
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo nº: 02.00322/2017

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2018/SML/PVH 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI),  visando atender as necessidades

da Administração Pública Direta e Indireta do Município de

Porto Velho.

O Senhor Rodrigo Rodríguez Martins,  se manifestou através de
e-mail  enviado  ao  pregoes.sml@gmail.com,  solicitando
esclarecimento referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº
060/2018, datado de 03/06/2018, às 11hs:23min.(Horário local).

O Pregoeiro, designada em face dos termos da solicitação em
referência, apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo  o  presente  questionamento,  visto  que  interposta

tempestivamente pelo senhor ora citada, em conformidade com

edital, senão vejamos:

2.3.  Os pedidos de  esclarecimentos  referentes ao
processo  licitatório  deverão  ser  enviados  ao
pregoeiro até o dia, 3 (três) dias úteis anteriores
a  data  fixada  para  abertura  da  Sessão  Pública,
exclusivamente  por  meio  eletrônico,
pregoes.sml@gmail.com;

2.4.  As  consultas  formais  serão  respondidas
diretamente  aos  licitantes  interessados  e
disponibilizadas  no  site  www.licitacoes-e.com.br,
no campo MENSAGENS, no link correspondente a este
edital.

II – DO QUESTIONAMENTO
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Em síntese, Rodrigo Rodríguez Martins, solicita o
seguinte: 

EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO)  n.º 060/2018/SML/PVH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02.00322/2017
 
Prezado pregoeiro,

 
Entende-se  que  o  protetor  solar  descrito  no  item  44,  deste  edital,  é  destinado  à  uso  profissional.  Pela
particularidade do  uso profissional,  entendemos que os colaboradores  estarão expostos na  maior  parte  do
tempo a radiação solar e usarão este protetor diariamente como EPI, sendo que o protetor solar será reaplicado
várias vezes ao longo do dia.

 
No meu ponto de vista, o mais indicado seria um protetor solar que não contenha PABA nem filtros químicos
baseados em benzofenois e derivados (benzofenone-3 o u oxibenzona, e avobenzona).

 
Lembramos que substâncias baseadas em benzofenois e derivados, assim como o PABA, ainda que aceitas
pela ANVISA em determinadas concentrações, são perigosas a saúde. Acredito que vocês teriam a mesma
preocupação quanto aos filtros químicos utilizados:

 
Existem estudos que indicam que o uso professional diário desta substância provoca alergias e câncer.
Seu uso é restringido na maior parte dos países (União europeia, Canadá, Japão, USA, Brasil...).
A ANIVSA limita sua concentração máxima na composição e obriga a indicar na embalagem “que o produto
contém     benzofenois  ” (RDC N° 69, DE 23 DE MARÇO DE 2016).

 
Considerando que temos os dois  tipos de produtos,  os que não causam riscos á saúde,  independente da
continuidade do uso, porem um pouco menos competitivos em preço, e os produtos baseados em benzofenois e
derivados, que são mais acessíveis. E considerando ainda que seu edital, é genérico, ao não especificar que
certos filtros danosos não devem estar presentes na composição, temos a seguinte dúvida;

 
Podemos participar do pregão ofertando protetor solar com os filtros químicos benzofenona-3 e avobenzona?

 
Agradeço desde já a atenção prestada.

 
Att,
Rodrigo Rodríguez Martins
rodriguez@galegosimportadora.com
 
. +55 11 95968-8196
www.galegosimportadora.com
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III-ESCLARECIMENTO

A princípio devemos esclarecer que a licitação é

um procedimento administrativo, ou seja, uma série de atos

sucessivos  coordenados,  voltada  de  um  lado,  a  atender  o

interesse público, e de outro, a garantir a observância dos

princípios da legalidade, moralidade, isonomia, igualdade, bem

como  todos  os  princípios  que  regem  os  procedimentos

licitatórios,  de  modo  que  todos  licitantes  possam  disputar

entre si, a participação em aquisições e contratações que as

pessoas jurídicas de direito público entendam realizar com os

particulares.

Diante dos fatos arguidos esclarecemos o seguinte:

1-  Podemos participar do pregão ofertando protetor

solar  com  os  filtros  químicos  benzofenona-3  e

avobenzona ?

Senhor  licitante,  considerando  o  item  6.  e

subitens 6.1 e 6.6 do Edital, o licitante deverá apresentar a

sua proposta conforme as especificações constantes no item,

sob pena de desclassificação.

6. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
 

6.1.  A empresa arrematante deverá enviar a
proposta de preços ajustada ao lance final,
de acordo com as especificações técnicas do
objeto ofertado constantes nos Anexos I e II
deste Edital, sob pena de responsabilização
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administrativa  (advertência,  multa,  suspen-
são do direito de licitar e/ou declaração de
inidoneidade);

6.6. No caso de haver discordância entre as
especificações  deste  objeto  descritas  no
licitações-e  e  o  disposto  neste  Edital  e
seus  anexos  (Especificações  Técnicas),  o
licitante  deverá  obedecer  às  exigências
editalícias.

Considerando os itens, esclarecemos que a empresa

tera que atender as especificações constantes no edital, e

que a solicitação da comprovação do Registrado no Ministério

da  saúde  não  deixara  duvida  que  o  produto  será  de  boa

qualidade e que atendera os nossos objetivos.

IV – DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, prestamos os devidos esclarecimentos e nos

colocamos a disposição de Vossa Senhoria, para qualquer dúvida

pertinente ao procedimento licitatório, neste caso o Edital do

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2018.

Porto Velho/RO, 04 de junho de 2018.

ERINEIDE ARAÚJO DOS SANTOS
Pregoeira/SML

     SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES  - SML
Av. Carlos Gomes, nº 2776, São Cristovão

CEP: 76.804022,; Porto Velho/RO
Erineide

1


