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Comissão de Licitação SMSA - PBH <cplsmsa@pbh.gov.br>

URGENTE: Referente pregão eletrônico nº 132/2021 

Thayssa Ludmilla <thayssaludmilla@yahoo.com.br> 19 de novembro de 2021 16:37
Para: Comissão de Licitação <cplsmsa@pbh.gov.br>

Boa tarde, senhores!

 

 

Nossa empresa participou recentemente do pregão eletrônico nº 132/2021 e foi vencedora do item caneta de alta
rotação. Ocorre que na data de hoje, tivemos nossa proposta desclassificada sob a justificativa de que a amostra
apresentada por nossa empresa foi rejeitada por apresentar problemas de funcionamento durante os testes realizados,
mais especificamente em relação às brocas, que conforme foi afirmado não foi possível realizar a remoção das mesmas,
mesmo ao se apertar o botão que abre a pinça e segura a broca.

Sobre esse ponto gostaríamos de prestar alguns esclarecimentos, bem como solicitar que a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte também nos repasse algumas informações importantes.

 

Primeiramente é de grande estranheza para nossa empresa o ocorrido, vez que todas as nossas peças de mão passam
por rigorosos testes de funcionamento e lubrificação antes de serem entregues aos clientes.  Dessa forma, as amostras
enviadas para a PBH foram devidamente testadas e lubrificadas e não apresentaram nenhum problema.

Outro ponto interessante, é que a empresa Miamimed Produtos Odontológicos Ltda, vencedora do item reservado para a
cota de Microempresas e Empresas de Pequeno porte também enviou amostra da marca Dentemed e assim como
ocorreu com a nossa empresa teve sua amostra rejeitada pelo mesmo motivo, ou seja, os dois produtos apresentaram
exatamente o mesmo defeito alegado.

 

Os produtos da marca Dentemed possuem toda a certificação exigida dos produtos odontológicos, sendo aprovada pela
ANVISA E INMETRO. Como é do conhecimento dos senhores, são órgãos bastante sérios e rígidos. Sendo assim,
nosso produto foi testado e aprovado, não tendo nada que o desabone.

 

Gostaríamos que nos informassem quais as brocas foram utilizadas na realização do teste no qual ocorreu o problema,
visto que como é de nosso conhecimento existem no mercado inúmeras brocas que não seguem a especificação exigida
para o produto, além de muitas brocas falsificadas.  O padrão das brocas segue o calibre de 1,6mm com uma tolerância
de 2 décimos, sendo, portanto, impossível notar uma diferença no calibre a olho nu. Por isso, como já identificamos em
outras ocasiões, o uso de brocas fora da especificação ocasiona o dano na caneta de alta rotação, ou seja, de uma
forma bem simples de entendimento, ao se colocar uma broca cujo calibre é superior a 1,6 mm, se forçar com a mão, a
broca entra normalmente, porém danifica a caneta e a mesma fica retida, por questões óbvias. Portanto, para
identificarmos o que realmente ocorreu, gostaríamos que além de nos informar quais as brocas utilizadas, se estas são
devidamente certificadas, que nos apresentem o laudo de calibração da broca, pois o laudo de calibração das canetas
de alta rotação nós possuímos e podemos comprovar que não existe nenhuma irregularidade.

Também gostaríamos de ser informados de quem realizou os testes. Qual sua qualificação técnica?

 

Outro ponto interessante é que recentemente nossa empresa foi vencedora do pregão eletrônico nº 177/2020 cujo objeto
também contemplava peças de mão odontológicas e a caneta de alta rotação é exatamente a mesma desse novo
processo e na ocasião a mesma foi aprovada sem nenhum contratempo.
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Além disso, apenas no item da ampla concorrência com a desclassificação de nossa empresa os cofres públicos estão
sendo onerados no montante superior a R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), já que a proposta do
segundo colocado é bem superior à de nossa empresa.

 

Solicitamos também o agendamento de uma visita técnica à PBH, onde iremos enviar o engenheiro e técnico
responsável da empresa Dentemed, além do responsável pelo controle de qualidade da empresa para verificar “in loco”
os problemas ocorridos, vez que contradiz totalmente aos nossos testes internos. E no intuito de transparência do
processo licitatório, vamos filmar os testes para que a PBH fique respaldada quanto à questão.

 

Sendo assim, ficamos no aguardo do retorno do senhores para que possamos tomar as providências necessárias, visto
que nossa empresa está sendo prejudicada e nossos produtos estão tendo sua qualidade questionada por um órgão tão
relevante como a Prefeitura de Belo Horizonte e por termos todas as certificações exigidas e trabalharmos com um
produto de alta qualidade, não podemos permitir que essa situação prospere.

Atenciosamente,

Thayssa Ludmilla Lucas Pereira
Representante empresa Dentemed Equipamentos Odontológicos 
OAB/MG 197.695


