
 
 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
 

 

 

Betaniamed Comercial Eireli - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.560.267/0001-08 e Inscrição Estadual nº 001.071.076-0035, com sede na Rua Antônio Gravatá, nº 132, Bairro 
Betânia, Belo Horizonte/MG vem, respeitosamente, à presença deste CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE, inconformada, data vênia, com especificações solicitadas no descritivo técnico para o item 08- 
MÁSCARA N95/PFF2,  apresentar, a tempo e modo hábeis, Impugnação, conforme as determinações da norma 
do art. 41 da Lei nº 8.666/93, e dos fatos e fundamentos a seguir aduzidos: 
 

 

I- Das Razões de Impugnação 

 

A Administração, através do procedimento licitatório, deverá buscar fundamentalmente as propostas 

econômicas mais vantajosas, bem como equipamentos/materiais de excelente qualidade técnica, que estejam 

exatamente de acordo com as correlatas e respectivas normas regulamentadoras. 

 

Assim temos como imperiosa a exigência editalícia de completa documentação e certificação dos 

licitantes, resguardando desta forma a boa qualidade dos produtos e equipamentos a serem fornecidos, que 

objetivamente servirão à saúde dos cidadãos munícipes. 

 

De acordo com a legislação vigente, os procedimentos licitatórios deverão compulsoriamente exigir dos 

participantes algumas documentações e certificações, tais como Anvisa, Alvará Sanitário, entre outros.  

 

No edital em tela verificamos que os documentos estão devidamente solicitados, porém há uma 

exceção em relação ao item 08- MÁSCARA N95/PFF2, que solicita produto com válvula e cujo objeto do 

referido pregão é para uso no combate ao novo Coronavírus. 

 

II- Máscara com válvula  

 

O edital solicita em seu descritivo técnico em relação ao item 08- máscara n95/pff2, produto com 

as seguintes características: “máscara descartável n95/pff2 com válvula”. 

Sobre esse ponto gostaríamos de solicitar aos senhores que avaliassem tais exigências.  

 Em relação à exigência da válvula gostaríamos de esclarecer, conforme explicação a seguir: 



 
 

 

 

 Os respiradores descartáveis podem possuir ou não válvula de exalação. A válvula de exalação 

serve para facilitar a retirada de ar quente de dentro da máscara proveniente da exalação. Este item 

não influência no fator de proteção, somente no conforto do usuário principalmente quando estes 

respiradores são empregados para atividades que exijam grande esforço físico. Sendo assim, a troca 

gasosa se torna mais fácil e a sensação mais agradável. 

Importante: Respiradores PFF2(S) ou PFF3(S) quando utilizados em ambiente hospitalar, em 

procedimentos NÃO cirúrgicos e em casos que o contaminante é um agente patológico, não devem 

possuir válvula de exalação. 

 

Que PFF2 deve ser usada para a realização de procedimentos em centros cirúrgicos? É indicada 

a PFF2 sem válvula de exalação. A PFF2 com válvula de exalação facilita a saída do ar exalado, 

permitindo, também, a saída de perdigotos e, portanto, não deve ser usada quando há a 

necessidade de se trabalhar em campo estéril.  

De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020, atualizada em 08/05/2020, 

“Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante 

a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)” a 

máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória não pode ser utilizada como controle de 

fonte, pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que, caso esteja infectado, poderá 

contaminar pacientes, outros profissionais e o ambiente. No cenário atual da pandemia e em 

situações de escassez, em que só tenha disponível este modelo de máscara com válvula expiratória no 

serviço de saúde, recomenda-se o uso concomitante de um protetor facial, como forma de mitigação 

para controle de fonte. Porém, a exceção a esta medida de mitigação é o Centro Cirúrgico, onde 

estas máscaras não devem ser utilizadas, por aumentar o risco de exposição da ferida cirúrgica às 

gotículas expelidas pelos profissionais e assim aumentam o risco de infecção de sítio cirúrgico. 

 

 Portanto, baseado nas explicações, a máscara com Válvula não é indicada para uso no 

combate ao coronavírus e também nos centros cirúrgicos, pois permite a saída de perdigotos que podem 

contaminar o ambiente e outros indivíduos. Sendo assim, solicitamos aos senhores a mudança do 

descritivo, podendo ser oferecida máscara PFF2 sem válvula de exalação, vez que o objeto da referida 

licitação refere-se a utilização para combate ao novo Coronavírus. 

 



 
 

 

 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Por tais razões, pede: 

 

1. O provimento da presente impugnação, com a Inclusão de solicitação de apresentação de 

Registro do Produto junto a ANVISA (especialmente para o item máscara N95). 

 

2. Alteração do descritivo técnico com a inclusão da possibilidade de se ofertar produto sem 

válvula de exalação. 

 

3. Fica advertida ainda o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE que a recusa na 

reformulação do item acima, não só o notório prejuízo ao erário público, mas o 

questionamento da legalidade da Licitação. 

 
 

  É o que se pede, por imperativo de JUSTIÇA !!!! 

 

Belo Horizonte, 18 de Fevereiro de 2021. 

 

ATENCIOSAMENTE, 

 

 

 

_______________________________ 

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP 

CNPJ: 09.560.267/0001-08 

 

 

C/CÓPIA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

AV. RAJA GABÁGLIA, 1315 - BAIRRO LUXEMBURGO, BELO HORIZONTE – MG 

CEP: 0380-435 

 

C/CÓPIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS 

AV. ÁLVARES CABRAL, N° 1740 / 5° ANDAR 

BAIRRO SANTO AGOSTINHO – BH – MG 

CEP: 30190-100 



 
 

 

CONTATO: LICITACAO@MPMG.MP.BR 
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