
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO Nº 0305/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL 
 
PROCESSO N.º: 0451.11.07.611.2021 
 
Objeto: Registro de preços para aquisição de cânula de guedel, máscara N95 e máscara cirúrgica 
tripla, para atender as Unidades de Saúde do município. 
 
Insurgem-se as empresas interessada em participar da licitação em epigrafe, com os seguintes 
questionamentos;  
 
QUESTIONAMENTO 1: 
  
Quanto ao tipo de fixação das máscaras: 
 
Item 06:  

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 - RESPIRADOR DESCARTÁVEL, SEMI FACIAL, INDICADO PARA 
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE CONTRA 
EXPOSIÇÃO DE AGENTES BIOLÓGICOS, FILTRO EFICIENTE PARA RETENÇÃO DE 
CONTAMINANTES PRESENTES NA ATMOSFERA SOB A FORMA DE AEROSSÓIS, DOBRÁVEL, 
CONFECCIONADA EM NO MÍNIMO TRÊS CAMADAS, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. ATÓXICA, 
HIPOALERGÊNICA, CLIPE METÁLICO NA PONTE NASAL PARA AJUSTE AO ROSTO E 
ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO E AJUSTE À CABEÇA E PESCOÇO DO USUÁRIO. EMBALAGEM 
CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO/ PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE 
E/OU CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE. COR BRANCA.  

O descritivo técnico solicitado em edital não faz menção específica ao tipo de tirantes exigido.   

Vez que o edital solicita apenas cinta elástica com ajuste no rosto, dando assim duplo entendimento 
quanto aos tirantes! O edital foi bem vago ao exigir “fixação na cabeça” vez que as orelhas, por 
exemplo, fazem parte da cabeça.  

Sobre esse ponto é importante destacar que as máscaras com fixação na parte de trás da cabeça 
tem sido alvo de muitas reclamações por parte dos profissionais que fazem o uso do produto, vez que 
está ocorrendo situações em que as máscaras soltam, colocando em risco a saúde dos profissionais, 
pois as tiras elásticas deslizam em decorrência dos cabelos. Outras situações as mesmas ficam 
presas nos cabelos, dentre outros problemas. O que não ocorre com a fixação nas orelhas.  

Sendo assim, solicitamos a inclusão da possibilidade de podermos ofertar o produto com elásticos 
presos às orelhas.  

 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



RESPOSTA: 
 
 
QUESTIONAMENTO 2: 
  
Quanto ao prazo de entrega:  
 
9.1. ENTREGA: A entrega dos produtos deverá ser efetuada sempre que solicitada pela Secretaria de 
Saúde, no prazo máximo de 10 dias. 
 
Apesar do edital prever o prazo de entrega: 10 DIAS. Em função de a empresa participante ter a sua 
sede localizada no Estado de Minas Gerais. O prazo estipulado no edital é impossível de ser 
cumprido. Neste particular, deve-se destacar que a exiguidade do prazo fixado no edital, se for 
seguido literalmente por esta Comissão de licitação, acaba por violar frontalmente os princípios a 
isonomia e da proposta mais vantajosa para administração pública, conforme expressamente dispõe 
o art. 3º da lei 8.666/93.  
 
Diante do exposto, nossa empresa, solicita a concessão do prazo de até 30 (trinta) dias para a 
entrega dos materiais. A dilação do prazo para entrega dos produtos leva em consideração, 
exclusivamente, o tempo razoável que será despendido com o transporte dos produtos da sede da 
empresa participante até esta Municipalidade.  
 
RESPOSTA: 

 

 
Em 18/03/2022. 
Atenciosamente, 
 
Priscila Lins dos Santos 

Pregoeira da COMPEL 


