
 

A(O) SR(A). PREGOEIRO(A) DESIGNADO(A) PARA O PROCESSAMENTO E 

JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO REF. Nº 04-000.562/21-49, DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE/MG. 

 

ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n° 23.605.544.0001/82, sediada na AV. José Diniz e 

Silva, n° 440, Bairro Bela Vista, Contagem/MG, vem, por meio de seus 

advogados devidamente constituídos, apresentar 

 

CONTRAMINUTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

interposto pelo DISTRIBUIR HIGIENE EIRELI, CNPJ 24.291.891/0001-40, na 

intenção que haja a manutenção da decisão do pregoeiro que reconheceu a 

inadequação e desclassificação da Recorrida no pregão eletrônico Nº 102/2021, 

declarando fracassado o lote nº 04, ante a divergência na do produto 

apresentado na proposta (PH de 6,0 a 8,0) e aquele determinado no Anexo I do 

Edital, que é de 6,5 a 7,5. 

 

I. SÍNTESE DOS FATOS 

No Pregão Eletrônico nº 102/2021, cujo objeto seria o registro de 

preços para a aquisição de sabonete líquido, álcool em gel e dispensadores para 

atender demanda do Município de Belo Horizonte, por um período de 12 (doze) 

meses, em seu Anexo I (especificação e quantidade do objeto), apresentou-se, de 

forma clara e objetiva no lote nº 4 a descrição do produto a ser adquirido. Senão 

vejamos:  



 

 

A despeito da descrição clara e objetiva, a Recorrida sustenta que 

o produto por ela oferecido de fato consta a indicação diferente daquela exigida 

no edital, contudo, estranhamente, considera que a variação produto x edital 

estão situados na mesma faixa da PH, apesar de, objetivamente, não atender às 

especificações do edital em epígrafe.  

Nesse sentido, a Recorrida afirma que a variação de PH não resulta 

em diferença substancial no álcool, não altera suas características, eficiência, 

proteção e segurança aos usuários.  

Ora, sabidamente, a despeitos das afirmações infundadas acerca de 

não haver diferença substancial no álcool em gel ante a pouca variação de PH, 

não é o que demonstra diversos estudos científicos. Conforme reconhece a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, o PH neutro, também aquele 

mais propício para uso diretamente aplicado à pele, é somente aquele entre 6,5 

e 7,5, não por outra razão, a exigência explícita no pregão objeto do recurso. In 

verbis:  

1 

 Nesse mesmo viés, existem outros diversos estudos 

científicos, dos quais destacaremos apenas alguns, diante da vinculação do que 

                                                           
1 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Manual Do Usuário – Peticionamento 
Eletrônico De Registro De Produto Saneante. 2016, P. 36. Disponível em: 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33920/1215089/Manual+do+usu%C3%A1rio+-
+Peticionamento+eletr%C3%B4nico+de+Registro+de+Produto+Saneante/aa09170c-aaf8-46e3-95ef-
b992383b2977  

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33920/1215089/Manual+do+usu%C3%A1rio+-+Peticionamento+eletr%C3%B4nico+de+Registro+de+Produto+Saneante/aa09170c-aaf8-46e3-95ef-b992383b2977
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33920/1215089/Manual+do+usu%C3%A1rio+-+Peticionamento+eletr%C3%B4nico+de+Registro+de+Produto+Saneante/aa09170c-aaf8-46e3-95ef-b992383b2977
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33920/1215089/Manual+do+usu%C3%A1rio+-+Peticionamento+eletr%C3%B4nico+de+Registro+de+Produto+Saneante/aa09170c-aaf8-46e3-95ef-b992383b2977


 

já reconhece a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse sentido, vejamos 

outro estudo sobre a importância do PH do produto que se pretende aplicar nas 

mãos:  

2 

 Certamente, diante de tais constatações respaldadas 

cientificamente, não há de se falar que a variação de PH não resulta em diferença 

substancial no álcool, não altera suas características, eficiência, proteção e 

segurança aos usuários. Afinal de contas, não é este o entendimento estabelecido 

pela ANVISA. Portanto, tal argumento não merece prosperar.  

Afinal de contas, a descrição do produto “álcool em gel, glicerinado, 

concentração de 70%, ph entre 6,5 e 7,5, com eficácia bactericida comprovada”3 

está amparada em necessidades e estudos científicos, conforme exposto acima.  

Apesar da exposição nos termos do Edital, a Recorrida optou por 

participar do pregão, sem apresentar nenhum questionamento em relação às 

características do produto, sabidamente, diferente daquele por ela oferecido.  

Fato é que, somente após seu chamamento e apresentação da 

proposta ajustada, ao passo que o Pregoeiro declarou a desclassificação ante a 

divergência apontada, a empresa atentou-se à tal fato. 

A recorrida sustenta que, o pregoeiro não se atentou às regras 

previstas nos itens 12.5 e 12.5.3 do Edital, os quais versam sobre a “verificação 

                                                           
2 GISCH, CLÁUDIA et al. Caracterização e eficácia de álcool gel. Revista Cosmetics e Toiletries, v. 29, p. 
48-54, 2017. 
3 PE 102/2021 Página 24 



 

da adequabilidade do produto em face das exigências editalícias”, apesar de 

assumir que o produto oferecido pela Recorrida de fato não se enquadra nas 

exigências do edital, fato que, por si só, em prol da celeridade, afasta a 

necessidade de verificação da adequabilidade do produto, já que assume a 

inadequação do produto com o que se exige no Edital.  

Ante tais considerações, requer seja negado provimento ao recurso 

administrativo, mantendo incólume a decisão do Pregoeiro quanto a 

desclassificação da empresa e posterior fracasso do lote nº 04 do Edital 102/2021. 

 

II. DA PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 102/2021 

Apesar da recorrida manifestar-se no presente momento sobre 

suposta “irrelevância” na variação do PH do álcool em gel objeto do Edital, fato é 

que no momento oportuno para tal protesto, a Recorrida olvidou-se em 

impugnar os termos do Edital 102/2021, sobretudo no que diz respeito ao PH do 

produto que pauta a discussão. 

É importante registrar que a impugnação, assim como deve ser 

realizada, é delineada no art. 41, §1°, da Lei de Licitações4, onde além da 

vinculação da administração com as normas e condições do Edital, determina-se 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis antes da abertura dos envelopes para que seja 

impugnado o Edital, apresentando irregularidade na aplicação da Lei. Contudo, 

não é o que se observa, ao passo que mesmo sabendo da inadequação, a 

Recorrida insistiu em participar do processo licitatório – sem questionar os 

termos do Edital.  

                                                           
4Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha 
estritamente vinculada. § 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data 
fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. 
 



 

Ora, a jurisprudência é clara em casos dessa natureza, 

reconhecendo a preclusão, quando ignora-se a discussão da matéria em sua 

devida fase. Nesse sentido:  

LICITAÇÃO. INFORMÁTICA. CONTRATAÇÃO DE 

PROGRAMADORES. PONTUAÇÃO POR NÚMERO DE 

PROGRAMADORES COM REGISTRO EM CARTEIRA DE 

TRABALHO. PRETENSÃO DA LICITANTE DE ATRIBUIÇÃO DA 

MESMA PONTUAÇÃO AOS ANALISTAS DE SISTEMAS. 

IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO DE 

GRADUAÇÃO SUPERIOR DOS ANALISTAS. AUSÊNCIA DE 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL NO MOMENTO OPORTUNO. 1. 

"Sendo o procedimento licitatório divido em etapas 

(editalícia, habilitatória, julgadora e adjudicatória) e 

contendo cada qual os mecanismos respectivos de 

impugnação, opera-se a preclusão quando se discute 

matéria que deveria ser tratada em fase anterior" (TRF1, 

AMS 0026745-37.2000.4.01.3400/DF, Juiz Federal Urbano 

Leal Berquó Neto (Conv.), DJ p.130 de 10/06/2003. 2. Além 

de serem distintas as funções/atribuições dos analistas de 

sistema e dos programadores, e o edital expressamente 

ressaltar a impossibilidade dessa comparação em norma 

não impugnada pela autora, o só fato de um analista, por 

ser mais graduado, poder desempenhar a função de 

programador, não implica que o faça melhor ou de forma 

mais apropriada, o que afasta a alegação de ser ilegal e 

injusto o critério de pontuação, por quantitativo de 

programadores, atribuído pela CEF e referendado pela 

sentença. 3. Apelação da autora não provida, prejudicado o 

agravo retido. (grifo nosso)5 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSOS 

VOLUNTÁRIOS. LEGITIMIDADE E TEMPESTIVIDADE. 

                                                           
5 TRF-1 - AC: 200234000149991 DF 2002.34.00.014999-1, Relator: JUIZ FEDERAL OSMANE ANTONIO DOS 
SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª TURMA SUPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DJF1 p.304 
de 03/09/2013 



 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EDITAL NÃO 

IMPUGNADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. 1.A União é 

sujeito passivo no mandado de segurança, e, portanto, 

legitimada a recorrer quando figurar como autoridade 

coatora órgão do poder Legislativo Federal - Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Especial 

de Editoração e Publicações do Senado Federal. 2.Tendo em 

vista o litisconsórcio passivo necessário com a União e a 

interposição de embargos de declaração - que 

interrompem o prazo recursal - é de ter por tempestivo o 

recurso apelatório da empresa licitante. 3.Sendo o 

procedimento licitatório divido em etapas (editalícia, 

habilitatória, julgadora e adjudicatória) e contendo cada 

qual os mecanismos respectivos de impugnação, opera-se 

a preclusão quando se discute matéria que deveria ser 

tratada em fase anterior. 4.Desta forma, exigência 

editalícia não atacada oportunamente não poderá ser 

impugnada a posteriori. 5.Remessa oficial provida. 

Segurança denegada. 6.Recursos voluntários prejudicados.6 

Portanto, pacífico o entendimento de que as exigências do Edital 

não confrontadas oportunamente, não são passíveis de impugnação posterior. 

Nesse passo, não há amparo para que se discuta, no presente momento, os 

termos do Edital 102/2021, que sequer foram atacados oportunamente.  

Nesse sentido, requer o não conhecimento do recurso, diante da 

intempestividade oriunda da preclusão temporal.  

III. DO MÉRITO – VINCULAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL 102/2021 

Caso conhecido o recurso, no mérito, deverá ele ser rejeitado. 

Alega a recorrida que a indicação de PH apresentada nas 

características postas no Edital divergem do produto apresentado, contudo, 

                                                           
6 TRF-1 - AMS: 26860 DF 2000.34.00.026860-4, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO BATISTA 
MOREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2003, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 10/06/2003 DJ p.130 



 

sustentam que, sustentam que estão na mesma faixa de PH e que a variação não 

altera as características, eficiência proteção e segurança do produto. Senão 

vejamos:  

 

 

Pois bem, não bastasse as orientações supracitadas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA7 que não dão azo às afirmações 

apresentadas, há de se destacar ainda o princípio da vinculação ao Edital, 

conforme se extrai do Estatuto Licitatório (Lei 8.666/93). Neste ponto, é 

necessário colacionar alguns dos dispositivos do mencionado Diploma Legal que 

norteia os processos licitatórios:  

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são 

correlatos (grifos nossos).  

Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida 

pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm 

direito público subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido nesta Lei, podendo qualquer 

cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 

não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização 

dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório 

                                                           
7 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Manual Do Usuário – Peticionamento 
Eletrônico De Registro De Produto Saneante. 2016, P. 36. 



 

previsto nesta Lei caracteriza ato administrativo formal, 

seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 

Pública. 

 

Pelo que se observa, o instrumento convocatório é peça formal e 

pública, com força de lei entre os licitantes e, entre estes e a Administração 

Pública. Em seu conteúdo, verificam-se parâmetros objetivos que servirão de 

medida para a aferição dos requisitos necessários ao êxito formal e material, 

qualitativo e quantitativo no certame. 

No caso em tela, observa-se a seguinte determinação:  

 

Lado outro, encontra-se o produto da Recorrida, que fora 

“desclassificada, pois na descrição do produto apresentado na proposta o PH 

informado é de 6,0 a 8 divergente do solicitado”, portanto, em estrito 

cumprimento do parâmetro objetivo estabelecido no Edital.  

A estrita obediência a tais parâmetros é revelada pelo referido 

princípio da vinculação ao edital. Mencionada diretriz de vinculação tem eficácia 

dúplice, atando tanto os administrados, quanto a própria administração pública 

aos termos do edital, que, com efeito, faz lei no âmbito do certame, fixando 

previamente, em nome da segurança e igualdade, as normas a serem cumpridas. 

Nessa linha de raciocínio, o Estatuto Licitatório (Lei 8.666/93) é 

ainda mais claro em determinar as premissas que norteiam o princípio da 

vinculação, nos seguintes dispositivos que merecem destaque:  



 

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas 

e condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada. 

Art. 43. A licitação será processada e julgada com 

observância dos seguintes procedimentos: V - julgamento 

e classificação das propostas de acordo com os critérios de 

avaliação constantes do edital (grifo nosso). 

 

  Nesse sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:  

ROMS. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO 

OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO EDITAL PELA EMPRESA 

RECORRIDA. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA SOB O 

CRIVO DA LEGALIDADE. I - O edital é elemento fundamental 

do procedimento licitatório. Ele é que fixa as condições de 

realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina 

as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando 

todo o certame público. II - Se o Recorrida, ciente das 

normas editalícias, não apresentou em época oportuna 

qualquer impugnação, ao deixar de atendê-las incorreu no 

risco e na possibilidade de sua desclassificação, como de 

fato aconteceu. III - Recurso desprovido. (grifo nosso)8 

 

  Acerca da importância da vinculação ao instrumento convocatório, 

a melhor jurisprudência pátria não vacila em abraçar o mesmo entendimento: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. 

PROPOSTA. DESCONFORMIDADE COM O EDITAL. 

DESCLASSIFICAÇÃO. 1- A LICITAÇÃO PÚBLICA DESTINA-SE A 

GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E A SELECIONAR A 

PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO, 

NOS CONTRATOS A SEREM CELEBRADOS COM A MESMA. 2- 

                                                           
8 STJ - RMS: 10847 MA 1999/0038424-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/11/2001, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/02/2002 p. 279 

 



 

NOS TERMOS DO ART. 48, I, DA LEI 8.666/93, A PROPOSTA 

QUE NÃO GUARDAR CONFORMIDADE COM O EDITAL 

DEVERÁ SER DESCLASSIFICADA. 3- HIPÓTESE EM QUE O 

ERRO NA COTAÇÃO DE QUANTIDADE REFERIDA NO EDITAL 

DEU A CAUSA À DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE. 4. 

AGRAVO IMPROVIDO. (grifo nosso)9 

 

LICITAÇÃO PÚBLICA – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – NÃO-CUMPRIMENTO 

DO EDITAL – Em se tratando de licitação pública vige o 

princípio da estrita obediência ao instrumento 

convocatório, que vincula tanto a Administração como 

todos os participantes. Sendo descumpridas quaisquer de 

suas normas, sujeita-se o candidato infrator às sanções 

previamente estabelecidas. No caso, a Empresa Agravada 

foi excluída do certame por desatender aos itens 1.1 e 3 

previstos no edital. Qualquer outra solução levada a efeito 

pela Agravante, que não a de desclassificar a Agravada, 

provocaria a completa inversão dos valores, desafiando-se 

a todos os demais princípios norteadores da Administração 

Pública. Agravo provido. Liminar não referendada.10 

 

Dessarte, exatamente em consideração à objetividade pré-fixada 

e da demonstrada previsão legal, é de perceber-se as correlações que saltam 

em tom de ilação, no sentido de que a vinculação ao instrumento convocatório 

está visceralmente ligada aos princípios da legalidade e da isonomia. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, com limpidez peculiar, aponta in 

verbis: 

Trata-se de princípio essencial cuja inobservância 

enseja nulidade do procedimento. Além de 

mencionado no artigo 3º da Lei nº 8.666/93, ainda tem 

                                                           
9 TRF-5 - AGTR: 42037 RN 0008607-55.2002.4.05.0000, Relator: Desembargador Federal Edílson 
Nobre (Substituto), Data de Julgamento: 03/09/2001, Quarta Turma, Data de Publicação: Fonte: 
Diário da Justiça - Data: 09/10/2002 - Página: 1131 
10 TRF 2ª R. – AI 97.02.43008-9 – RJ – 2ª T. – Rel. Des. Fed. Sergio Feltrin Corrêa – DJU 23.01.2001 – 
p. 49) (gn) 



 

seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual “a 

Administração não pode descumprir as normas e 

condições do edital, ao qual se acha estritamente 

vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o 

julgamento e a classificação das propostas se façam de 

acordo com os critérios de avaliação constantes no 

edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, 

como se verifica pelos artigos citados, como aos 

licitantes, pois estes não podem deixar de atender 

aos requisitos do instrumento convocatório (edital 

ou carta-convite); se deixar em de apresentar a 

documentação exigida serão considerados inabilitados e 

receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 

43, II); se deixarem de atender às exigências 

concernentes à proposta, serão desclassificados (art. 48, 

inciso I).11 

 

No que concerne ao posicionamento doutrinário brasileiro 

acerca da vinculação da Administração ao Edital, sobretudo em relação à 

nocividade reflexa, capaz de afetar princípios licitatórios interligados, o 

Jurista Marçal Justen Filho, apresenta importantes considerações, que 

também reflete o entendimento majoritário. Em suas palavras:  

Conjugando a regra do art. 41 com aquela do art. 4º, 

pode-se afirmar a estrita vinculação da Administração ao 

edital, seja quanto as regras de fundo quanto àquelas de 

procedimento. Sob um certo ângulo, o edital é o 

fundamento de validade dos atos praticados no 

curso da licitação, na acepção de que a 

desconformidade entre o edital e os atos 

administrativos praticados no curso da licitação pela 

invalidade destes últimos. Ao descumprir normas 

constantes do edital, a Administração Pública frustra 

a própria razão de ser da licitação. Viola os princípios 

norteadores da atividade administrativa, tais como a 

legalidade, a moralidade, a isonomia. O descumprimento 

                                                           
11 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 299. 



 

a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, 

inclusive através dos instrumentos de controle interno 

da Administração Pública (...) (grifo nosso)12 

 

Neste compasso, à toda evidência, data vênia, caso a recorrida 

permaneça como vencedora do prélio, será placitado o cincado critério popular 

dos “dois pesos, duas medidas”, uma vez que se tratou diferentemente licitantes 

que teriam de concorrer em pé de igualdade, atendendo objetivamente os 

comandos do edital. 

Termos em que se mostra necessário a manutenção da decisão do 

Pregoeiro quanto a desclassificação da empresa e posterior fracasso do lote nº 

04 do Edital 102/2021. 

 

a. Das necessárias convocações sucessivas e ininterruptas 

Ora, se a recorrente, esmerou-se em cumprir os lindes do 

instrumento convocatório, o que justificaria a habilitação de quem não o fez? 

Apenas a violação do tratamento isonômico seria causa plausível, frustrando 

reflexamente todo caráter competitivo da licitação em tela. 

E nem se diga que seria possível a ativação da razoabilidade diante 

da quantidade de atestados apresentados, isto porque para o Grupo 1, não restou 

atendido a injunção editalícia, que exigiu a demonstração da qualificação técnica 

via atestados de capacidade técnica compatíveis com o objeto do Pregão, dentro 

do quantitativo de no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de 

empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em 

decorrência desta licitação 

A marcha do Pregão deve ser segura e célere, sendo que 

imperativos de isonomia e moralidade reclamam que os licitantes estejam com 

                                                           
12 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª edição, pg. 401. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93


 

sua documentação regular quando do início da disputa. Havendo inabilitação, as 

convocações devem ser sucessivas e ininterruptas. 

Em relação ao tema, o Jurista Marçal Justen Filho pontua 

sabiamente, nos seguintes termos:  

“O procedimento do pregão é estruturado de molde a partir 

que, evidenciado o não-cumprimento dos requisitos de 

participação por parte do autor do lance vencedor, a 

licitação tenha seguimento, com a convocação de outros 

interessados. [...] Ressalte-se que o prazo não se destina à 

obtenção de documentos, eis que o licitante tem o dever de 

dispor de toda a documentação antes do início do pregão 

eletrônico. [...] O segundo é a necessidade de continuidade 

da licitação, caso não cumpra os requisitos próprios” (grifo 

nosso).13 

 

Acerca da postura dos licitantes, de participarem da contenda com 

a ciência de alguma insuficiência documental, como no caso em epígrafe, trata o 

mesmo doutrinador, in verbis:  

“A boa-fé do sujeito se comprova pela conduta de 

apresentação de documentos. A omissão em apresentar a 

documentação autoriza presunção de que o sujeito tinha 

plena ciência de não satisfazer as exigências de 

participação, tendo-se aventurado a disputar o objeto 

licitado com a perspectiva de obter alguma vantagem 

duvidosa. Ocorrendo a inabilitação, aplica-se o princípio 

genérico de considerar-se o lance subsequente” (grifo 

nosso). 

 

 Por tudo exposto, caso conhecido o recurso intempestivo, 

dar provimento ao que se pleiteia, fazendo-se reformar a decisão do Pregoeiro 

quanto a desclassificação da empresa e posterior fracasso do lote nº 04 do Edital 

                                                           
13 JUSTEN FILHO, Marçal. Pregão (comentários à legislação do pregão comum e eletrônico). 6. ed. São 
Paulo: Dialética, 2013, p. 388. 



 

102/2021, criar-se-ia precedente para mudança da norma editalícia, e para além 

disso, atuar-se-ia em total desacordo com o princípio da vinculação ao edital, 

adotado pela legislação e defendido doutrinariamente, bem como estar-se-ia 

diante de uma ofensa grave ao princípio da legalidade, previsto 

constitucionalmente14.  

Ora, é minimamente duvidosa a ação da Recorrente, considerando 

que, à todo tempo, tinha consciência de que seu produto não se adequava às 

exigências do Edital 102/2021, mas ainda assim, deixou de impugná-lo, optando 

por participar do feito em completo desrespeito ao Poder Público e à comissão 

técnica que responsável pelo certame. 

Afinal, como supracitado, existem razões técnicas, balizadas pela 

ANVISA, para que o município requeira produto com PH entre 6,5 a 7,5, já que 

cientificamente é o PH mais neutro e adequado ao uso direto na pele humana. 

Ora, por meio de simples busca ao google15 é possível constatar que 

usualmente, as compras realizadas pelos órgãos da Administração Pública de 

todo o país exigem o mesmo PH para o produto objeto, qual seja entre 6,5 e 7,5. 

Assim sendo, pugna-se pela manutenção da decisão do Pregoeiro 

quanto a desclassificação da Recorrida, e consequentemente, a convocação 

sucessiva da Recorrente.   

IV. REQUERIMENTOS 

Por todo o exposto, a Respondente pugna pela indeferimento do 

recurso interposto pela Distribuir Higiene Eireli, em virtude da: 

                                                           
14 Art. 37 da Constituição Federal: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...) 
15 Disponível em: 
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&r
lz=1C1SQJL_pt-
BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57
.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

1. Preclusão do direito de impugnação da matéria ora 

suscitada (item II); 

2. Necessidade de vinculação aos termos do edital (item III); 

3. Compulsoriedade das convocações sucessivas e ordenadas 

em licitação (item III-a). 

Pede deferimento. 

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2022.  

 

 

Matheus Moreira Silva Pinto 

CPF - 126.217.116-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
_____________________ 

15 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5

&rlz=1C1SQJL_pt-

BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i5

7.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5+a+7%2C5&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR833BR833&oq=licita%C3%A7%C3%A3o+alcool+gel+ph+6%2C5&aqs=chrome.0.69i59j69i57.21487j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

		2022-02-28T14:55:15-0300
	MATHEUS MOREIRA SILVA PINTO:12621711642




