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CONTRARRAZÃO :
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ref: PREGÃO ELETRÔNICO 042-2021 - CONTRARRAZÃO 

Prezados Senhores,
Bom dia 

Referente ao recurso apresentado, nós apresentamos os laudos sim junto da documentação de habilitação,
referente ao exigido no edital e inclusive ao apresentar a amostra do produto reforçamos o laudo referido, tendo
sim a empresa Cappella Confecções Ind. Com, cumprido todos as exigências do edital. E nos colocamos a
disposição para quaisquer esclarecimentos necessários quanto a lisura do certame em estar apta para atender o
município de Goiânia, com presteza na confecção própria dos produtos Aventais Descartáveis Não Estéril, pois
temos todas as aptidões nessa fabricação seguindo todos os protocolos e RDC vigentes. Seguindo a linha de
conduta da nossa empresa somos responsáveis por vários contratos vigentes com instituições diversas no pais
como: Prefeitura Municipal de Uberlândia, P. M de Santa Luzia-MG, Universidade Federal de Uberlândia , inclusive o
Instituto FIOCRUZ - Rio Maguinhos RJ que hoje é uma referência no país no enfrentamento a Covid-19, entre
outros municípios espalhados pelo pais e instituições privadas de referência na saúde regionais, e deixamos a
disposição para que possamos reencaminhar os laudos que sejam necessários do nosso fornecedor Matéria Prima
FITESA do BRASIL, maior e mais conceituado fornecedor de M.Prima na atual situação do pais, para que possa ser
esclarecido tal recurso apresentado pela respeitosa empresa participante do certame.

Tanto que sobre o laudo apresentado foram disponibilizados tanto laudos do fabricante da matéria prima (item 15.1
e 15.2 ) na habilitação e documento realizado por um Técnico do Trabalho devidamente reconhecido e verdadeiro,
conforme descrito o uso de aplicação abaixo e mais nos colocamos a disposição de reapresentar se necessário e
disponibilizar quais esclarecimentos técnicos a respeito do produto através de nossa equipe técnica responsável
pela fábrica, lembrando que não somos revendedores de diversas marcas espalhadas pelo pais que revendem e
distribuem produto importados entre outros, reforçando somos os próprios fabricantes e garantimos a qualidade e
segurança dos itens comercializados pela Cappella, sendo uma empresa séria e ética com princípios desde de sua
criação, nosso compromisso e garantir aos usuários dos nossos produtos a segurança que merecem. 

APLICAÇÃO DE USO 
• GARANTIR SEGURANÇA, QUALIDADE e PROTEÇÃO EM SUA UTILIZAÇÃO. 
• AVENTAL HOSPITALAR, TIPO CAPOTE CIRÚRGICO, UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ONDE SE
ELIMINA OU REDUZ OS RISCOS DE INFECÇÃO PARA O PACIENTE E USUÁRIO DA SAÚDE. 
• PROPORCIONA PROTEÇÃO BACTERIANA e INFECÇÕES EVITANDO CONTAMINAÇÕES, POLUIÇÃO E EXPOSIÇÃO A
FLUIDOS CORPORAIS EM ATENDIMENTOS. 
• O TNT de GRAMATURA 40 ou SUPERIOR QUE É UTILIZADO TEM EFICIÊNCIA BACTERIOLÓGICA CONFORME
RELATÓRIO DE ENSAIO No. 96586/2020ª, ANEXO, DISPONIBILIZADO PELO FORNECEDOR DO MATERIAL, CUJA
APRESENTAÇÃO de EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM FICA NO SEGUINTE, segurança um sistema de filtragem de
partículas EFP maior que 98% e Filtragem Bacteriana BFE maior que 95% (Aventais descartáveis em TNT e SMS). 

Sem mais para o momento, agradeço e espero ter esclarecido quaisquer dúvidas sobre nossa empresa e nossos
produtos comercializados. 

At, que o Grande Arquiteto Do Universo nos ilumine em nossas ações. 

Eugênio Luis de Paula Silva
Procurador - CAPPELLA
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