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DECISÃO DA COMISSÃO DE PREGÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO CONTRA O EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 

 

 
PRELIMINARES  

A Comissão Especial de Pregão, nomeada pela Resolução nº 161/2020 comunica 

aos interessados quanto a impugnação tempestiva interposta pela empresa 

BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, DECIDE: 

 

 
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO: 

A impugnante alega ser necessária a alteração do descritivo do item 08 (máscara 

descartável n95/pff2), pois o descritivo solicita produto com válvula e este item não 

influencia no fator de proteção, pois 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 necessidade de se trabalhar em campo estéril. E que 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 adotados durante a 

assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus, a 

máscara n95/pff2 ou equivalente com válvula expiratória não pode ser utilizada como 

controle de fonte, pois ela permite a saída de ar expirado pelo profissional que caso esteja 

infectado, poderá contaminar pacientes, outros profissionais e o ambiente 

 

PEDIDOS 

 Requer a impugnante: Retificação do edital com alteração da descrição do item 8 

com inclusão da possibilidade de se ofertar produto sem válvula de exalação. 

 

 
ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

A partir das solicitações e demandas dos municípios consorciados estabeleceu-se 

como necessária a aquisição de produto que possua válvula, pois a máscara com válvula 

oferece: facilidade na troca gasosa - uma vez que a máscara usual/comum pode reter gás 

carbônico em grande quantidade; outro benefício é o maior conforto aos usuários, que 

serão os próprios profissionais de saúde dos municípios consorciados, os quais trabalham 

08 (oito) horas diariamente e precisam contar com EPI’s confortáveis, capazes de 
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proporcionar o bem estar para realizar as suas atividades da melhor forma possível, 

inclusive com seu uso concomitante ao item 12 (protetor facial(viseira)). 

Conforme consta em parecer jurídico (anexo), a nota técnica citada pela 

impugnante foi revisada e apresenta atualização datada de 27/10/2020, que para 

atendimentos AMBULATORIAIS, que são os realizados pelo CONIMS e pelos Municípios, a 

nota não distingue máscara cirúrgica com ou sem válvula 

 Assim, considerando que os atendimentos que serão realizados a partir da aquisição 

dos objetos descritos no certame, entende-se não haver burla às orientações da ANVISA. 

DECISÃO 

Diante da análise e com base no Parecer Jurídico nº 58/2021, esta Comissão declara 

improcedentes as razões apontadas para a alteração no descritivo ora proposto e decide 

pela manutenção do mesmo conforme apresenta-se no edital do pregão eletrônico nº 

006/2021. 

 

Pato Branco/PR, 19 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

MARCOS JOSÉ BRANDOLI DE LIMA 

PREGOEIRO E COORDENADOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 
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