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Licitações

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
2º RESULTADO DA ANÁLISE DO CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022
Após a suspensão da sessão no último dia 12/09/2022, para que a secretaria requisitante avaliasse
as marcas e catálogos apresentados a e emitisse o Parecer técnico conforme exigência do edital item 10
do termo de referência.
Após análise dos catálogos a secretaria de Saúde do município emitiu parecer (em anexo)
contendo o resultado da análise técnica, sendo resumido da seguinte forma:
DO RESULTADO:
LOTE

EMPRESA

001

ZUMED COMERCIL LTDA

SITUAÇÃO
APROVADO

Diante da APROVAÇÃO da amostra declaro a ACEITABILIDADE DA PROPOSTA do LOTE 001
por atender as exigências do edital, sendo agendada a sessão para divulgação da fase de habilitação para
o dia 13/09/2022 as 16h via chat de mensagem do sistema bllcompras.com.
Na oportunidade informamos que, dá aprovação das MARCAS não cabe recurso nesse momento
e sim após a declaração de VENCEDORA no lote, via interposição de recurso.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Teofilândia – BA, 12 de Setembro de 2022

Rafael Queiroz de Oliveira
Pregoeiro Oficial
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3º PARECER TÉCNICO ODONTOLÓGICO
Ao Pregoeiro Oficial: Rafael Queiroz

No dia, 12 de setembro de dois mil e vintes e dois, foi solicitado analise
dos catálogos e marcas apresentadas pela empresa arrematante do lote 001 na
licitação modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA PARA SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS nº 019/2022, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
cujo objetivo é fornecimento de equipamentos odontológico para atender a
Secretaria de Saúde:
Empresa ZUMED COMERCIAL LTDA CNPJ Nº 06.345.634/0001-62 , Situada
Rua A, Nº 24 - Lote 07 Quadra B - Lote Antônio Pedro- BARRA DOS
COQUEIROS-SE CEP: 49.140-000
LOTE 001 - CADEIRA ODONTOLOGICA
MARCA E
ITEM DESCRIÇÃO
MODELO
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
ALLIAGE /
1
acoplada a cadeira. Cadeira contendo seis (6) seis
D700 - D1
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 45ºgraus, facilitando o acesso do profissional
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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 arcadainferior 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).

Diante da análise feita, fica a marca ofertada no LOTE 01 pela empresa
ZUMED COMERCIAL LTDA CNPJ Nº 06.345.634/0001-62 ,, APROVADA,

por atender as

especificações do edital conforme descrito neste parecer.
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_________________________________
Ileane Araùjo Oiveira
Cirurgiã Dentista
CRO 18001
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