PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME
Secretaria de ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº020/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS

UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

REF: IMPUGNAÇÃO EDITAL – UP DENT IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO COMECIAL LTDA: email de 25/03/2020

Trata-se de tempestiva impugnação ao edital, onde a impugnante
aduz, em síntese, que, nos lotes 09 e 12:

a)

O edital impõe julgamento pelo menor preço global, unindo em lote único, resultando em
restrição a ampla competitividade;

b) Requereu, por fim, a alteração do edital, alterando-se o critério de julgamento escolhido,
republicando-o, reabrindo-se os prazos.

É a síntese do necessário.
Apesar de não haver qualquer irregularidade no edital, visto que a
escolha do objeto encontra-se dentro do poder discricionário da administração, e não está limitado
ou impedindo a participação de quem quer que seja, restando totalmente subjetivas as alegações
de restritividade apontadas pela impugnante, desprovidas de quaisquer critérios técnico ou
comprobatório, não deixa de ser real a situação relativa ao fornecimento de Álcool em Gel, em
decorrência da pandemia de “Corona Vírus”, o que gerou sua atual escassez e elevação
substancial de preços, o que pode acarretar em não participação de eventuais e potenciais
interessados, vez que tal lote contempla outros itens.

Em relação as luvas de procedimento, nada justifica a subdivisão do
lote em ítens, vez que tratam-se do mesmo produto, só em tamanhos diferentes.
Assim, fica alterado os Anexos 1, 7 e 10, do edital, divisão do lote 12,
conforme segue:
Anexo 1
...
LOTE 12
Item Quant.
1

3.000

Unid.

Descrição

ÁLCOOL GEL P/ AS MÃOS COM VÁLVULA PUMP E BICO DOSADOR – Frascos
Frasco
com 500 ml – Higienizador para mãos, gel, álcool etílico 70%, PH 6.5-7.5,
densidade 0.8795 - 0.8842 g/cm3 (25 graus celsus); neutro; composto de água,

Valor Unitário

Valor Total

R$ 15,00

R$ 45.000,00
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glicerina, propileno glicol, aminometil, propanol, aloe vera, carbomero e
fragrância; álcool etílico 70%; indicado para: ação bactericida e anticéptico de
mãos; acondicionado em frasco com dosador, acompanha válvula pump;
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm.
determinados pela ANVISA.
LOTE13

1

2

2.500

3.000

SABONETE CREMOSO (LIQUIDO) PARA AS MÃOS (Frasco de 2L) composição
química- methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone, disodium EDTA,
sodium laureth, sodium chloride, cocamide DEA, sulfate, glycol distearate,
perfume e água. Aspecto liquido, viscoso, perolizado e perfumado com
agradável fragrância preferencialmente erva doce, possuir PH Neutro,
densidade mínima e máxima aproximada 1.020-1,050g/cm3 - máxima
aproximada 1,340 a 1,360g/cm3 apresentar laudo de irritabilidade dérmica,
Frasco
ficha técnica do produto e FISPQ. Apresentação embalagem: Embalagem não
reciclada de 2 litros, acondicionado em caixas ou fardos plásticos, embalagem
certificada pelo INMETRO, fabricante deverá ter laudos ou fichas técnicas de
especificação do produto, fichas de informações sobre a segurança de produto
químico, registros ou notificações da legislação vigente do Ministério da Saúde
e ANVISA. Data de fabricação, validade a partir da data de fabricação, nome e
registro do químico responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do
Fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.
SABONETE LÍQUIDO INFANTIL (Frasco com 200 a 250 ml). Fórmula suave,
Frasco para todos os tipos de pele, dermatologicamente testado. Nome do
fabricante/laboratório, nome e registro do químico/farmacêutico ou responsável,
data de validade e fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.
Valor Total Lote 13

R$ 8,90

R$ 22.250,00

R$ 7,08

R$ 21.240,00

R$43.490,00

Anexo 4 - Modelo de proposta
...
LOTE 12
Item Quant.

1

3.000

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário

Valor Total

ÁLCOOL GEL P/ AS MÃOS COM VÁLVULA PUMP E BICO
DOSADOR – Frascos com 500 ml – Higienizador para mãos, gel,
álcool etílico 70%, PH 6.5-7.5, densidade 0.8795 - 0.8842 g/cm3
(25 graus celsus); neutro; composto de água, glicerina, propileno
Frasco glicol, aminometil, propanol, aloe vera, carbomero e fragrância;
álcool etílico 70%; indicado para: ação bactericida e anticéptico
de mãos; acondicionado em frasco com dosador, acompanha
válvula pump; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
LOTE13

1

2.500

SABONETE CREMOSO (LIQUIDO) PARA AS MÃOS (Frasco de 2L)
composição
químicamethylchloroisothiazolinone/
Frasco methylisothiazolinone, disodium EDTA, sodium laureth, sodium
chloride, cocamide DEA, sulfate, glycol distearate, perfume e
água. Aspecto liquido, viscoso, perolizado e perfumado com
agradável fragrância preferencialmente erva doce, possuir PH
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Neutro, densidade mínima e máxima aproximada 1.0201,050g/cm3 - máxima aproximada 1,340 a 1,360g/cm3
apresentar laudo de irritabilidade dérmica, ficha técnica do
produto e FISPQ. Apresentação embalagem: Embalagem não
reciclada de 2 litros, acondicionado em caixas ou fardos
plásticos, embalagem certificada pelo INMETRO, fabricante
deverá ter laudos ou fichas técnicas de especificação do
produto, fichas de informações sobre a segurança de produto
químico, registros ou notificações da legislação vigente do
Ministério da Saúde e ANVISA. Data de fabricação, validade a
partir da data de fabricação, nome e registro do químico
responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do
Fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.

2

3.000

SABONETE LÍQUIDO INFANTIL (Frasco com 200 a 250 ml).
Fórmula suave, para todos os tipos de pele, dermatologicamente
Frasco
testado. Nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, data de validade e
fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.
Valor Total Lote 13

Anexo 10 - Modelo de ficha técnica
...
LOTE 12
Item Quant.

1

1

3.000

2.500

Unid.

Descrição

Marca

Valor Unitário

Valor Total

ÁLCOOL GEL P/ AS MÃOS COM VÁLVULA PUMP E BICO
DOSADOR – Frascos com 500 ml – Higienizador para mãos, gel,
álcool etílico 70%, PH 6.5-7.5, densidade 0.8795 - 0.8842 g/cm3
(25 graus celsus); neutro; composto de água, glicerina, propileno
Frasco
glicol, aminometil, propanol, aloe vera, carbomero e fragrância;
álcool etílico 70%; indicado para: ação bactericida e anticéptico
de mãos; acondicionado em frasco com dosador, acompanha
válvula pump; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos
procedimentos adm. determinados pela ANVISA.
LOTE13
SABONETE CREMOSO (LIQUIDO) PARA AS MÃOS (Frasco de 2L)
composição
químicamethylchloroisothiazolinone/
methylisothiazolinone, disodium EDTA, sodium laureth, sodium
chloride, cocamide DEA, sulfate, glycol distearate, perfume e
água. Aspecto liquido, viscoso, perolizado e perfumado com
agradável fragrância preferencialmente erva doce, possuir PH
Frasco Neutro, densidade mínima e máxima aproximada 1.0201,050g/cm3 - máxima aproximada 1,340 a 1,360g/cm3
apresentar laudo de irritabilidade dérmica, ficha técnica do
produto e FISPQ. Apresentação embalagem: Embalagem não
reciclada de 2 litros, acondicionado em caixas ou fardos
plásticos, embalagem certificada pelo INMETRO, fabricante
deverá ter laudos ou fichas técnicas de especificação do
produto, fichas de informações sobre a segurança de produto
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químico, registros ou notificações da legislação vigente do
Ministério da Saúde e ANVISA. Data de fabricação, validade a
partir da data de fabricação, nome e registro do químico
responsável com CRQ, razão social, endereço e CNPJ do
Fabricante deverão constar visivelmente na embalagem.

2

3.000

SABONETE LÍQUIDO INFANTIL (Frasco com 200 a 250 ml).
Fórmula suave, para todos os tipos de pele, dermatologicamente
Frasco
testado. Nome do fabricante/laboratório, nome e registro do
químico/farmacêutico ou responsável, data de validade e
fabricação deve estar impressa na embalagem do produto.
Valor Total Lote 13

Em decorrência da alteração supra, ficam alteradas as datas de
cadastramento de propostas, sessão de disputa, conforme segue:

Pregão Eletrônico: Nº 020/2020; Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
HIGIENE PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.; Edital Na Íntegra:
(www.leme.sp.gov.br Entrar No Link: Licitações - Pregões Eletrônicos 2020); www.bbmnetlicitacoes.com.br;
na Rua. Joaquim Mourão, 289, Centro – Leme, Das 08 Às 16 Horas, Departamento de Licitações e Compras:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS 08:00HORAS DO DIA 09 DE ABRIL DE 2020 ATÉ AS 08:00 DO DIA 13
DE ABRIL DE 2020; ABERTURA DAS PROPOSTAS: AS 08:01 DO DIA 13 DE ABRIL DE 2020; INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: AS 9:30 HORAS DO DIA 13 DE ABRIL DE 2020;REFERÊNCIA DE TEMPO: PARA TODAS AS
REFERÊNCIAS
DE
TEMPO
SERÁ
OBSERVADO
O
HORÁRIO
DE
BRASÍLIA-DF.LOCAL:
www.bbmnetlicitacoes.com.br “ACESSO IDENTIFICADO”.

Leme, 25 de março de 2020.

ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
Órgão Gerenciador
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