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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 320/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2021 

ADENDO 01 AO EDITAL E ANEXOS 

 
 

O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e 
Saneamento em conjunto com a Comissão Permanente de Licitação (CPL), considerando que a 
Administração pública, por princípio da autotutela, pode a qualquer tempo rever seus atos, com 
vistas a corrigir falhas ou preveni-las, em razão da impugnação ao edital feito pela empresa 

Odontopan Equipamentos Médicos e Odontológicos Ltda, vem por promover o presente adendo 
da seguinte forma: 
 
1. alterar o item 1 do Anexo I - Termo de Referência e Anexo VI – Proposta da 
seguinte forma: 
 

Onde se lê:  

“Conjunto Cadeira Odontológica: com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com 
revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 2 apoios de braços anatômicos e 
rebatíveis, acionamento por motor redutor elétrico (24V cc) e caixa de distribuição integrada. 
Possui 8 movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta 
à Zero programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). 
Cadeira com movimentação silenciosa e suave. Controle de qualidade e processo de pintura 
altamente rigorosa evita a corrosão das peças metálicas. A cadeira alcança altura mínima do 

chão, o que auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Ponto de giro da cadeira entre o 
encosto e o assento, projetado respeitando os movimentos naturais do corpo humano que evita 
a sensação de esmagamento e expulsão da cadeira. O estofamento é revestido com laminado 
100% PVC, um material nobre e sem tramas de tecido na parte interna (exclusivo na categoria) 
que proporciona melhor acabamento e durabilidade. Disponível em cores modernas e com 
diversos tipos de acabamento: brilho, fosco, metálico, holográfico e textura de Couro Dental 

(permite correta assepsia), mesa equipo - Suporte dos instrumentos integrado à mesa e 
escalonado, com 04 terminais para alta e baixa rotação, evita a queda involuntária dos 

instrumentos e facilita a limpeza. Regulagem externa do ar e da água do spray dos 
instrumentos realizada pelo próprio Dentista. Mesa projetada em material de alta tecnologia e 
com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. A regulagem da água e do ar spray dos 
instrumentos pode ser realizada de forma prática e rápida pelo próprio dentista, Sistema Flush* 
Tecnologia que realiza a desinfecção da parte interna das mangueiras, sem a necessidade de 

chamar um técnico. Suporte dos instrumentos com inclinação de 45º, que facilita o manuseio e 
favorece a saúde do profissional, refletor - de 3 leds fechado, mais seguro e prático, com dupla 
pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os movimentos 
automáticos da cadeira. Gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de identificação 
das cores da resina. Braço totalmente articulado permite iluminação na arcada inferior lingual e 
atendimento de pacientes cadeirantes. Regulagem de três intensidades luminosas de 10.000, 
20.000 e 30.000 LUX (+/- 15%) possibilita iluminação mínima durante a preparação da resina, 

evitando a fotopolimerização precoce, pedal móvel e com todas as funções integradas. 
Facilidade de uso e mais espaço para a movimentação do profissional durante os tratamentos. 
Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação dos instrumentos. 
Aderente ao piso e construído com material resistente e de fácil assepsia, suctora - 

Desenvolvida por meio de processos de fabricação de alta tecnologia que garantem ao produto 
durabilidade e resistência. Suctora rebatível com giro de 45º auxilia a aproximação da 

assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na mangueira de sucção. 
Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Com: Comando de Cadeira, Cabeceira, Refletor, 
Equipo, Unidade Auxiliar, Cuba, Seringa Tríplice, Peça Reta, Contra-ângulo, Micro-Motor, Caneta 
de Rotação, Terminais. (Marcas:Gnatus, Dabi Atlante, Saevo)” 
 
 
- Leia-se: 

 
“Conjunto Cadeira Odontológica: com estrutura em aço, estofamento de espuma injetada com 
revestimento em 100% PVC laminado sem costuras, 1 apoio de braço anatômicos e rebatível (o 
de apoio do paciente para acessar e se acomodar corretamente na cadeira odontológica), 
acionamento por motor redutor elétrico (24V cc) e caixa de distribuição integrada. Possui 8 
movimentos: 4 individuais, 4 automáticos sincronizados (2 posições de trabalho e Volta à Zero 
programáveis pelo profissional) e Last Position (última posição de trabalho acionada). Cadeira 

com movimentação silenciosa e suave. Controle de qualidade e processo de pintura altamente 
rigorosa evita a corrosão das peças metálicas. A cadeira alcança altura mínima do chão, o que 



 
 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA 

Secretaria Municipal de Finanças 
Núcleo de Licitações e Contratos 

 Rua Luiz da Costa Gomes, n. 711, Vila Cidade Nova Aquidauana – MS – CEP 79200-000 

 

2 

 

auxilia na acomodação do paciente na cadeira. Ponto de giro da cadeira entre o encosto e o 
assento, projetado respeitando os movimentos naturais do corpo humano que evita a sensação 
de esmagamento e expulsão da cadeira. O estofamento é revestido com laminado 100% PVC (é 
o revestimento), um material nobre e sem tramas de tecido na parte interna que proporciona 
melhor acabamento e durabilidade. Disponível em cores modernas e com diversos tipos de 
acabamento: brilho, fosco, metálico, holográfico e textura de Couro Dental (é a textura, o 

aspecto do tecido e permite correta assepsia), mesa equipo - Suporte dos instrumentos 
integrado à mesa e escalonado, com 04 terminais para alta e baixa rotação, evita a queda 
involuntária dos instrumentos e facilita a limpeza. Regulagem externa do ar e da água do spray 
dos instrumentos realizada pelo próprio Dentista. Mesa projetada em material de alta tecnologia 
e com proteção UV, que evita o amarelamento das peças. A regulagem da água e do ar spray 
dos instrumentos pode ser realizada de forma prática e rápida pelo próprio dentista, Sistema 
Flush* Tecnologia que realiza a desinfecção da parte interna das mangueiras, sem a 

necessidade de chamar um técnico. Suporte dos instrumentos com inclinação de 45º, que 
facilita o manuseio e favorece a saúde do profissional, refletor - de 3 leds fechado, mais seguro 

e prático, com dupla pega mão para dentista e assistente. Liga e desliga sincronizado com os 
movimentos automáticos da cadeira. Gera luz fria (cor branca neutra) que impede desvios de 
identificação das cores da resina. Braço totalmente articulado permite iluminação na arcada 
inferior lingual e atendimento de pacientes cadeirantes. Regulagem de três intensidades 

luminosas de 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (+/- 15%) possibilita iluminação mínima durante a 
preparação da resina, evitando a fotopolimerização precoce, pedal móvel e com todas as 
funções integradas. Facilidade de uso e mais espaço para a movimentação do profissional 
durante os tratamentos. Aciona as funções da cadeira, refletor e controle progressivo da rotação 
dos instrumentos. Aderente ao piso e construído com material resistente e de fácil assepsia, 
suctora (1 sugador na unidade de água) - Desenvolvida por meio de processos de fabricação de 
alta tecnologia que garantem ao produto durabilidade e resistência. Suctora rebatível com giro 

de 45º auxilia a aproximação da assistente à cadeira. Porta detritos de fácil acesso localizado na 
mangueira de sucção. Acompanha cuba de porcelana autoclavável. Com: Comando de Cadeira, 
Cabeceira, Refletor, Equipo (modelo acoplado, pneumático), Unidade Auxiliar, Cuba, Seringa 
Tríplice, Peça Reta, Contra-ângulo, Micro-Motor, Caneta de Rotação, Terminais. (Marcas:Gnatus, 
Dabi Atlante, Saevo)” 

 
2. Considerando a atual situação de instabilidade econômica e com o intuito de se 
atrair mais interessados ao certame bem como não ter itens fracassados, a Secretaria 
de Saúde e Saneamento decidiu corrigir os valores (R$- real) de referência constantes 

no Anexo ao Termo de Referência por meio do IGP-M do período, ficando estes da 
seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
Item 1 – Valor Unit. R$ 19.166,67 – Valor Total R$ 38.333,34 
Item 2 – Valor Unit. R$   8.323,33 – Valor Total R$ 24.969,99 

Item 3 – Valor Unit. R$   5.266,67 – Valor Total R$ 15.800,01 
Item 4 – Valor Unit. R$   1.235,00 – Valor Total R$   2.470,00 
Item 5 – Valor Unit. R$ 11.728,83 – Valor Total R$ 23,457,66 
Item 6 – Valor Unit. R$ 13.750,00 – Valor Total R$ 27.500,00 
Item 7 – Valor Unit. R$   5.056,97 – Valor Total R$ 20.227,88 
Item 8 – Valor Unit. R$   1.450,00 – Valor Total R$   2.900,00 

Item 9 – Valor Unit. R$   2.550,00 – Valor Total R$   2.550,00 
Valor total da coleta: R$ 158.208,88 
 
- Leia-se: 
 
Item 1 – Valor Unit. R$ 20.049,46 – Valor Total R$ 40.098,92 
Item 2 – Valor Unit. R$   8.706,69 – Valor Total R$ 26.120,07 

Item 3 – Valor Unit. R$   5.509,26 – Valor Total R$ 16.527,77 
Item 4 – Valor Unit. R$   1.291,88 – Valor Total R$   2.583,76 
Item 5 – Valor Unit. R$ 12.269,04 – Valor Total R$ 24.538,08 
Item 6 – Valor Unit. R$ 14.383,31 – Valor Total R$ 28.746,62 
Item 7 – Valor Unit. R$   5.289,89 – Valor Total R$ 21.159,56 
Item 8 – Valor Unit. R$   1.516,78 – Valor Total R$   3.033,56 
Item 9 – Valor Unit. R$   2.667,45 – Valor Total R$   2.667,45 

Valor total da coleta: R$ 165.475,80 
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3. Em consequência do disposto no item 2 do presente adendo é necessário alterar a 
cláusula 16.1 do edital da seguinte forma: 

 
Onde se lê: 
 

16.1 A previsão da despesa orçamentária é de R$ 158.208,88 (cento e cinquenta e 

oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos), sendo que propostas 

com valor total superior ao previsto na presente cláusula poderão ser desclassificadas.  

 
- Leia-se: 
 

16.1 A previsão da despesa orçamentária é de R$ 165.475,80 (cento e sessenta e 

cinco reais e oitenta centavos), sendo que propostas com valor total superior ao 

previsto na presente cláusula poderão ser desclassificadas.  
 

Considerando que o presente adendo altera a elaboração das propostas, a data do 

certame será alterada para o dia 29/03/2022 às 09:00 horas (horário de Brasília), ficando 
inalteradas as demais disposições. Publique-se 

 
Aquidauana/MS, 10 de março de 2022. 

 
 
 

 
 

Cláudia Franco Fernandes Souza 
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento 

 
 
 

 
Melissa Lanzillotti Pacheco 

Coordenação Programa Saúde Bucal – Atenção Primária 
 
 
 

 
 
 

Flavio Gomes Silva 
Presidente da CPL 
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Secretário 
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