PE-051-20.pdf
Pregoeiro 17/09/2020

09:08:10
Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI -

http://www.dourados.ms.gov.br/index.php/categoria/agosto-de-2020/
Pregoeiro 17/09/2020

09:08:44
Iniciarei análise da habilitação da empresa classificada e demais fases do certame.

Pregoeiro 17/09/2020
09:30:55

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Declaro à empresa habilitada, pois cumpriu com
todos requisitos do edital.

Sistema 17/09/2020
09:31:03

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 17/09/2020
09:31:23

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/09/2020 às
10:02:00.

Pregoeiro 17/09/2020
09:32:54

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Registro que a empresa não necessita encaminhar
documentação original, pois todos documentos estão assinados digitalmente e possuem

autenticação digital, conforme item 28.3 do edital.
Pregoeiro 17/09/2020

09:38:08
Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Alguma dúvida?

09.560.267/0001-
08

17/09/2020
09:40:42

Não senhor

Pregoeiro 17/09/2020
10:06:58

Para BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - Prazo de intenção de recurso foi concedido, não
houveram manifestações, sendo assim, encerro à sessão.
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Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 17/09/2020 09:31:03 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

17/09/2020 09:31:23 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/09/2020 às 10:02:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:07 horas do dia 17 de setembro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LARYSSA DE VITO ROSA 
Pregoeiro Oficial

YASMIN CAROLINA OLIVEIRA FERNANDES
Equipe de Apoio

Voltar   
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