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ESCLARECIMENTO 
 

Ref. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 (PA 1434/2020) 
 

Objeto: Fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI’s, para enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) 
 
1. DA COMPETÊNCIA DO PREGOEIRO 
 
1.1. O Pregoeiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV, no uso de suas 

atribuições, por força do art. 17 do Decreto nº 10.024/2019 e da Portaria CFMV nº 
03/2020, apresenta a resposta acerca do pedido ESCLARECIMENTO ao edital. 

 
2 - DA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO  
 
2.1. Trata-se do pedido de esclarecimento ao Edital nº 09/2020, apresentado pela 

empresa identificada nos autos do Processo Administrativo nº 1434/2020 (fl. 211).  
 
2.2. O edital dispõe no item 22.5 “Os pedidos de esclarecimentos referentes a este 

processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 1 (um) dia útil anteriores à 
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico 
via internet, no endereço: pregao@cfmv.gov.br.” 

 
2.3. O pedido de esclarecimento foi encaminhado para o e-mail institucional no dia 

19/06/2020, às 15h25, ou seja, o pedido encontra-se TEMPESTIVO, estando em 
conformidade com as condições do edital.  

 
3 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
3.1. O pedido de esclarecimento foi no seguinte sentido:  

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 Prezado pregoeiro, 
 
Na especificação das máscaras descartáveis, consta que é dupla camada com o elemento filtrante, 
conforme segue abaixo: 
Máscara descartável para adulto, cor branca, dupla camada com o elemento filtrante deve possuir 
eficiência de filtragem de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 
95%., alças laterais de elástico tipo roliço recoberto com algodão, material não tecido 100% 
polipropileno, hipoalergênico. A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir 
adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de 
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material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas. 
 
Contudo, a especificação gerou dúvida no seguinte sentido: Se o elemento filtrante faz parte das 
duas camadas de proteção (uma camada de proteção + o elemento filtrante) ou se são 2 camadas + 
o elemento filtrante, totalizando 3 camadas de proteção? 
 

 
4 - DA RESPOSTA DA ÁREA DEMANDANTE 
 

RESPOSTA  
Sr. Pregoeiro, 
 
Em resposta ao questionamento abaixo, informo que trata-se de 02 camadas + o elemento 
filtrante, totalizando 3 camadas de proteção. 
 
À disposição para maiores esclarecimentos 

 

 
 

 
5 - DA CONCLUSÃO  
 

5.1.  Apresento, por força do art. 17, inciso II, do Decreto 10.024/2019, os esclarecimentos 
necessários ao pedido, sendo mantidas todas as condições do edital.  

 

Brasília, 19 de junho de 2020. 
 
 
 

Michel de Lima 
Pregoeiro/CFMV 

Matr. CFMV nº 0449 
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