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ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PMGO-DC/CALTI
 
 

PROCESSO: 202000002112870

INTERESSADO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - PMGO

OBJETO: Aquisição de máscara de proteção facial anatômica 3D para proteção dos Policiais Militares, em
razão da declaração da pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), conforme Termo de
Referência (Anexo I do Edital).

ASSUNTO: Revogação do Pregão Eletrônico nº 001/2021 (000018260422) 

DESTINO: Comando de Apoio Logís�co e Tecnologia da Informação - CALTI

DESPACHO Nº 295/2021 - PM/CPL PMGO-DC/CALTI- 18881

 

Tendo sido recebido neste Gabinete do Comandante-Geral da PMGO, por meio do
Despacho nº 576/2021 (000019566441), os autos versando sobre a aquisição de máscara de proteção
facial anatômica 3D para proteção dos Policiais Militares em razão da declaração da pandemia causada
pelo coronavírus (COVID-19), diante do atestado no Despacho nº 51/2021 (000019472505), Despacho nº
290/2021 (000019520399) e Despacho nº 575/2021 (000019565777), todos exarados pelas unidades
subordinadas ao Comando de Apoio Logís�co e Tecnologia da Informação - CALTI, passa-se às seguintes
considerações.

 

Inicialmente, infere-se que, adotados todos os trâmites regulamentares, em resposta
consignada no Despacho nº 1128/2021 (000019416282), o Comando de Saúde da Polícia Militar - CS,
fazendo-se representar, neste ato, pela 1º Tenente QOSPM Juliana Caetano Barreto Cypreste Oliveira,
Médica Infectologista, manifestou-se no sen�do que as "02 (duas) máscaras apresentadas, não servem
para o uso da tropa por serem de dupla camada de tecido, necessitando ser de tripla camada de tecido
para ter o mínimo de segurança", assim como, ainda, sugeriu a "aquisição de máscara N-95 ou PFF-2
para uso por toda a tropa".

 

Conquanto este órgão técnico competente, em oportunidade anterior, por meio
do O�cio nº 79.464/2020 (000015551015), de 25 de setembro de 2020, tenha se manifestado no sen�do
de que as máscaras de proteção facial u�lizadas como parâmetro para o estabelecimento das
especificações técnicas descritas no Termo de Referência (000016663891), integralmente reproduzido no
Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2021 (000018260422), atenderiam, à época, os critérios sanitários de
prevenção ao COVID-19, mo�vo pelo qual, inclusive, inaugurou-se o presente certame licitatório,
atualmente, em decorrência, ao que tudo indica, das mudanças nas diretrizes técnicas de segurança,
entendeu-se por bem indicar como sendo inadequadas para a segurança do policial militar em a�vidade.

 

Assim, ainda que o Pregão Eletrônico nº 001/2021 (000018260422) encontre-se em
etapa derradeira, não se mostra coerente com o interesse público a manutenção de um
dispêndio vultoso para a aquisição de produtos cuja eficácia e proteção restariam comprome�das, em
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evidente prejuízo ao erário, tal qual o salientado pelo Comando de Saúde da Polícia Militar - CS, reitere-
se.

 

Some-se a isto, outrossim, que a u�lização de máscaras de proteção facial
em descompasso com orientações técnicas pode comprometer, de maneira irreversível, a saúde do
policial militar, cuja função, por suas caracterís�cas inerentes, não pode ser interrompida ou, até mesmo,
suspensa temporariamente. Além disso, tenha-se presente que as a�vidades policiais militares,
invariavelmente, possuem contato diário com a população, o que incrementa, em muito, o risco de
contaminação pelo coronavírus, tornando-se indispensável a aquisição de equipamentos de proteção
individual de acordo com métodos adequados de fabricação.

 

Mencione-se, finalmente, que a nova cepa do coronavírus, tal qual o ressaltado por
inúmeros veículos de comunicação, dentre eles, até mesmo, o sí�o eletrônico oficial da Prefeitura de
Goiânia, já circula de forma prevalente no Estado de Goiás, contribuindo, consequentemente, para o
aumento desenfreado nos números de contaminações e óbitos.

 

Pelos mo�vos elencados, com fundamento no disposto no ar�go 49, da Lei nº
8.666/93, entendo por conveniente e oportuna a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 001/2021
(000018260422), em atenção ao indispensável interesse público.    

 

Após, com a brevidade que a demanda exige, volvam-se os autos ao Comando de Apoio
Logís�co e Tecnologia da Informação para as providências subsequentes.

 

Gabinete do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, em Goiânia, 05 de abril de 2021.

 
 

RENATO BRUM DOS SANTOS - CORONEL PM
Comandante-Geral da PMGO

 

Documento assinado eletronicamente por RENATO BRUM DOS SANTOS, Comandante-Geral,
em 05/04/2021, às 18:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto
nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000019587420 e o código CRC 217456CC.
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