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Visto da Procuradoria Geral 
__________ 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020  
Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) e materiais de higiene, 
limpeza e desinfecção, para serem utilizados nas diversas secretarias municipais 
em ações de combate ao COVID-19; equipamentos de saúde e de uso geral 
Solicitante: Comissão de Licitações 

Objeto: PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  

 
    

I – Relatório  
 

Trata-se de processo de licitação, modalidade tomada 
de preços, destinada à aquisição de equipamentos de proteção individual 
(EPIs) e materiais de higiene, limpeza e desinfecção, para serem utilizados 
nas diversas secretarias municipais em ações de combate ao COVID-19; 
equipamentos de saúde e de uso geral. 

 

   Participam do certame as empresas ALTERMED MAT. MED. 
HOSPITALAR LTDA; CLAUDETE FÁTIMA CAPELETTI; DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI – EPP; KAIZEN 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI; LIRA DA LUZ & CIA LTDA – ME; e 
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.  
 

 Na sessão de abertura da licitação, realizada no dia 30/07/2019, 
foram habilitadas todas as licitantes. 

 
Decorrido o prazo recursal da fase de habilitação, foi realizada a 

abertura dos envelopes contendo as propostas, em sessão realizada no dia 07/08/2020. 
Após, foram julgadas as novas propostas financeiras das empresas beneficiárias da LC 
123/2006, em sessão realizada no dia 10/08/2020.   

 
Durante o transcorrer do prazo recursal da fase de julgamento das 

propostas, a empresa DELTA SHOP – DISTRIBUDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, 
insurgiu-se contra a deliberação da Comissão de Licitações que classificou as propostas 
apresentadas pelas empresas ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA; PROMEDI 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI 
– EPP, em relação ao item 03, máscara descartável com elástico 100%, por considerar que 
os produtos cotados não atendem às especificações do edital. 

 
Postula a desclassificação das propostas apresentadas, por 

descumprimento ao item 6.3.5, letra “a”, do edital convocatório.  
 

Cientificadas as demais licitantes acerca da interposição do recurso, 
não foram apresentadas contrarrazões. 
 
   É o relatório. 
 
   II – Manifestação 
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   O recurso foi apresentado tempestivamente, o que autoriza o 
conhecimento do mesmo. 
 
   Cumpre referir que a empresa, na peça recursal, solicitou a 
desclassificação do item 7, no entanto, para análise do recurso será considerado o item 3, 
que corresponde à transcrição do item questionado, qual seja:  
 

“Item 3 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO 100% 
polipropileno, hipoalergênica, hidrorepelente, não inflamável, clipe 
nasal revestido, elástico (para fixar atrás das aurículas). Composta por 
2 camadas externas de TNT 20 g/m² e 1 camada interna de filtro de  
retenção bacteriana meltblown 20g/m². Eficiência de Retenção 
Bacteriológica (EFB): 99,8%.” 
 
De acordo com a recorrente, os produtos cotados pelas empresas 

recorridas não atendem às especificações do edital, no que concerne ao percentual de 
filtragem bacteriológica e ao filtro de retenção bacteriana com sistema Meltblown. 
Apresentou documentos extraídos da internet com a descrição dos produtos cotados pelas 
recorridas. 

 
A Comissão de Licitações, por sua vez, informou que também realizou 

diligências para verificar se os produtos cotados atendem às exigências do edital e 
constatou que, realmente, o item 3 cotado pelas licitantes recorridas não está em 
conformidade com o edital. 
 
   Assim, razão assiste ao recorrente, pois as empresas devem cotar os 
itens em conformidade coma as exigências contidas no edital.  
 

COM BASE NO EXPOSTO, sugiro pelo provimento do recurso 
interposto pela empresa DELTA SHOP – DISTRIBUDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, 
com a desclassificação da proposta apresentada pelas empresas ALTERMED MAT. MED. 
HOSPITALAR LTDA; PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e 
GUILHERME XAVIER PIVA EIRELI – EPP, em relação ao item 3, do edital de Tomada 
de Preços nº 009/2020, e pelo prosseguimento do certame em seus ulteriores termos. 
 
   É o parecer, s.m.e. 
 
   Estação, 25 de agosto de 2020. 
 
 
   FLÁVIA T. KLEIN SANTOLIN 
   Procuradora Geral do Município 
   OAB/RS 28.125 
 


