
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO - SETOR DE

LICITACOES - (CE)

 

    Licitação: (Ano: 2014/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIAO / Nº

Processo: 5.527/2014)

 

     Às 10:01:54 horas do dia 08/09/2014 no endereço AV SANTOS DUMONT 3384, bairro

ALDEOTA, da cidade de FORTALEZA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ANA

MARIA TELES FORTUNA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

5.527/2014 - 2014/PE 35-14 R que tem por objeto Aquisição de equipamentos para

instalação de dois consultórios odontológicos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Consultório odontológico, conforme especificações constantes do Termo de

Referência.

Lote (2) - Aparelhos diversos.

Lote (3) - Equipamentos de biossegurança.

Lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2014 08:44:54:760 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 46.050,22

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

06/09/2014 11:43:03:018 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 46.050,22

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/09/2014 08:44:54:760 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 19.588,58

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2014 20:16:39:111 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME  R$ 9.366,04

08/09/2014 08:44:54:760 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 10.665,18

05/09/2014 16:28:24:473 IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME  R$ 10.665,18

08/09/2014 07:57:41:216 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 42.660,00

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

06/09/2014 11:43:03:018 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 10.665,18

Data-Hora Fornecedor Proposta

05/09/2014 20:16:39:111 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME  R$ 2.916,92



    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Consultório odontológico, conforme especificações constantes do Termo de

Referência.

Lote (2) - Aparelhos diversos.

Lote (3) - Equipamentos de biossegurança.

Lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

08/09/2014 08:44:54:760 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 2.916,92

28/08/2014 13:35:30:322 ROSSATO & BERTHOLD LTDA  R$ 2.900,00

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

06/09/2014 11:43:03:018 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 2.916,92

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2014 10:26:11:354 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 30.400,00

08/09/2014 10:25:57:031 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 31.000,00

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2014 10:56:56:227 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 19.588,00

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2014 10:39:58:898 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 6.000,00

08/09/2014 10:39:48:871 IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME  R$ 6.199,00

08/09/2014 10:39:24:140 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME  R$ 6.400,00

08/09/2014 10:31:21:766 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 9.299,00

08/09/2014 07:57:41:216 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 42.660,00

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/09/2014 10:52:19:866 ROSSATO & BERTHOLD LTDA  R$ 2.398,00

08/09/2014 10:52:03:437 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME  R$ 2.400,00

08/09/2014 10:51:23:453 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP  R$ 2.600,00

06/09/2014 11:43:03:018 R. DE F. TORRES - EPP  R$ 2.916,92

08/09/2014 08:51:24:130 SPJ COMERCIAL LTDA ME  R$ 1.000.000,00



 

    No dia 08/09/2014, às 10:28:02 horas, no lote (1) - Consultório odontológico, conforme

especificações constantes do Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/09/2014, às 15:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2014, às 15:01:00 horas, no lote (1) - Consultório odontológico, conforme

especificações constantes do Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP. No dia

10/09/2014, às 15:05:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2014, às 15:05:15 horas, no lote (1) - Consultório odontológico, conforme

especificações constantes do Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 10/09/2014, às 15:11:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2014, às 15:11:15 horas, no lote (1) - Consultório odontológico, conforme

especificações constantes do Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP. No dia

16/09/2014, às 15:04:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2014, às 15:04:38 horas, no lote (1) - Consultório odontológico, conforme

especificações constantes do Termo de Referência. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor: R. DE F. TORRES - EPP. No dia 17/09/2014, às

10:51:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - Consultório odontológico, conforme especificações constantes do Termo de

Referência. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 08/09/2014, às 11:04:10 horas, no lote (2) - Aparelhos diversos. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2014, às 16:23:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2014, às 16:23:14 horas, no lote (2) - Aparelhos diversos. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: BETANIAMED COMERCIAL

LTDA EPP. No dia 12/09/2014, às 15:55:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Aparelhos diversos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.



 

    No dia 08/09/2014, às 10:55:43 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/09/2014, às 16:05:59 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/09/2014, às 16:05:59 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: BETANIAMED

COMERCIAL LTDA EPP. No dia 16/09/2014, às 15:33:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2014, às 15:33:47 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: IBI LIFE

MEDICAL LTDA - ME. No dia 17/09/2014, às 10:21:47 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/09/2014, às 10:21:47 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: EMIGE

MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME. No dia 23/09/2014, às 13:22:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 23/09/2014, às 13:22:51 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Valor constante da proposta escrita. No dia 24/09/2014, às 14:56:33 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2014, às 14:56:32 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Decorrido o prazo previsto no item 13.1.1 do edital sem a manifestação de qualquer licitante

quanto à intenção de recorrer, esta pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante

vencedor.

 

    No dia 24/09/2014, às 14:56:32 horas, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa R. DE F.

TORRES - EPP com o valor R$ 9.298,96.

 

    No dia 08/09/2014, às 10:54:20 horas, no lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 08/09/2014, às 14:14:37 horas, a



situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/09/2014, às 14:14:37 horas, no lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ANA MARIA TELES FORTUNA - desclassificou o fornecedor: ROSSATO &

BERTHOLD LTDA. No dia 15/09/2014, às 10:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/09/2014, às 10:03:41 horas, no lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Verificado o atendimento das exigências editalícias, o licitante foi declarado vencedor. No

dia 16/09/2014, às 15:17:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2014, às 15:17:42 horas, no lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Decorrido o prazo previsto no item 13.1.1 do edital sem a manifestação de qualquer licitante

quanto à intenção de recorrer, esta pregoeira adjudicou o objeto da licitação ao licitante

vencedor.

 

    No dia 16/09/2014, às 15:17:42 horas, no lote (4) - Fotopolimerizador do tipo led. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa EMIGE

MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 08/09/2014, às 14:14:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - ROSSATO & BERTHOLD LTDA, no lote (4) -

Fotopolimerizador do tipo led. O motivo da desclassificação foi: O licitante registrou no chat

de mensagens o seguinte; "Solicitamos desclassificação, equipamento não atende ao edital.

Grata, ao seu dispor." Licitante desclassificado por não manter sua proposta.

 

    No dia 10/09/2014, às 15:11:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote

(1) - Consultório odontológico, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

O motivo da desclassificação foi: O produto cotado não atende às exigências editalícias, vez

que o REFLETOR ODONTOLÓGICO não possui, como exigido no termo de referência,

"cabeçote com espelho multifacetado monofocal", mas sim, "cabeçote com 3 LEDs" (item

1.01 do Termo de Referência) e o CONTRA-ÂNGULO não atende à exigência constante no

item 1.06 do Termo de Referência sem sistema de irrigação por água. Na proposta, é

oferecido um modelo com refrigeração.

 

    No dia 10/09/2014, às 16:05:59 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote



(3) - Equipamentos de biossegurança. O motivo da desclassificação foi: Proposta

desclassificada por não atender às exigências do edital, no que concerne ao prazo de

garantia do produto cotado no item 3.1.

 

    No dia 10/09/2014, às 16:23:14 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP, no lote

(2) - Aparelhos diversos. O motivo da desclassificação foi: A empresa informou não ser

possível fornecer o aparelho de raios-x com sistema de fixação ao piso, como exigido no

edital. Registrou no chat de mensagens o seguinte: "ESTIMADA PREGOEIRA VIEMOS

SOLICITAR DESCLASSIFICAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA, POIS EM CONSULTA A

FABRICANTE XDENT REFERENTE RAIO-X NÃO POSSUI NO MOMMENTO

EQUIPAMENTO DE PISO COM O BRAÇO PANTOGRAFICO. TELEFONE FABRICANTE:

(16) 3976-1958".

 

    No dia 12/09/2014, às 15:55:33 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - SPJ COMERCIAL LTDA ME, no lote (2) -

Aparelhos diversos. O motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não

atender ao critério de aceitabilidade de preços, inserto no item 10.1 do edital. Consultado

sobre a possibilidade de reduzir sua proposta de preços, a arrematante não se manifestou.

 

    No dia 16/09/2014, às 15:04:37 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - R. DE F. TORRES - EPP, no lote (1) - Consultório

odontológico, conforme especificações constantes do Termo de Referência. O motivo da

desclassificação foi: O produto ofertado não atende às exigências editalícias.

- O refletor odontológico não apresenta luz do tipo LED, mas, sim, do tipo halógena (branca);

- O contra-ângulo ofertado apresenta sistema de refrigeração por água. É solicitado um sem

refrigeração por água;

- O pedal de comando (movimentos da cadeira e acinamento do refletor) solicitado deve ser

integrado à base da cadeira. O   ofertado é móvel;

- A unidade auxiliar solicitadada deve possuir dois sugadores e uma seringa tríplice. A

ofertada apresentada apenas um sugador, podendo ser adicionados mais um sugador e

uma seringa tríplice, com acréscimo ao valor.

- Através da análise de manual de instruções do equipamento Kavo Unik, observamos que a

caixa de comando incorporada à base  da cadeira não é compatível, no que diz respeito ao

formato, localização e disposição dos pontos, ao equipamento   Dabi-Atlante.

 

    No dia 16/09/2014, às 15:33:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME, no lote (3) -

Equipamentos de biossegurança. O motivo da desclassificação foi: O produto ofertado no

item 3.01 não atende às exigências editalícias, pois,  através de pesquisas realizadas na



internet, observou-se que o produto ofertado apresenta apenas duas bandejas. O produto

solicita do contem três bandejas.

 

    No dia 17/09/2014, às 10:21:47 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-

ME, no lote (3) - Equipamentos de biossegurança. O motivo da desclassificação foi: O

produto ofertado para o item 3.01 não atende às exigências do edital, no que concerne ao

prazo de garantia.

 

    No dia 17/09/2014, às 10:51:05 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA MARIA TELES

FORTUNA - desclassificou o fornecedor - SPJ COMERCIAL LTDA ME, no lote (1) -

Consultório odontológico, conforme especificações constantes do Termo de Referência. O

motivo da desclassificação foi: Proposta desclassificada por não atender ao critério de

aceitabilidade de preços, inserto no item 10.1 do edital.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ANA MARIA TELES FORTUNA

Pregoeiro da disputa

 

CELIO RICARDO LIMA MAIA

Autoridade Competente

 

ISABEL CRISTINA CAMPOS LOPES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
09.560.267/0001-08 BETANIAMED COMERCIAL LTDA EPP

71.505.564/0001-24 EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-ME

10.493.078/0001-49 IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME

12.068.781/0001-35 MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

19.231.616/0001-00 R. DE F. TORRES - EPP

06.977.683/0001-18 ROSSATO & BERTHOLD LTDA

14.547.833/0001-81 SPJ COMERCIAL LTDA ME


