
 

  

A(O) SR(A). PREGOEIRO(A) DESIGNADO(A) PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2021 – Processo Administrativo nº 04-000.562/21-49 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 ao lote 04, vem interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, conforme previsão contida no 
item 15 do Edital, mediante argumentos de fato e de direito a seguir expostos: 
 

1. Da Tempestividade 

 
Conforme previsão contida nos itens 15.1 a 15.3. 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, o lote 04 fora declarado fracassado em 17.02.2022, findando-se o 

prazo para manifestação de intenção de recurso em 18.02.2022 (sexta-feira). Assim, o prazo final 
para interposição do Recurso é 23.02.2022, 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 FRACASSADO o lote nº 04, o qual tem por 
objeto o fornecimento do seguinte item: 

 
Cód. Sicam 55931 – Alcool em Gel, glicerinado, concentração de 70%, PH entre 6,5 
e 7,5 com eficácia bactericida comprovada, refil “tipo bag-in-box”, em plástico 
com espessura mínima de 0,1mm, adaptador para bocal com diâmetro interno de 
10mm, tubo dosador em borracha com conector e válvula de dosagem, 
capacidade de 800ml, conforme padrões da ANVISA. 
 
No que pertine a desclassificação do Recorrente, após seu chamamento e 

apresentação da proposta ajustada, o i. Pregoeiro, sem atentar para as regras previstas nos itens 
12.5 e 12.5.3, do Edital, declarou a empresa “desclassificada, pois na descrição do produto 
apresentado na proposta o PH informado é de 6,0 a 8 divergente do solicitado no Anexo I do 
Edital que é de 6,5 a 7,5”.  

 



 

  

Apesar de não promovida as diligências previstas no item 12.5 e subitens do Edital, 
as quais determinam a apresentação de catálogos, ficha técnica e amostra do produto, em 
observância ao princípio da lealdade e boa-fé, o Recorrente apresenta, nesta oportunidade, a 
referida documentação no intuito de demonstrar que o produto ofertado atende prontamente e 
eficazmente aos fins desejados pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  

 
De acordo com o Termo de Referência, Anexo IX: 
 
5.3. Estes materiais são utilizados na assepsia das mãos como preventivo contra vírus e bactérias, 
que se exponha a fatores de risco de contaminação, garantindo a segurança do paciente, dos 
profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes na rede municipal 
de saúde. Também é uma forma de precaver surtos infecciosos em instituições de saúde, reduzindo 
a transmissão de organismos resistentes a antibióticos e diminuindo as taxas gerais de infecção. Para 
as quantidades totais do sabonete líquido e álcool gel, referente ao consumo médio mensal, foram 
acrescentados 20 % nos montantes, por se tratar de uma reserva de segurança para eventualidades 
como o atual combate ao COVID-19, a inauguração de novas unidades de saúde e alterações de 
consumos devido ao aumento nos atendimentos dos usuários nas unidades de saúde. Para a 
quantidade de dispensadores, recebemos a análise do montante necessário da Oficina Central.  
 
5.4 A falta destes insumos podem acarretar infecções em pacientes durante o processo de 
assistência em nas unidades de saúde, inclusive micro-organismos que não estavam presentes e 
nem incubados no momento da admissão. Mãos contaminadas transmitem germes via contato 
direto com paciente ou superfícies ambientais ao redor, com grandes chances de proliferar 
doenças e epidemias  
 

Em verificação a ficha técnica do produto oferecido pela Recorrente, realmente 
consta indicação de ph entre 6 a 8, o que enseja em variação entre máximo e mínimo exigidos 6,5 
a 7,5 pouco superior a 7% (sete por cento), o que demonstra que as indicações – produto x edital-
termo de referência – situam-se na mesma faixa de ph.  

 
O pH caracteriza a acidez ou a alcalinidade de uma solução ou substância. A escala 

de pH varia, ela pode ir de 1 (ácido) até 14 (alcalino), sendo que o pH de valor 7 é considerado 
neutro. Sendo o ph neutro 7, o que for acima desse valor é considerado alcalino e inferior ácido.  

 
Considerando que as produções científicas indicam que cada produto deve 

apresentar ph compatível com a região corporal na qual será aplicado, sabido que a pele humana 
possui pH médio de 5,5, o pH ideal de uma formulação é padronizado de acordo com o pH de 
estabilidade dos componentes ativos utilizados e o de tolerância biológica para produtos cutâneos, 
sendo no caso 5,5 a 8,0.  

 

Outrossim, sabe-se que os álcoois têm excelente atividade bactericida, rápida ação 
na temperatura ambiente e pH ideal em torno de 5,5 a 5,9, sendo capaz de reduzir rapidamente a 
carga microbiana quando aplicado em tecidos vivos. Portanto, o pH considerado mais adequado 
seria em torno de 6,0. 

 
Neste sentido, não se verifica qualquer diferença substancial no álcool em gel com 

ph entre 6 a 8 e 6,5 a 7,5, não alterando as suas características, a sua eficiência, a sua proteção e 
segurança aos usuários. 

 



 

  

Nesta ordem de ideias é possível perquirir quais seriam as razões para a 
Administração exigir a faixa de ph indicada na descrição do item, o que pode ensejar em elemento 
discriminador e restritivo de competitividade por se adequar a marcas específicas do produto 
ferindo prontamente os princípios da licitação.  

 
De acordo com a documentação anexa, o produto oferecido pela Recorrente possui 

registro na Anvisa, diversos laudos de eficácia e boletins técnicos o que demonstra se tratar de 
produto de alta qualidade, preço justo, eficiente e eficaz, sem agredir a pele dos usuários, 
atendendo os objetivos perseguidos pela PBH.  
 
  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 diferença constatada no ph, é a 

demonstração de que a variação entre máximo e mínimo é ínfima e não altera as propriedades do 
produto, sendo certo que o produto ofertado atende prontamente 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 (em qualidade e preço) 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 (álcool em gel, 70% com 
eficácia bacteriana).  

 
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 12.5 e subitens 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 do lote 04, do 
presente certame.  

 
   

Pede Deferimento.  
 
  Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2022.  
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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. 
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