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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 

CNPJ: 11.820.102/0001-70 

 

PREGÃO ELETRÔNICO: PE-002/2021-FMS 

 

RECORRENTES:  

 

 CICLOMED DO BRASIL LTDA CNPJ: 04.737.413/0001-04 

 

 LICITA TOPMINAS LTDA CNPJ: 37.156.400/0001-09 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI´s para os profissionais da saúde no 

enfrentamento da covid-19 e testes rápido para detecção do vírus, destinados a secretaria Municipal de 

Saúde de Palestina do Pará -PA. 

 

 

DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE 

 

Acato as razões apresentadas no bojo do PARECER JURÍDICO, emitido pela assessoria jurídica no dia 

25/02/2021, pelo exposto, concluo pelo conhecimento do recurso, a fim de julgar totalmente 

IMPROCEDENTE as alegações apresentadas e NEGANDO provimento ao recurso da recorrente CICLOMED 

DO BRASIL LTDA, mantendo a decisão que INABILITOU a recorrida por não atender aos reclames exigidos 

pelo edital de licitação. Já no tocante ao recurso impetrado, pela empresa LICITA TOPMINAS LTDA, onde 

pede a Inabilitação da empresa J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI, entretanto em sua argumentação 

sustenta que a empresa apresentou na proposta um produto que não atende as especificações exigidas 

para o item 23 - termômetro laser digital infravermelho. Após verificação Minuciosa foi constatado que o 

produto apresentado (FAB: HCO WREADYCARE; MARCA: INFRARED) realmente não atende ao exigido no 

termo de referência no que se refere a seleção do tipo de escala, a variação de temperatura, 

armazenamento de dados e dimensões do aparelho. Sendo assim acato parcialmente a solicitação da 

recorrente, pois a empresa J C S DE SOUZA COMERCIO EIRELI será DESCLASSIFICADA no item 23 e não 

inabilitada como solicitado. 

 

Palestina do Pará/PA, 01 de Março de 2021. 

 

 

 

 

_______________________ 
Maurício Soares Barbosa  

Secretário de Saúde 
Portaria nº 12/2021-PMPP 
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