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Polícia Civil - PC 

  

DESPACHO

De: PC-GAFDFNCC

Para: SUPEL BETA

Processo Nº:  0019.213440/2020-88

Assunto: Parecer análise técnica

 

 

Senhora Pregoeira,

 

Analisando o teor do despacho ID 0013666038, procedemos a avaliação técnica dos
produtos apresentado pelas empresas:

1 - PROLINE itens 1, 2, 3, 5 e 20 (ID 0013634335);

2 - EPIS itens 1 e 20 (ID 0013663659); 

3 - PVH itens 4 (ID 0013663823);

4 - JRP itens 20 (ID 0013664093);

5 - OBJETIVA itens 2, 3, 4, 5 e 17 (ID 0013664351);

6 - MEDICAL itens 2 e 3 (ID 0013664604);

7 - BONIN itens  4 e 5 (ID 0013664843);

8- TRE3 itens 16, 18 e 19 (ID 0013665144);

9 - NOVO TOQUE itens  16, 18 e 19 (ID 0013665452);

10 - MASSAR itens 19 (ID 0013665613);

11 - GUILHERME itens 17 (ID 0013665762); 

12 - LIMP itens 16, 17 e 18 (ID 0013666020).

 

Passamos as seguintes considerações:

De início, informamos que as empresas  PROLINE;  EPIS;  JRP;  OBJETIVA;  MEDICAL; 
BONIN;  NOVO TOQUE; MASSAR; GUILHERME e LIMP atendem as especificações e exigências propostas
no Termo de Referência (ID 0012802650), dispensando maiores detalhamento.

Lado outro, em relação as empresas PVH SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA
EMPRESA LTDA e TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI , o mesmo não se pode afirmar. 

Isso porque, quanto a empresa PVH Serviços, extrai-se que esta não apresentou a MARCA
dos objetos que pretendia fornecer, fato que impossibilitou a procedência da análise em
comento. Registre-se ainda o fato de a Empresa não ter promovido o devido preenchimento dos valores
unitários e total da despesa no orçamento apresentado no ID 0013663823.
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No mesmo sen�do caminhou o orçamento da Empresa TRE 3 COMÉRCIO, a qual não
especificou a marca dos produtos ora negociados (ID 0013665144), não havendo como realizar a devida
comparação.

Assim, com base nos argumentos ora expedidos, devolvemos o presente, solicitando o
prosseguimento com as ressalvas apresentadas.

 

Porto Velho, 24 de setembro de 2020.
(assinado eletronicamente)

ANDERSON FERNANDES MELO
Delegado de Polícia - Gerente de Administração e Finanças - PC-GAF

Documento assinado eletronicamente por Anderson Fernandes Melo, Gerente, em 24/09/2020, às
12:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0013709464 e o código CRC 7ACF5BD8.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0019.213440/2020-88 SEI nº 0013709464

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Re: Diligência 552/2020

CIA DA CONSTRUÇÃ0 <cialicitacoespvh@gmail.com>
Ter, 29/09/2020 13:01
Para:  CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

2 anexos (243 KB)
ITEM 4 .pdf; PVH PROPOSTA-PREGAO 552 2020 ITEM 4.pdf;

Cumprimento cordialmente, e envio em anexo os documentos solicitados pela equipe. 

Em ter., 29 de set. de 2020 às 11:12, CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com> escreveu:
Bom dia, 

Tendo em vista parecer, emi�do pela Policia Civil do Estado de Rondônia, alusivo ao PE
552/2020 proc. 0019.213440/2020-88, para que sejam concluídas as análise são
necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no
ar�go 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93;

Itens: 4.

Solicito que envie a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, com a MARCA, 
não devendo inserir a marca diferente do que foi cadastrado  no sistema,
solicitamos que se possível encaminhe também
FOLDER/CATÁRLOGO/PRÓSPECTO para uma melhor análise do órgão
requisitante.

Solicito que encaminhe o documento solicitado no e-mail desta equipe de
Pregão cplms2011@hotmail.com, no prazo de 2 (duas) horas, a contar do envio deste.
Certo de poder contar com a vossa cooperação, agradecemos antecipadamente.

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contado com a equipe
através do telefone 69-3212-9268

A�,
Aline Espíndola
Equipe BETA/SUPEL

Livre de vírus. www.avast.com.

mailto:cplms2011@hotmail.com
mailto:cplms2011@hotmail.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
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Re: Diligência 552/2020

TRE3 TRE3 <tre3comercio@gmail.com>
Ter, 29/09/2020 14:56
Para:  CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com>

1 anexos (274 KB)
PROPOSTA 359 - SUPEL.pdf;

Boa tarde

Segue em anexo a proposta atualizada

Favor confirmar o recebimento

Atenciosamente

Em ter., 29 de set. de 2020 às 11:09, CPL BETA SUPEL RO <cplms2011@hotmail.com> escreveu:
Bom dia, 

Tendo em vista parecer, emi�do pela Policia Civil do Estado de Rondônia, alusivo ao PE
552/2020 proc. 0019.213440/2020-88, para que sejam concluídas as análise são
necessários a realização de diligências em alguns itens, em atendimento ao previsto no
ar�go 43 parágrafo 3º da Lei de Licitações nº 8.666/93;

Itens: 16, 18 e 19.

Solicito que envie a PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA, com a MARCA, 
não devendo inserir a marca diferente do que foi cadastrado  no sistema,
solicitamos que se possível encaminhe também
FOLDER/CATÁRLOGO/PRÓSPECTO para uma melhor análise do órgão
requisitante.

Solicito que encaminhe o documento solicitado no e-mail desta equipe de
Pregão cplms2011@hotmail.com, no prazo de 2 (duas) horas, a contar do envio deste.
Certo de poder contar com a vossa cooperação, agradecemos antecipadamente.

Caso esteja com dúvidas, antes, de enviar, poderá entrar em contado com a equipe
através do telefone 69-3212-9268

A�,
Aline Espíndola
Equipe BETA/SUPEL

Livre de vírus. www.avast.com.

mailto:cplms2011@hotmail.com
mailto:cplms2011@hotmail.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


A

Item Descrição do Material Marca Unidade Quant. Valor unitário Valor total:

4

TOUCA  DESCARTÁVEL  CONFECCIONADA  EM  

TECIDO  NÃO  TECIDO  100%

polipropileno  não  estéril com elástico,  atóxico  e 

antialérgico,  gramatura  no  minimo 30. procedência, data 

de fabricação, validade e lote. embalagem com 100 

unidades

SSPLUS CAIXA 409 R$ 14,66 R$ 5.995,94

R$ 5.995,94

CONDIÇÕES FINAIS:

Abertura: 10 de setembro de 2020 às 13h00 (horário de Brasília) 

PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.298.980/0001-35 

estabelecida na cidade de Porto Velho, Avenida Sete de Setembro, 1925, Sala 06, Nossa Senhora das Graças, CEP: 76.804-123 

cialicitacoespvh@gmail.com

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES- SUPEL /RO 

EQUIPE DE LICITAÇÃO BETA  

Pregão Eletrônico nº 552/2020/ SUPEL/RO 

Pagamento:  O pagamento será efetuado por ordem bancária em conta corrente da Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura. 

Valor total: Cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos.

Jhonnatan Mota de Araújo, portador da cédula de identidade RG nº 445124 SSP/AC e do CPF/MF nº 016.737.862-78, residente e 

domiciliado na Travessa João Lopes, 401, CEP 69.914-326, Calafate. Fone: 68 999238-1092.

Porto Velho / RO , 10 de setembro de 2020.

Prazo de entrega: O(s) material(ais) deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de 

Empenho.

Local da Entrega:  O(s) material(ais) deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado da Polícia Civil, localizado na Av. Francisco 

Chiquilito Erse (antiga Rio Madeira), nº 6130, Bairro Setor Industrial, em Porto Velho/RO, no período de Segunda à Sexta-Feira, no 

horário compreendido entre 07:30hs e 13:30hs, telefone de contato (69) 3210-1075.

DADOS BANCARIOS: 

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, por ventura, vierem a ser ofertado por meio de lances verbais, 

estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos

Declaramos que os produtos serão substituídos, sem ônus para a Administração, caso não estejam de acordo com as especificações 

exigidas e padrões de qualidade exigidos.

JHONATAN MOTA DE ARAÚJO                                               

PROPRIETÁRIO

CPF: 016.737.862-78

Validade da Proposta: Conforme o edital. 





 

 

 

 

 

 

 

 



TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 
 

RUA: João Samaha, N° 751, São João Batista, BH-MG,  CEP: 31.515-393 
CNPJ: 27.763.508/0001-06, TEL: (31) 98810-2900, E-mail: 
tre3comercio@gmail.com 
 

PROPOSTA N° 359 

CLIENTE:  SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE LICITAÇÕES - SUPEL/RO 

E-MAIL:  cplms2011@hotmail.com; css.serpro@serpro.gov.br 

TEL/FAX: (69) 3212-9268 

REFERENTE:  Pregão Eletrônico n° 552/2020   

CONTATO: GRAZIELA GENOVEVA KETES 

 
 
ITEM 16 – Macacão impermeável tamanho M MARCA: TRE; 
MODELO:MACACÃO; IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA, com punho ou 
elástico e abertura posterior, feito em material resistente de boa qualidade não 
alergênico, que proporcione barreira antimicrobiana efetiva. com touca 
acoplada. 
 

 
 

Quantidade: 124 Unidades 

Valor Unitário: R$ 16,12 (Dezesseis Reais e Doze Centavos) 

Valor Total: R$ 2.000,00 (Sete Mil e Sessenta e Oito Reais) 

 
 
ITEM 18 - Macacão impermeável tamanho GG; MARCA: TRE; 
MODELO:MACACÃO; IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA, com punho ou 
elástico e abertura posterior, feito em material resistente de boa qualidade não 
alergênico, que proporcione barreira antimicrobiana efetiva. com touca 
acoplada. 

 
 

Quantidade: 200 Unidades 

Valor Unitário: R$ 16,40 (Dezesseis Reais e Quarenta Centavos) 

Valor Total: R$ 3.280,00 (Três Mil Duzentos e Oitenta Reais) 

 



TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 
 

RUA: João Samaha, N° 751, São João Batista, BH-MG,  CEP: 31.515-393 
CNPJ: 27.763.508/0001-06, TEL: (31) 98810-2900, E-mail: 
tre3comercio@gmail.com 
 

ITEM 19 - Avental impermeável; MARCA: TRE; MODELO: AVENTAL; DE 
PROTEÇÃO IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, com elástico nos punhos para 
procedimentos de higienização confeccionado em não tecido 100% 
polipropileno+ polietileno, gramatura de no mínimo 50, fechamento através de 
tiras com amarras externas, atoxicas e antialérgicas, indicado para proteger o 
profissional durante a manipulação e aplicação dos procedimentos cirúrgicos e 
materiais contaminados, tamanho único o produto deve atender a nbr 15317-2. 
 

 
 

Quantidade: 7.272 Unidades 

Valor Unitário: R$ 5,36 (Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) 

Valor Total: R$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil Reais) 

Valor Total da Proposta R$ 44.280,00 (Quarenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Reais) 

Validade:  60 (Sessenta) dias ou conforme edital  

Garantia:  12 (doze) meses contra defeitos de fabricação  

Dados Bancários: Banco: Itaú, Agência: 6454, Conta: 24875-5 

Declaração:  Declaramos obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus Anexos. 

Despesas:  Impostos inclusos, Frete CIF - Posto em vosso almoxarifado. 

Entrega:  30 (trinta) dias ou conforme edital  
 

 
Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2020. 
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Polícia Civil - PC 

  

DESPACHO

De: PC-GAFDFNCC

Para: SUPEL BETA

 

Processo nº:  0019.213440/2020-88

Objeto: Cons�tuição de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material
de consumo - limpeza e EPI's (luvas, toucas, propés, botas, macacões, aventais, protetores faciais e
pulverizadores).

 

 

Assunto: Parecer de análise técnica de Propostas para os ITENS 4, 16, 18 e 19.

 

 

Senhora Pregoeira,

 

Analisando o teor do despacho ID 0013809564, procedemos a avaliação técnica dos
produtos apresentado pelas empresas:

A) ITEM 4 ref. à Proposta da empresa PVH SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA
EMPRESA LTDA: 

A.1) no ID 0013809127 vemos a Proposta da empresa com a descrição conforme o TR
"TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO NÃO TECIDO 100% polipropileno não estéril com
elás�co, atóxico e an�alérgico, gramatura no minimo 30. procedência, data de fabricação, validade e lote.
embalagem com 100 unidades" - é a descrição conforme a do TR;

A.2) Na Proposta a Marca ofertada é a SSPLUS, mas no folder encaminhado (que
conseguimos ver com imprecisão) vemos Marca NOBRE, assim dis�ntas Proposta e FOLDER. Pela regra
está valendo a da Proposta, pois não há documento nos autos onde o Licitante Jus�fique a troca da
Marca ofertada em sua Proposta, a fim de ser possível uma avaliação de troca de marca por parte da(o)
Pregoeira(o), e posteriormente avaliarmos quanto ao produto de nova Marca;

A.3) Buscando a marca ofertada na internet, encontramos uma Touca da MARCA SSPLUS
com o MODELO CÓDIGO ME00857A (no ID 0013950191) - que apenas em uma caracterís�ca não atende
ao SOLICITADO NO TR, pois solicitamos gramatura "no mínimo 30" (faltou informar que é 30g/m2 ), mas
vemos que isso não prejudicou a compreensão das licitantes, e a gramatura desse modelo que
pesquisamos dessa marca ofertada é de  20 g/m² , ou seja INFERIOR ao SOLICITADO no TR.

A.4) Considerando que o Licitante não informou em sua Proposta o código da Touca da
SSPLUS que está nos ofertando ou os detalhes/caracterís�cas do modelo que oferta,  demonstrando que
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essa Marca produz uma touca de modelo que atenda ao solicitado no TR, não podemos de plano dizer
que a sua Proposta não atende ao solicitado no TR, pois fizemos pesquisa de internet sem esgotar o
necessário; considere-se que a fabricante pode ter vários modelos. É DEVER da Licitante informar qual
exatamente o PRODUTO está OFERTANDO dessa Marca SSPLUS, trazendo aos autos a informação
contundente, com documento, de que essa fabricante produz modelo de TOUCA SSPLUS com todas as
especificações que atendam ao solicitado de forma a que possamos checar e dar o aceite. O Licitante
poderia ter �do mais cuidado com sua Proposta e posição no certame, trazendo informações suficientes
para a devida análise da mesma, pois, nem no Comprasnet e nem quando consultado via e-mail, pela
Equipe de Pregão, trouxe as informações devidas.

A.5) A fim de não restar, novamente, prejudicada a análise da Proposta da Licitante, por
falta de informações devidas, e em homenagem ao princípio da celeridade, ligamos no telefone
informado na Proposta da Licitante, mas informaram não ser da mesma, tentando mais, buscamos na
internet, pelo nome da empresa, e conseguimos encontrar o telefone (68) 9224-4485, solicitamos que
enviassem via nosso e-mail compra.pc.@gmail.com, e assim foi feito, sendo-nos enviado, conforme
ID 0013950274, uma mensagem com foto de touca da SSPLUS e as informações abaixo:

Sanfonada e com elástico. 
Gramatura 20. 
Cor Branca. 
Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT) 
Descartáveis, individuais e de uso único.

A.6) Por essa informação enviada pela Licitante PVH SERVICOS COMBINADOS DE
ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA o produto ofertado não atende ao solicitado em razão da gramatura
solicitada no TR que é de "no minimo 30" e a ofertada está sendo "gramatura 20".

 

B) ITEM 16 (Macacão impermeável tamanho M), 18 (Macacão impermeável tamanho
GG) e 19 (Avental impermeável) ref. à Proposta da empresa TRE 3 COMERCIO E REPRESENTACAO
EIRELI:

B.1) Analisando a Proposta no ID 0013809527 vemos que a mesma informa especificações
conforme o TR e informa como Marca "MARCA: TRE", nessa comparação ela atende ao solicitado, mas
registramos que não encontramos na rede mundial de computadores os objetos nas marcas
mencionadas na licitação.

 

Porto Velho - RO, outubro de 2020.

 
(assinado eletronicamente)

ANDERSON FERNANDES MELO
Delegado de Polícia - Gerente de Administração e Finanças - GAF/PC

 

Documento assinado eletronicamente por Anderson Fernandes Melo, Gerente, em 06/10/2020, às
23:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0013950301 e o código CRC F7F232AB.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0019.213440/2020-88 SEI nº 0013950301

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PRINT de pesquisa pelo PC-GAFDFNCC encontramos - PARTE I 

 



PRINT de pesquisa pelo PC-GAFDFNCC encontramos - PARTE II 

 



PARA MELHOR VISUALUZAÇÃO ESSAS AS ESPECIFICAÇÕES COPIADAS/COLADAS DO PRINT ACIMA : 

 
As Toucas Descartáveis Sanfonadas da SSPlus são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 

Combinando conforto e resistência. Produzidas a partir de 100% polipropileno (TNT) de alta qualidade e elástico especial em todo perímetro da 

touca, proporcionando melhor ajuste e maior conforto. O pacote acompanha 100 unidades, com a gramatura 20 g/m², produto descartável, uso 

único e individual. 

Diferenciais e Benefícios 

 Higiene: produto de uso único, individual e descartável, proporcionando maior segurança ao usuário; 

 Praticidade: possui elástico em todo o perímetro da touca, permite melhor fixação na cabeça; 

 Seguro: desenvolvida em material hipoalergênico e atóxico, além de permitir que o couro cabeludo respire livremente, graças a alta 

permeabilidade. 

Indicações 

 Utilizada para cobrir os cabelos em procedimentos que não pode haver contaminações. 

Conservação 

 Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos; 

 Não deixar exposto ao sol ou chuva; 

 Manter em ambiente fresco e arejado. 

Contraindicações 

 Produto não possui contraindicações.  

Especificações Técnicas 

 Touca Descartável Sanfonada - SSPlus; 

 Material: TNT (hipoalergênico e atóxico), com elástico; 

 Uso único, individual e descartável; 

 Quantidade: 100 unidades; 

 Gramatura: 20 g/m²; 

 Cor: Branca. 



PRINT de pesquisa pelo PC-GAFDFNCC encontramos - PARTE I 

 



PRINT de pesquisa pelo PC-GAFDFNCC encontramos - PARTE II 

 



PARA MELHOR VISUALUZAÇÃO ESSAS AS ESPECIFICAÇÕES COPIADAS/COLADAS DO PRINT ACIMA : 

 
As Toucas Descartáveis Sanfonadas da SSPlus são indicadas para evitar a queda de cabelos em ambientes onde há necessidade de alta limpeza. 

Combinando conforto e resistência. Produzidas a partir de 100% polipropileno (TNT) de alta qualidade e elástico especial em todo perímetro da 

touca, proporcionando melhor ajuste e maior conforto. O pacote acompanha 100 unidades, com a gramatura 20 g/m², produto descartável, uso 

único e individual. 

Diferenciais e Benefícios 

 Higiene: produto de uso único, individual e descartável, proporcionando maior segurança ao usuário; 

 Praticidade: possui elástico em todo o perímetro da touca, permite melhor fixação na cabeça; 

 Seguro: desenvolvida em material hipoalergênico e atóxico, além de permitir que o couro cabeludo respire livremente, graças a alta 

permeabilidade. 

Indicações 

 Utilizada para cobrir os cabelos em procedimentos que não pode haver contaminações. 

Conservação 

 Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos; 

 Não deixar exposto ao sol ou chuva; 

 Manter em ambiente fresco e arejado. 

Contraindicações 

 Produto não possui contraindicações.  

Especificações Técnicas 

 Touca Descartável Sanfonada - SSPlus; 

 Material: TNT (hipoalergênico e atóxico), com elástico; 

 Uso único, individual e descartável; 

 Quantidade: 100 unidades; 

 Gramatura: 20 g/m²; 

 Cor: Branca. 
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