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Processo Administrativo nº: 030-23186/2020
Pregão Eletrônico SRP nº: 203/2020
Órgão de Origem: Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada no
fornecimento de Produtos de higienização ou material de limpeza (álcool em gel e liquido
70%), equipamentos (termômetro) e EPI’s (protetor ocular e facial tipo tela e tapete de
sanitização) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e as
Escolas da Rede Municipal de Ensino.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Pedido de Esclarecimentos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 203/2020 encaminhado,
tempestivamente, por licitante interessado no certame em 13/11/2020:

“A empresa JECEV INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA, empresa de direito privado, inscrita
no CNPJ sob o número 10.659.814/0001-96, com sede na Rua José Hipólito, 3150,
Messejana, Fortaleza, CER, vem, tempestivamente, solicitar ESCLARECIMENTO ao Edital de
Licitação do Pregão Eletrônico nº 203/2020.
I- DA ADMISSIBILIDADE
1. Nos termos do item 82 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 203/2020, em
consonância com o disposto no Art. 23, 24, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a
aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração
pública é assegurado qualquer pessoa ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório, no prazo estabelecido, qual seja de até 3
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio
eletrônico, na forma do edital.
2. Vale ressaltar ainda que caberá ao pregoeiro, em especial: receber, examinar e decidir as
impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos,
conforme o Art. 17, II, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019.
II – DOS FATOS
3. Diante do Edital de Licitação do Pregão, na forma eletrônica, nº 203/2020 da Central
permanente de licitação do município de São Luís, existe algumas questões que devem ser
esclarecidas e, talvez, até mesmo modificada. Visando evitar transtornos futuros.
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4. A subscrevente tem plena ciência de que este edital é bastante peculiar e totalmente
diferente dos demais certames licitatórios. Todavia, exatamente por tal peculiaridade é que
inserir itens de um edital precisa ser extremamente bem analisado, pois pode gerar uma
série de problemas futuros para a própria administração pública.
5. Vejamos:
“Anexo I – Termo de Referência. Item 3: Álcool anti-séptico em líquido, incolor, etílico,
hidratado, graduação a 70%, de acordo com as. Res. Diretoria Colegiada: RDC 350/2020,
embalagem com capacidade de 01 litro, embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade não inferior a 1 ano. A
validade do produto, contada a partir do recebimento dos mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do seu prazo máximo
de validade. (grifo)
Anexo I – Termo de Referência. Item 4: Álcool anti-séptico em líquido, incolor, etílico,
hidratado, graduação a 70%, de acordo com as. Res. Diretoria Colegiada: RDC 350/2020,
embalagem com capacidade de 01 litro, embalagem com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade não inferior a 1 ano. A
validade do produto, contada a partir do recebimento dos mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do seu prazo máximo
de validade.
6. Da leitura dos itens, observa-se tal produto, tanto para o item 3 quanto para o item 4,
deverá ter prazo de validade não inferior a 1 (um) ano.
7. Por outro lado, nota-se que todos os produtos deverão, também, estar de acordo com a
Resolução RDC nº 350, de 19 de março de 2020, da Anvisa. Destarde, vejamos o que a
referida norma dispõe:
“Art. 1° Esta Resolução define os critérios e os procedimentos extraordinários e
temporários para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes
oficinais sem prévia autorização da Anvisa.
Art. 2° Os procedimentos estabelecidos nesta Resolução se aplicam às empresas
fabricantes de medicamentos, saneantes e cosméticos regularizadas.
Art. 3° Fica permitida de forma temporária e emergencial, sem prévia autorização da
Anvisa, a fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes
oficinais dispostas a seguir: aìlcool etiìlico 70% (p/p); aìlcool etiìlico glicerinado 80%; aìlcool
gel; aìlcool isopropiìlico glicerinado 75%; e digliconato de clorexidina 0,5%”.
8. Importante ressaltar ainda que, nesta mesma Resolução, no Art. 8, parágrafo único,
prescreve:
“Art. 8, parágrafo único. O prazo de validade dos produtos não pode ser superior a 180
(cento e oitenta) dias”.
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9. Diante da leitura da norma, observe-se que há um erro quanto a descrição para o item 3
e 4 sobre a validade do produto.
III - DA CONCLUSÃO
10. Isto posto, finalmente, solicitamos, com mui respeito, que a Central permanente de
licitação do município de São Luís se manifeste acerta do assunto (validade do produto e a
Resolução RDC nº 350/2020), de modo a alimentar esta empresa, de direito privado, com
maiores detalhamentos sobre o assunto e, sobretudo, permitir que se conduza o certame
de acordo com a percepção da Central permanente de licitação do município de São Luís.
Fortaleza, CE, 13 de novembro de 2020”

Resposta encaminhada pela Secretaria Municipal de Educação – SEMED no dia
17/11/2020 a Pedido de Esclarecimentos ao Edital do Pregão Eletrônico nº 203/2020
enviado por licitante interessado no certame em 13/11/2020:
“Senhor Presidente da Central Permanente de Licitações do Município de São Luís/MA CPL/PMSL,
Trata-se de pedido de ESCALRECIMENTO apresentado pela Empresa epigrafada, referente
ao Pregão Eletrônico nº 203/2020 – CPL/PMSL, Processo Administrativo nº 0023186/2020,
que tem como objeto o Registro de Preços para futura contratação de empresa
especializada no fornecimento de Produtos de higienização ou material de limpeza (álcool
em gel e liquido 70%), equipamentos (termômetro) e EPI’s (protetor ocular e facial tipo tela
e tapete de sanitização) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação e as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme as especificações e
condições constantes no Termo de Referência.
Em resumo, a Pessoa Jurídica de direito privado, ora qualificada, apresentou pedido de
esclarecimento alegando que “tem plena ciência de que este edital é bastante peculiar e
totalmente diferente dos demais certames licitatórios. Todavia, exatamente por tal
peculiaridade é que inserir itens de um edital precisa ser extremamente bem analisado, pois
pode gerar uma série de problemas futuros para a própria administração pública”, visto
que os itens 3 e 4 do Termo de Referência estabelecem “prazo de validade não inferior a 1
ano”
Ainda em sua peça questionatória aduz que “todos os produtos deverão, também, estar de
acordo com a Resolução RDC nº 350, de 19 de março de 2020, da Anvisa”.
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No mais, a Empresa “ressaltar ainda que, nesta mesma Resolução, no Art. 8, parágrafo
único, prescreve o prazo de validade dos produtos não pode ser superior a 180 (cento e
oitenta) dias”.
Por fim, a Empresa solicita que a Central permanente de licitação do município de São Luís
“se manifeste acerta do assunto (validade do produto e a Resolução RDC nº 350/2020), de
modo a alimentar esta empresa, de direito privado, com maiores detalhamentos sobre o
assunto e, sobretudo, permitir que se conduza o certame de acordo com a percepção da
Central permanente de licitação do município de São Luís”.
Era o que cumpria relatar. Passemos a análise de tempestividade do pedido de
esclarecimento.
O edital o qual rege o certame, modalidade pregão eletrônico, este de n° 203/2020 em seu
item 82, seção XX preconiza que os pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados
em até três dias úteis anteriores a data da realização do certame, que no caso será dia
26/11/2020. Portanto, apresentando o pedido de esclarecimento até o dia 23/11/2020,
torna-o tempestivo para fins de apreciação.
A despeito do prazo acima descrito, quando forem pertinentes os questionamentos
propostos pelos licitantes, o poder público, aqui representado pela Administração
Municipal, deve, em observância aos princípios da legalidade e economicidade,
precipuamente, sem prejuízo da incidência de outros, analisá-los e, quando conexos com o
arcabouço legal vigente, devem ser atendidos.
Desta feita, cabe-nos apresentar a acolhida da pertinência dos questionamentos
levantados pela ora solicitante, nos termos que abaixo passamos a expor.
Realmente, o RDC 350/2020 em seu art. 8, parágrafo único, estabelece que “o prazo de
validade dos produtos não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias” e, nesse caso,
ocorreu uma inconsistente (erro) entre o prazo de validade constante nos itens 3 e 4 do
Termo de Referência e o contido no referido RDC.
Aliás, apesar da Empresa em seu pedido de esclarecimento não ter se manifestado sobre os
itens 1 e 2 do Termo de Referência, esses guardam estrita relação com a presente matéria,
posto que tais itens se sujeitam também aos regramentos do RDC 350/2020, conforme art.
3º, razão essa que nos manifestamos pela alteração dos prazos de validade dos itens 1, 2, 3
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e 4 do Termo de Referência para se adequarem ao RDC 350/2020, o qual devem constar,
conforme descrito a seguir:
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO OU MATERIAL DE LIMPEZA
Item Tipo de Item Especificação
Unidade Quant.
Álcool anti-séptico em gel, incolor, etílico,
hidratado, graduação a 70%, registrado na
ANVISA, e de acordo com as. Res. Diretoria
Colegiada: RDC 350/2020, RDC 46/2002;
RDC 14/2007; RDC 42/2010; RDC 59/2010
e RDC 07/2015, embalagem com
capacidade de 01 litro, com tampa disk
top, embalagem com dados de
Ampla
01
identificação do produto, marca do Litro
750.000
Concorrência
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade não superior a 180 (cento e
oitenta) dias. A validade do produto,
contada a partir do recebimento dos
mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do seu prazo
máximo de validade.
Álcool anti-séptico em gel, incolor, etílico,
hidratado, graduação a 70%, registrado na
ANVISA, e de acordo com as. Res. Diretoria
Colegiada: RDC 350/2020, RDC 46/2002;
RDC 14/2007; RDC 42/2010; RDC 59/2010
e RDC 07/2015, embalagem com
capacidade de 01 litro, com tampa disk
Reservado
02
top, embalagem com dados de Litro
250.000
ME/EPP
identificação do produto, marca do
fabricante, data de fabricação, prazo de
validade não superior a 180 (cento e
oitenta) dias. A validade do produto,
contada a partir do recebimento dos
mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75%
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03

04

(setenta e cinco por cento) do seu prazo
máximo de validade.
Álcool anti-séptico em líquido, incolor,
etílico, hidratado, graduação a 70%, de
acordo com as. Res. Diretoria Colegiada:
RDC
350/2020,
embalagem
com
capacidade de 01 litro, embalagem com
dados de identificação do produto, marca
Ampla
do fabricante, data de fabricação, prazo de
Litro
Concorrência validade não superior a 180 (cento e
oitenta) dias. A validade do produto,
contada a partir do recebimento dos
mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do seu prazo
máximo de validade.
Álcool anti-séptico em líquido, incolor,
etílico, hidratado, graduação a 70%, de
acordo com as. Res. Diretoria Colegiada:
RDC
350/2020,
embalagem
com
capacidade de 01 litro, embalagem com
dados de identificação do produto, marca
Reservado do fabricante, data de fabricação, prazo de
Litro
ME/EPP
validade não superior a 180 (cento e
oitenta) dias. A validade do produto,
contada a partir do recebimento dos
mesmos no setor responsável do
Adquirente, não poderá ser inferior a 75%
(setenta e cinco por cento) do seu prazo
máximo de validade.

187.500

62.500

Neste sentir, o quadro acima (itens 1, 2, 3 e 4) altera o quadro original de mesmos itens e
será parte integrante do Termo de Referência, de modo a coadunar com as disposições
estabelecidas no RDC 350/2020.
Ex positis, a solicitação de esclarecimentos ao instrumento convocatório ora ofertado de
modo tempestivo, comporta guarida, no que desde já entendemos ser procedente,
devendo as alterações alhures apresentadas fazerem parte integrante do Termo de
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Referência, anexo do Edital, para todos os efeitos legais e jurídicos, a fim de proceder com
a continuidade do feito e a realização do certame nos moldes propostos.
Isto é Senhor Presidente o que S.M.J., nos parece.
São Luís/MA, 16 de novembro de 2020.
_________________________________________
THARSYS CASTRO BEZERRA FIALHO
Coordenador de Acompanhamento e Controle de Licitação
CACL/SEMED”

São Luís (MA), 18 de novembro de 2020

Elza Helena Serejo Braide
Pregoeira/CPL
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