
Timbó, 19 de maio de 2022 

 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA SST/HS 012/2022 

 

 

 

DE:   HORST SONNTAG 

PARA:  SETOR DE LICITAÇÕES = PARECER TÉCNICO CERTAME 18/2022 

 

Prezados Senhores: 

 
Em referência ao certame licitatório 18/2022 apresentamos as não conformidades 

dos itens vencidos pelos participantes, como segue cada item com o respectivo 

vencedor no certame: 

 

ITEM PRODUTO FORNEC. PARECER OBS 

13 
Respirador descartável com 
válvula, carvão ativado PFF2S 

JD Eletro 
Comercial 

Não enviou 
amostra, 
somente ficha 
técnica. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

14 
Respirador descartável sem 
válvula, carvão ativado PFF2S 

JD Eletro 
Comercial 

Não enviou 
amostra, 
somente ficha 
técnica. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

23 
Cone de borracha flexível para 
sinalização 

JD Eletro 
Comercial 

Não enviou 
amostra, 
somente ficha 
técnica. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

24 
Cone de borracha flexível para 
sinalização 

JD Eletro 
Comercial 

REPROVADO. 
Não atende as 
especificações 
exigidas.  

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

30 
Protetor solar e repelente de 
insetos 

D & D 
Produtos 
de 
Higiene e 
Limpeza 

REPROVADO. 
Produto muito 
oleoso. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

32 Capa de chuva em Trevira 
JD Eletro 
Comercial 

Não enviou 
amostra, 
somente ficha 
técnica. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

44 Bota impermeável de cano longo 
JD Eletro 
Comercial 

Produto não 
atende a 
solicitação do 
certame. 

Encaminhar 
ao segundo 
colocado. 

49 
Creme de proteção para 
membros superiores grupo 2 

JD Eletro 
Comercial 

Produto 
apresentado 

Apresentar 
nova amostra. 
Caso não 



pertence ao 
grupo 3. 

tenha, 
encaminhar 
para o 
segundo 
colocado. 

 
 
 
 

Solicitamos que os participantes deste certame sejam advertidos por não 
cumprirem as exigências do Termo de Referências no que se refere a apresentação dos 
produtos, não houve o etiquetamento contendo as informações solicitadas.  

 
Não etiquetaram os materiais, JD Eletro Comercial Ltda, Trentin Comércio de 

Roupas e Acessórios Ltda, Mastersul Equipamentos de Segurança Ltda, esta última 
colocou etiqueta com o CNPJ da empresa e o número do item, sem a descrição. 

 
Solicita-se o encaminhamento para o segundo colocado dos itens rejeitados, 

para que providenciem as amostras. 
 
Sendo o que se apresentava para o momento, e certo de sua apreciação 

subscrevo-me 
 
 
Atenciosamente  

 
 
 
 

Horst Sonntag 
Técnico em Segurança do Trabalho 

 


