
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA -  

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DIRETORIA CENTRAL DE COMPRAS 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 59/2021  

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04.000929.21.51  

PREGOEIRO (A) RESPONSÁVEL: ROGÉRIO FERREIRA CABRAL 

 

ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 23.605.544/0001-82, situada na Av. 

José Diniz e Silva, nº 440, Bela Vista, Contagem/MG – CEP 32010-330, telefone para contato: 

31 3355-3460, endereço de email: licitacoes@essenzabrasil.com.br, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Senhoria e digna Equipe de Apoio, tempestivamente, com fundamento no 

Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993 e item 6, subitem .1, do Edital do Pregão Eletrônico nº 

59/2021, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO publicado pela Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, pelos motivos de fato e direito que adiante passa a expor. 

 

I - DOS FATOS  

  Visando o Registro de Preços para aquisição de Álcool Etílico 70%, Álcool 

Etílico 70% gel glicerinado e Limpador Multiuso, para atendimento às unidades escolares da 

rede municipal de educação – RME e rede parceira – RP, Secretaria Municipal de Educação - 

SMED e Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – 

SMASAC, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, fez publicar o Edital do Pregão Eletrônico 

n.º 59/2021.  

  No intuito de concorrer ao referido pregão, a interessada em participar do 

processo em epígrafe vem tempestivamente e respeitosamente submeter pedido de 

impugnação, conforme será demonstrado a seguir. 

 

14. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO - DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2021 

 

  Inicialmente, é importante ressaltar que o edital de licitação é um ato 

administrativo vinculado, ou seja, espécie de ato administrativo ao qual a lei estabelece 

requisitos e condições para sua realização. Esse é também um reflexo do princípio da 

legalidade ao qual se acha adstrita a Administração Pública. 

  Assim, na prática de atos vinculados, o Administrador Público não pode agir 

discricionariamente, mas deverá sujeitar-se às estipulações legais ou regulamentares, e delas 

não poderá afastar ou desviar sem viciar irremediavelmente a ação administrativa. Nesse 

sentido é a lição do saudoso doutrinador Hely Lopes Meirelles1: 

 



 
 

Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece 

os requisitos e as condições de sua realização. Nessa categoria de atos, 

as imposições legais absorvem, quase que por completo, a liberdade 

do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos 

estabelecidos pela norma legal para a validade da atividade 

administrativa. Desatendido qualquer requisito, comprometesse a 

eficácia do ato praticado, tornando-se passível de anulação pela 

própria Administração, ou pelo Judiciário, se assim requerer o 

interessado. 

 

  Seguindo tais premissas, a Lei nº 8.666/93, que rege normas para licitações e 

os contratos administrativos, estipulou não só a forma sob a qual devem ser elaborados os 

editais de licitação, como também quais as exigências podem nele estar contidas. 

 

  Em razão disso, não cabe ao Administrador optar pela inclusão, ou não, de 

certas cláusulas editalícias, ou acrescer cláusulas não autorizadas pela Lei, sob pena de estar 

desatendendo a uma imposição legal que restringe a sua liberdade de atuação. 

 

  Colocadas essas considerações, passamos a análise das exigências consignados 

no item 13, subitem 13.2.3., do Edital em referência, senão veja-se: 

 

14.2.3. Qualificação Técnica: 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que o licitante fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o 

objeto do lote arrematado, em quantidade que represente no mínimo 20% do previsto no(s) 

mesmo(s).  

 a.1. Será permitido o somatório de atestados para efeito da comprovação da alínea a.  

 a.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s) ou outra informação que permita a devida identificação do emitente.  

 a.3. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.  



 
 a.4. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

licitante.  

b) Comprovação de autorização de funcionamento emitida pela ANVISA e Licença ou Alvará 

Sanitário emitido pela Vigilância Sanitária dos Estados, do Distrito Federal ou Municípios.   

 b.1 Para os licitantes representantes comerciais, poderá ser apresentada dispensa da 

licença ou alvará sanitário emitida pela Fiscalização Sanitária local, se for o caso. 

 

  Da transcrição supra, verifica-se que não há exigência da apresentação de 

suma importância, pertencente também à Qualificação Técnica, dos Laudos de Eficácia dos 

Produtos, do Pregão Eletrônico n.º 59/2021. Tal exigência que não restringe a participação de 

outros concorrentes no processo licitatório, uma vez que possui no mercado empresas com tal 

certificação. 

 

  Segundo Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 

2007 e a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010, os 

desinfetantes são classificados como: Desinfetante de uso geral, Desinfetante de uso 

hospitalar, superfícies fixas e artigos não críticos, nível intermediário ou alto nível e os 

Desinfetantes específicos como para desinfecção de rouparia hospitalar. 

 

Ainda segundo as RDC’s citadas acima, são obrigatórios os testes de eficácia para desinfetantes 

os seguintes microrganismos: 

   

  Desinfetante para Indústria Alimentícia e afins: Salmonella Choleraesuis, 

Eschericia Coli e Staphylococcus Aureus; 

 

Desinfetantes Uso Geral: Staphylococcus aureus e Salmonella Choleraesuis; 

 

Desinfetantes Hospitalar Para Superfície Fixa e Artigos não Críticos: Staphylococcus Aureus, 

Salmonella Choleraesuis e Pseudomonas Aeruginosa. 

 

Desinfetante Nível intermediário: Staphylococcus aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia 

Coli, Pseudomona Aeruginosa, Trichophyton Mentagrophytes, Candida Albicans, 

Mycobacterium Smegmatis, Mycobacterium Bovis (BCG) 



 
 

Desinfetante Alto Nível: Staphylococcus Aureus, Salmonella Choleraesuis, Escherichia Coli, 

Pseudomona Aeruginosa, Trichophyton Mentagrophytes, Candida Albicans, Mycobacterium 

Smegmatis, Mycobacterium Bovis (BCG), Mycobacterium Massiliense, Bacillus Subtilis, 

Clostridium sporogenes. 

 

  Contudo, ao passo que o presente certame traz consigo cláusulas que 

comprometem a disputa, a Administração Pública fica inviabilizada de analisar uma oferta 

extremamente vantajosa em seu preço e capacidade técnica, impossibilitando até mesmo que 

uma das empresas mais capacitadas para este objeto possa ser selecionada à contratação. 

 

  Com efeito, o exame acurado do Edital revela situação que merece urgente 

reparo pela autoridade administrativa elaboradora do instrumento convocatório, pois cria 

óbice à própria realização da disputa, causando riscos adquirindo produtos sem comprovação 

sanitária. 

 

  E tal conduta certamente não se coaduna com os princípios básicos das 

licitações, contidos no Art. 37, XXI, da Constituição Federal e no Art. 3º da Lei das Licitações, 

tais como os da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, probidade administrativa, 

e seleção da proposta mais vantajosa. 

 

  Sendo assim, solicitamos a inclusão dos Laudos referentes aos produtos 

solicitados, cujas finalidades se enquadrem nos itens citados acima. 

 

II - DO PEDIDO  

 

 Ante o exposto, requer-se que seja a presente impugnação julgada procedente, com 

efeito, para que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/MG:  

 

I - Proceda à retificação das exigências descritas no item 14, subitem 14.2.3., do Edital do 

Pregão Eletrônico n.º 59/2021, com base na na RDC nº 14, de 28 de fevereiro de 2007 e a 

Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010, a inclusão da 

exigência dos Laudos de Eficácia, para os produtos que couberem tais certificações 



 
II - Proceda à republicação do Edital do Pregão Eletrônico n.º 59/2021, nos termos do artigo 

21, § 4º da Lei 8666/93. 

III - Solicitamos também, se possível, a retirada da porcentagem mínima exigida quanto ao 

Atestado de Capacidade Técnica e que a apresentação dos Atestados relacionados aos itens 

da linha de fornecimento sejam suficientes para tal comprovação. 

 

Nesses Termos, pede deferimento. 

 

Contagem, 18 de outubro de 2021.  
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