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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/0029 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material odontológico para o almoxarifado do Sesc Pará. 

Belém, 03 de agosto de 2020. 

ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

A Comissão Permanente de Licitação, dentro de suas atribuições, vem comunicar às participantes do 
processo licitatório em referência, o resultado da analise das propostas, após parecer da are técnica. 

Considerado a análise do setor técnico solicitamos das seguintes empresas: 

 Empresa E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP: 

Item 02 – O produto ofertado não possui o solvente a base de acetona solicitado, sendo, portanto a empresa 
desclassificada desse item. 

Item 26 – O produto já foi utilizado nas clínicas do Regional e todos os profissionais reclamaram que o mesmo 
solta os pelos no momento da aplicação com adesivo. 

Item 68 – Solicitamos confirmação se a caneta ofertada (Dentscler) se adapta no equipo Kavo Aquia que é a 
marca utilizada nas nossas clinicas. 

Item 273 - Solicitamos confirmação se a ponta de prof ofertada (Ecel) se adapta no Prof Neo Dabi que é o 
equipamento que possuímos nas nossas clinicas. 

 Empresa DENTAL MARIA LTDA - ME: 

Item 226 – Solicitamos amostras do produto ofertado. 

 Empresa DIABETICOS & CIA EIRELI - EPP: 

Item 282 - Solicitamos confirmação se o contra ângulo ofertado (FX 110 / Dentflex) se adapta no micro motor 
intra S 30 spray TB D 700 que é o equipamento que possuímos nas nossas clinicas. 

 Empresa D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI: 

Item 105 – Solicitamos amostras do produto ofertado. 

Item 106 – Solicitamos amostras do produto ofertado. 

 Empresa JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI: 

Item 179 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 183 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 185 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 186 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 187 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 188 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 
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Item 189 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

Item 190 – A marca ofertada já foi utilizada em nossas clínicas e causou alergia na maioria dos nossos 
profissionais, sendo, portanto a empresa desclassificada desse item. 

  As entregas das amostras deverão acontecer em até 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação deste documento. 

            As amostras deverão conter etiqueta de identificação. 

A licitante que tiver amostra solicitada e não a apresentar quando convocada ou não o fizer no prazo 

concedido será desclassificada do certame e estará sujeita as penalidades previstas no item 15 do Edital.  

O prazo de apresentação de amostras poderá ser prorrogado uma única vez, quando solicitado pela 

empresa, desde que devidamente justificado e aceito pelo SESC/DR/PA.  

 As diligências deverão ser respondidas em até 2 (dois) dias úteis, através do envio da resposta por e-
mail. A empresa que não responder no prazo será desclassificada. 
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