
 

  

A(O) SR(A). PREGOEIRO(A) DESIGNADO(A) PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2021 – Processo Administrativo nº 04.000835.21.00 DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI, CNPJ 24.291.891/0001-40, estabelecida na Rua 

Marcone, nº 42, Bairro Agua Branca, Contagem – MG, CEP 32.371- 470, por seu advogado abaixo 
assinado (Cf. Instrumento de Mandato anexo), não se conformando com o resultado da licitação 
no que tange aos lotes 05 e 06, vem interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme previsão 
contida no item 16 do Edital, mediante argumentos de fato e de direito a seguir expostos: 
 

1. Da Tempestividade 

 
Conforme previsão contida nos itens 16.1 e 16.3. do Edital, o prazo para recurso é 

de 03 (três) dias, iniciando-se após o decurso do prazo para manifestação de intenção de recorrer.  
 
No caso em tela, os lotes 05 e 06 foram declarados fracassados em 03.01.2022, 

findando-se o prazo para manifestação de intenção em 04.01.2022. Assim, o prazo final para 
interposição do Recurso é 07.01.2022, pugnando-se por sua tempestividade.  
 

2. Das Razões Recursais 

 
Insurge-se o Recorrente contra decisão do Sr. Pregoeiro que, primeiramente, 

DESCLASSIFICOU a empresa e posteriormente declarou FRACASSADOS os lotes 05 e 06, os quais 
têm por objeto o fornecimento de lenços descartáveis umedecidos (cotas de participação ampla 
e limitada, respectivamente). 

 
No que pertine a desclassificação do Recorrente, após seu chamamento e envio da 

amostra para análise, ocorreu a reprovação do produto encaminhado vez que, após análise do(s) 
prospecto(s) apresentado(s) correspondente(s) ao(s) produto(s) ofertado(s) para o LOTE 5, 
conforme relatório constante dos autos: as especificações apresentadas não atendem ao Edital. 
Foi solicitado lenço umedecido em álcool 70% e o lenço apresentado não contém álcool. 

 
  Com efeito, o produto apresentado pelo Recorrente para fornecimento trata-se de 
toalhas umedecidas Personal Soft e Protect fabricadas pela indústria Santher, uma das principais 
marcas deste segmento.  
 
  Conforme ficha técnica em anexo, o produto é composto por Aqua, Propylene 
Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Polysorbate 20, PEG-75 Lanolin, Dichlorobenzyl Alcohol, 



 

  

Disodium EDTA, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol, Alpha- Isomethyl Ionone. 
 
  O produto não contém álcool 70% justamente por possuir outros ativos que trazem 
muito mais efetividade, segurança e performance bactericida e virucida com destaque ao 
Cocamidopropyl Betaine e ao Dichlorobenzyl Alcohol.  
 
  Destaca-se que o álcool 2,4-Diclorobenzil (DCBA) é um ingrediente de nova geração. 
Ele possui ampla efetividade anti-bacterial e antifungos, sendo utilizado em aplicações 
farmacêuticas e medicinais. Este produto possui altos perfis de segurança e estabilidade e cumpre 
com os regulamentos cosméticos. 
 
  Considerando que o objeto da licitação (item 2 do Edital) é a aquisição, além de 
outros itens, de lenço descartável umedecido para atendimento às unidades escolares da Rede 
Municipal de Educação de Belo Horizonte – RME e Rede Parceira – RP, fácil afirmar que o produto 
a ser fornecido será destinado a crianças.  
 
  Por isso, o que se busca é um produto de alta qualidade, preço justo, eficiente e 
eficaz, sem agredir a pele das crianças, principalmente, recém-nascidos.  
 
  Assim, vale salientar que o produto ofertado pelo Recorrente é muito superior a 
qualquer lenço umedecido composto por álcool 70%, não só por ser mais eficiente e eficaz para 
higienização, como também por não agredir a pele do consumidor.  
 

Forçoso salientar que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é 
observado em conjunto dos princípios da maior vantajosidade e economicidade que regem as 
licitações.  

 
O princípio da vinculação não importa em interpretar as regras editalícias de forma 

restritiva, uma vez que não prejudique a Administração Pública. Preciso, portanto, analisar se 
possível divergência apresentada altera a essência do produto que a Administração pretende 
adquirir.  

 
O que se tem no caso em tela, em que pese a divergência constatada, composição 

de álcool 70% no lenço umedecido, é que o produto demonstrado acima é de menor preço e 
melhor qualidade àquele descrito no termo de referência, atendendo-se o objeto perseguido pela 
Administração na sua aquisição e utilização.  

 
Com isso, importante identificar se a falta de harmonia da proposta com o edital 

interfere na natureza do produto, observando-se ainda o menor preço e economicidade. É possível 
verificar que produto ofertado pelo Recorrente é melhor que todas as demais marcas 
apresentadas pelos demais licitantes, todos desclassificados.   

 
A ampla doutrina e jurisprudência, entendem pela possibilidade de aceitação de 

objeto melhor que aquele descrito, desde que sejam de mesma espécie (lenço umedecido). Nessa 
ordem de ideias, exige-se no caso a reflexão acima, amparada no ensinamento de Marçal Justen 



 

  

Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativo, 14º ed., São Paulo: Dialética, 
2010) que, assim leciona: 

 
“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos 
determinados no ato convocatório não prejudica o licitante. Se o benefício não for 
de ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito dele se 
extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem ou 
serviço, deverá ocorrer a desclassificação da proposta – não pela ‘vantagem’ 
oferecida, mas por desconformidade com o objeto licitado”.  
 
No caso em tela, ao invés de desclassificar o Recorrente, o pregoeiro, diante da 

questão, deveria  solicitar laudos de análise e/ou certificações, com o objetivo de verificar a 
propriedade, a qualidade do(s) produto(s), dentro dos parâmetros obrigatórios definidos em 
legislação pertinente, conforme item 13.6 do Edital, bem como poderia encaminhar amostras para 
os órgãos participantes para testagem.  

 
Ante todo o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, considerando que não 

há mudança de gênero do produto, atendendo aos fins desejados pela Administração, gerando 
maior economia e maior qualidade/desempenho, o Recorrente requer seja DADO PROVIMENTO 
AO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO para que seja declarado vencedor dos lotes 05 e 06, 
do presente certame.  

 
   

Pede Deferimento.  
 
   

________________________________________________ 
DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI CNPJ: 24.291.891/0001-40 

Marcu Antonio Gonçalves S. Filho 
OAB/MG 83.062 

  
 



 

  

PROCURAÇÃO 

 
 
 
OUTORGANTE:  
 
DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o número 
24.291.891/0001-40, estabelecida na Rua Onze, nº 321, Bairro Kennedy, Contagem – MG, CEP 
32.145- 120, por seu representante legal, JAYME SKACKAUSKAS VAZ DE MELO. 
 
OUTORGADOS:  
 
MARCU ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA FILHO, brasileiro, casado, regularmente inscrito nos 
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais sob o n. OAB/MG 83.062 e 
LEONARDO SCHAYER DIAS, brasileiro, casado, regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais sob o n. OAB/MG 164.998, ambos com escritório 
profissional na Rua Tenente Brito Melo, n. 342, Sala 1504, Bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, 
CEP: 30.180-070.  
 
PODERES:  
 
Pelo presente instrumento de mandato, a parte outorgante nomeia e constitui seus bastantes 
procuradores os advogados, ora outorgados, a quem conferem os poderes gerais para o Foro, 
agindo em conjunto ou isoladamente, praticando, enfim, todo e qualquer ato necessário ao bom 
e fiel cumprimento deste mandato, com o fim de específico de representar e defender seus 
interesses em qualquer processo administrativo licitatório instaurado pelos entes públicos 
municipais, estaduais e federais em todas as suas esferas (executivo, legislativo e judiciário), bem 
como pelas fundações públicas, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mistas, 
estendida a representação nos contratos administrativos advindos destes processos.  
 

 
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2.021. 

 
 
 
 

_________________________________________ 
DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI 

JAYME SKACKAUSKAS VAZ DE MELO. 
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FICHA TÉCNICA 
 
Fevereiro / 2019 

PBL10 
Toalhas Umedecidas Personal Soft & Protect®  

 

 

DADOS DO PRODUTO 
 

Código:  PBL10  

Descrição: Toalhas Umedecidas Personal Soft & Protect 

Cor da embalagem: Verde 

Conteúdo: 100 unidades 

Código de Barras GTIN-13: 789 61100 0835 6 

Dimensões L X P X A (mm): 240 X 100 X 65 

Classificação Fiscal: 3401.19.00 

Validade: 02 anos quando acondicionados em local adequado 

          
DADOS DE EMBARQUE 
 

Unidade de embarque:  Caixa com 12 pacotes com 100 unidades cada. 

Código de Barras GTIN-14: 1 789 61100 0835 3 

Dimensões L X P X A (mm): 440 X 190 X 210 

Cubagem (m3) 0,01756 

Peso Líquido (kg) 4,84 

Peso Bruto (kg) 5,79 

 
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO 
 
As Toalhinhas Umedecidas Personal Soft & Protect são elaboradas com fórmula suave para cuidar da 
pele delicada do seu bebê. Sem álcool etílico e com extrato de calêndula, deixam o bebê sempre 
limpinho e, assim, ajudam a prevenir as assaduras a cada troca de fraldas. Dermatologicamente 
testadas. 
 
COMPOSIÇÃO 
 
Aqua, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Polysorbate 20, PEG-75 Lanolin, Dichlorobenzyl 
Alcohol, Disodium EDTA, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Parfum, Linalool, Hexyl Cinnamal, Coumarin, Citronellol, Alpha- Isomethyl 
Ionone. 
 
ASSUNTOS REGULATÓRIOS 
 
Conforme RDC Nº 07, de 10 de Fevereiro de 2015. 
 
RECOMENDAÇÃO 
 
Manter longe do alcance de crianças. Conservar em local seco, arejado, limpo, sem odor e ao abrigo do 
sol. Produto para uso externo, de uso único. Inutilizar após o uso. Descontinuar o uso em caso de 
irritação. 
 
NOTA 
 
A garantia está limitada aos termos estabelecidos nesta Ficha Técnica, em que o comprador está ciente 
das propriedades do produto bem como do seu manuseio e aceita o produto nestas condições. 

http://www.santher.com.br/
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