
  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
` Autarguia Municipal 
  

Sao Bernardo do Campo, 19 de outubro de 2018. 

Prezados Senhores, 

Ref.: Pregêo Presencial n* 29/2018. Objeto: Fornecimento parcelado de produtos 
de higiene pelo periodo de 12 (doze) meses, a saber: papel higiënico, papel toalha, 
sabonete liguido e alcool higienizador de mêos, incluindo a concessêo e instalac&o de 
dispensers em regime de comodato. 

Em resposta ao pedido de esclarecimento formulado por e-mail pela empresa 
PILOMIX Comércio de Materiais Eireli — ME, inscrita no CNPJ sob o n* 27.797.888/0001- 
91: 

PERGUNTA: Gostariamos de solicitar gue os itens 03 e 04 do edital de licitac&o fossem 
alterados para ampliar as marcas a serem ofertadas, porgue atualmente esta limitada 
apenas a 2 marcas due atendem ao descritivo (Kimberly-Clark e Prolin). 

 Sugerimos alterac&o para gue muitas outras marcas de gualidade possam ser ofertadas, 
assim melhorando a competitividade do pregêo e ampliando a concorrência. 
Abaixo sugerimos a mudanca do descritivo para melhor concorrência (alterac&o em 
vermelho): 

ltem 03 - Sabonete liguido para higienizacao das maos (em dispenser proprio gue produza 
sabonete em spray, espuma ou gel), com fragrência suave' contendo porcentagem minima 
de hidratante due nao acarrete o ressecamento das mêos, fornecido em embalagem 
devidamente lacrada, com refis de 300ml a BOOmI cada. *O produto estê Sujeito a 
verificac&o do atendimento as recomendac6es dos) INMETRO/ANVISA/ABNT. guando de 
Seu recebimento, conforme o caso. 
lem 04 - Alcool higienizador de mêos (em dispenser proprio due produza &lcool em spray, 
espuma ou gel), gue nêo acarrete o ressecamento das'mêos, fornecido em embalagem 
devidamente lacrada com refis de 300ml a SOOml cada. “O produto esté sujeito aê 
verificac&o do atendimento as recomendac6es do(s) INMETRO/ANVISA/ABNT, guando de 

,Seu recebimento, conforme o caso. ` 

  

RESPOSTA: 1. As marcas assinaladas sêAo meramente referenciais e, de acordo com a 
norma editalicia, ser&o aceitas marcas similares, eguivalentes ou de melhor gualidade, 
ratificando-se um dos principios gue maneia os procedimentos licitatérios, notadamente: o 
principio da ampliacê&o da competitividade. 

"Marcas de referência: Kimberly-Clark; Prolim. Serëo aceitas marcas similares, 
eguivalentes ou de melhor gualidade." (Em consonência com as orientac6es do 
TCE-SP) . 

(Expressêo retirada do Edital de Pregêo Presencial n* 29/2018) 

 



  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

Com o fito de robustecer os ditames do referenciado instrumento convocatorio, aduzimos o 

posicionamento da Corte de Contas do Estado de S&o Paulo, no gue tange a indicacêo 

referencial de marcas para disputas de aguisicao de produtos - dentre outros due sao 

vastamente encontrados no sitio do Tribunal de Contas da Uniao -a saber: 

  

"Sobre a indicacëo das marcas dos produtos relacionados a leite, a exemplo de "Molico”e 

“Ninho", "Sollys", "Addes", "Nan" e "Mucilon", se prestam exclusivamente como referência 

para gue os licitantes formulem as suas propostas, é de rigor, entëo, gue se facam 

acompanhar, de forma expressa no edital, das expressêes "ou similar", "ou eguivalente", e 

"ou de melhor gualidade", de modo gue nêo configure violac&o ao comando do art. 7%, $ od 

da Lei n" 8.666/93. (Processos TC-00000350.989.13-3 e TC-00000354.989.13-4 do 

Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo)" ' 

2. No aue toca & digna sugestêo de alteracées nas especificacêes técnicas dos produtos 

descritos nos itens 3 e 4, registramos gue tais parametros técnicos ser&o mantidos, 

notadamente: ' 

  

  

Sabonete liguido para higienizac&o das maos (em dispense 

préprio gue produza sabonete em spray), com fragrêancia 

suave, contendo porcentagem minima de hidratante due 

n&o acarrete 0 ressecamento das maos, fornecido em, 

embalagem devidamente lacrada, com refis de 300ml a 

60OmI cada. 

468 tre *O produto est sujeito & verificacëo do atendimento as R$ 31.61 

recomendacêes do(s) INMETRO/ANVISA/ABNT, guando del: 

seu recebimento, conforme o caso. 

Marcas de referência: Kimberly-Clark; Prolim. Serdo 

aceitas marcas similares, eguivalentes ou de melhor 

gualidade.       
l 

N 

  

    
Alcool higienizador de mêos (em dispenser proprio due 

produza élcool em spray), due nêo acarrete o ressecamento 

das maos, fornecido em embalagem devidamente lacrada 

com refis de 300ml a 600ml cada. 

*O produto est sujeito & verificagéo do atendimento as 

recomendagoes do(s) INMETRO/ANVISA/ABNT, guando de 

seu recebimento, conforme o caso. 

156 Litro R$ 29,09 

Marcas de referência: Kimberly-Clark;, Prolim. Serao 

aceitas marcas similares, eguivalentes ou de melhor          
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gualidade. 

        

(Edital de Pregêo Presencial n* 29/2018) 

Ante todo o exposto, mantemos a decis&o de prosseguir com a. disputa, `cuja sessêo 

publica dar-se-ê em 19/10/2018 (hoje), as 14h, no Auditorio Affonso Insuela Pereira da 

FDSBC. 

     
MICHELLE HANDE MELLO 
Pregoeira N, 

 




