
Á  PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMSA  

 NÚCLEO PREGÃO / GERÊNCIA DE COMPRAS - GCOMP  

A/C:  EXMA. SENHORA MAIERE AMÂNCIO DA SILVA 

  

Referências: 

Pregão Eletrônico nº: 102/2021 

Processo nº: 04-000.562/21-49 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Sabonete Líquido, Álcool em Gel 
e Dispensadores para atender a demanda do Município de Belo Horizonte, por 
um período de 12 meses.  

Assunto:  

• Recurso contra decisão da Pregoeira pela desclassificação da Recorrente 
• Recurso contra decisão da Pregoeira em declarar vencedora empresa 

com documentação sem valor sanitário 

 ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI, com sede na Avenida José 

Diniz e Silva, nº 440, Bela Vista, em Contagem/MG, CEP: 32.010- 330, inscrita 

no CNPJ sob o n° 23.605.544/0001-82, neste ato representada por sua sócia 

administradora, que assina este instrumento, vem à presença de V. Senhoria, 

para, apresentar RECURSO em face de decisões da pregoeira durante o 

processo em epígrafe. 

 Prezada Senhora, gostaríamos de registrar que a Essenza é uma 

indústria, não se tratando, portanto, de distribuidor ou intermediário. Esta 

empresa é um fabricante nacional de Saneantes de uso Profissional e 

Residencial, Produtos de Higiene Grau 1 e Grau 2; e Cosméticos diversos. Sua 

atuação está quase totalmente direcionada ao Mercado Público, onde tem 

clientes das 3 esferas do poder, espalhados por todas as unidades federativas 

do Brasil. Registre-se, ainda, é fornecedora ativa da PBH. 
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Isto posto, esclarecemos que a recorrente não se trata de empresa 

aventureira, nem, tão pouco de uma licitante desconhecida ou irresponsável. 

1. DA TEMPESTIVIDADE  

A empresa UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA - EPP foi declarada 

vencedora para o Lote 1 no dia 16/12/2021 às 16:16 hs.  

Ato contínuo, foi aberto prazo para motivação de recurso até 

17/12/21 às 17:00. 

Esta recorrente manifestou e motivou sua intenção no dia 

17/12/2021 às 13:59. Portanto dentro do prazo.  

Em consonância com o disposto no 15.3 do instrumento 

convocatório: 
15.3. Será concedido o prazo de 3 (três) dias para 

apresentação das razões de recurso, contados do término do prazo para 
manifestação mo<vada da intenção de recorrer.  

Excluindo-se o dia da manifestação e contando-se o da entrega deste 

documento, hoje é o terceiro dia, sendo portanto, TEMPESTIVO.  

2. DOS FATOS 

2.1 Do Objeto e Legislação Específica. 

O processo licitatório em epígrafe, tem como objeto o registro de 

preços para aquisição de Sabonete Líquido, Álcool em Gel e Dispensadores 
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para atender a demanda do Município de Belo Horizonte, por um período de 12 

meses.  

Os produtos do objeto foram dispostos em 6 lotes abrangendo cota 

ampla e cota restrita, para cada um deles, conforme tabela a seguir: 

Insta esclarecer que tanto o Sabonete Líquido (lotes 1 e 2) quanto 

o Álcool em Gel (lotes 3 e 4) são produtos sujeitos à VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 

portanto, sujeitos a legislação própria e específica, que não pode deixar de ser 

considerada. O instrumento convocatório e seus anexos, já o esclarecem.  

De acordo com a Legislação Sanitária vigente esse produtos possuem 

classificação e exigências diferentes. Vejamos: 

  

Nº	do	Lote Descrição Quantidade Cota

1

SABONETE LÍQUIDO, PH ENTRE 6,5 E 7,5, BALANCEADO COM 
AGENTES EMOLIENTES, REFIL "TIPO BAG-IN-BOX", EM PLÁSTICO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,1 MM, ADAPTADOR PARA BOCAL 
COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 MM, TUBO DOSADOR EM 
BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA DE DOSAGEM, 
CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA ANVISA

1.313.820 AMPLA  
75%

2

SABONETE LÍQUIDO, PH ENTRE 6,5 E 7,5, BALANCEADO COM 
AGENTES EMOLIENTES, REFIL "TIPO BAG-IN-BOX", EM PLÁSTICO 
COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,1 MM, ADAPTADOR PARA BOCAL 
COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 MM, TUBO DOSADOR EM 
BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA DE DOSAGEM, 
CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA ANVISA

437.940 RESTRITA 
25%

3

ÁLCOOL 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 0,1 
MM, ADAPTADOR PARA BOCAL COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 
MM, TUBO DOSADOR EM BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA 
DE DOSAGEM, CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA 
ANVISA 

1.350.098 AMPLA  
75%

4

ÁLCOOL 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 0,1 
MM, ADAPTADOR PARA BOCAL COM DIÂMETRO INTERNO DE 10 
MM, TUBO DOSADOR EM BORRACHA, COM CONECTOR E VÁLVULA 
DE DOSAGEM, CAPACIDADE DE 800 ML, CONFORME PADRÕES DA 
ANVISA 

450.032 RESTRITA 
25%

5
SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO, ÁLCOOL EM GEL E 
DETERGENTE (DISPENSER), PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, EM 
PLÁSTICO ABS, COM VISOR, ACIONAMENTO MANUAL, PARA REFIL 
COM 800 ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%) 

39.279 AMPLA  
75%

6
SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO, ÁLCOOL EM GEL E 
DETERGENTE (DISPENSER), PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, EM 
PLÁSTICO ABS, COM VISOR, ACIONAMENTO MANUAL, PARA REFIL 
COM 800 ML (VARIAÇÃO ACEITÁVEL +/- 10%) 

13.092 RESTRITA 
25%
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 RDC Nº 07/2015 da ANVISA: 

 ANEXO I  
 Definições  

  I – Produtos de Higiene Pessoal, Cosmé<cos e Perfumes: são 
preparações cons<tuídas por substâncias naturais ou sinté<cas, de uso 
externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, 
lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade 
oral, com o obje<vo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar 
sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los 
em bom estado.  

 ANEXO II  
 Classificação de produtos de higiene pessoal, cosmé<cos e 

perfumes  

  1. Definição Produtos Grau 1: são produtos de higiene pessoal, 
cosmé<cos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição adotada no 
item I do Anexo I desta Resolução e que se caracterizam por possuírem 
propriedades básicas ou elementares, cuja comprovação não seja 
inicialmente necessária e não requeiram informações detalhadas quanto 
ao seu modo de usar e suas restrições de uso, devido às caracterísPcas 
intrínsecas do produto, conforme mencionado na lista indicaPva "LISTA DE 
TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 1" estabelecida no item "I", desta seção.  

  2. Definição Produtos Grau 2: são produtos de higiene pessoal, 
cosmé<cos e perfumes cuja formulação cumpre com a definição adotada no 
item I do Anexo I desta Resolução e que possuem indicações específicas, 
cujas caracterísPcas exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, 
bem como informações e cuidados, modo e restrições de uso, conforme 
mencionado na lista indicaPva "LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 
2" estabelecida no item "II", desta seção.  

(grifos nossos) 

I) LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 1  
… 

 46. Sabonete facial e/ou corporal (exceto os com ação an<-sép<ca ou 
esfoliante químico).  

 … 

ANEXO VIII 
Produtos Grau 2 sujeitos a Registro 
... 
23. Gel anPssépPco para as mãos (Álcool em Gel). 

Assim normatizado, o Sabonete Líquido (lotes 1 e 2), segundo 

descrição do edital, é classificado como PRODUTO DE HIGIENE GRAU 1, já o 

Álcool em Gel (lotes 3 e 4), conforme descrição do edital, é classificado como 

COSMÉTICO GRAU 2. 
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Decorre, então, que produtos com classificação diferente possuem 

exigências técnicas diferentes conforme nossos grifos. 

Outra informação de extrema importância para instruir este recurso 

reside na LEI N° 6.360/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 

ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e 

Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos.  

 Art. 73. As análises fiscais e de controle, para fins de fiscalização e 
monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, 
deverão ser realizadas por laboratório oficial, ins<tuído no âmbito da 
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou por 
laboratórios públicos ou privados credenciados para tal fim. (Redação 
dada pela Lei nº 13.097, de 2015) 

Já a RDC 390/2020 da ANVISA que estabelece critérios, requisitos 

e procedimentos para o funcionamento, a habilitação na REBLAS (Rede 

Brasileira de Laboratórios de Análise em Saúde) e o credenciamento de 

laboratórios analíticos que realizam análises em produtos sujeitos ao regime de 

vigilância sanitária, regula em sua Seção III que: 

  Art. 3°... 
 IV. análise fiscal: análise efetuada nos produtos sujeitos à vigilância 
sanitária definidos na Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, des<nada a 
comprovar a sua conformidade com a sua fórmula original, ou em 
alimentos apreendidos pela autoridade fiscalizadora competente e que 
servirá para verificar a sua conformidade com os disposi<vos do Decreto-Lei 
nº 986, de 21 de outubro de 1969, e de seus Regulamentos; 

 Art. 5º Os laboratórios analíPcos prestadores de serviços que 
realizam ensaios de controle de qualidade - ECQ em lotes de produtos 
acabados devem estar habilitados na Reblas nos escopos correspondentes 
às respec<vas categorias de produtos analisados. 

Diante do exposto até aqui, fica claro e concluso que qualquer teste, 

estudo ou análise, bem como, seus resultados, laudos ou documentos técnicos, 

só podem ser realizados e emitidos por laboratório habilitado na REBLAS. 
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2.2 Do Edital. 

O instrumento convocatório faz exigências relativas à qualificação 

técnica, conforme preceitua o Art. 30 da Lei 8.666/1993: 

        13.2.3. Qualificação Técnica: 

13.2.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emi<do(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o licitante 
fornece ou forneceu bens de natureza compalvel com o(s) objeto(s) do(s) 
lote(s) arrematado(s). 

a) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emi<do(s) em papel(eis) 
<mbrado(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 iden<ficação do emitente. 

b) 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. 

c) Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica 
emi<do(s) pelo próprio licitante. 

13.2.3.2. Licença ou alvará sanitário emi<do pela Vigilância 
Sanitária dos Estados, do Distrito Federal ou Municípios. 

13.2.3.3 Autorização de Funcionamento (AFE), para os itens 
55930 – Sabonete líquido e 55931 – Álcool em gel. 

13.2.3.4 Laudo de comprovação da segurança e eficácia do 
produto, para os itens 55930 – Sabonete líquido e 55931 – Álcool em gel. 

(grifo nosso) 

Embora o Art. 30 da Lei 8.666/93 preveja em seu inciso IV a 

possibilidade de exigência de prova de atendimento de requisitos previstos em 

lei especial, a LEI ESPECIAL (RDC 07/2015 da ANVISA) só exige tais requisitos 

para produtos GRAU 2 e não os exige para os produtos GRAU 1.  

Assim, solicitar Laudo Analítico para Álcool em Gel (lotes 3 e 4), que 

é um produto antisséptico e precisa comprovar esta ação, está dentro da 

Legislação, mas solicitá-lo para o Sabonete Líquido (lotes 1 e 2), que é um 

produto simples e sem nenhuma exigência sanitária definida em lei, é 

desarrazoado e não encontra respaldo legal.  
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A fixação de requisitos mínimos de habilitação para fins de 

qualificação técnica, deve ser estabelecida de maneira razoável, pertinente e 

compatível com o objeto licitado, sendo definida como resultado de um 

processo lógico, fundado em razões técnico-científicas, de forma que não 

restrinja indevidamente a competitividade da licitação.  

Acerca desse tema, Marçal Justen Filho leciona o seguinte: 

 Vale insisPr acerca da inconsPtucionalidade de exigências 
excessivas, no tocante à qualificação técnica. Observe-se que a natureza 
do requisito é incompalvel com a disciplina precisa, minuciosa e exaus<va 
por parte da Lei. É impossível deixar de remeter à avaliação da 
Administração a fixação dos requisitos de habilitação técnica. Essa 
competência discricionária não pode ser u<lizada para frustrar a vontade 
cons<tucional de garan<r o mais amplo acesso de licitantes, tal como já 
exposto acima. A Administração apenas está autorizada a estabelecer 
exigências aptas a evidenciar a execução anterior de objeto similar. (...)  
 Talvez até se pudesse caracterizar a competência da Administração, 
na hipótese da fixação dos requisitos de qualificação técnica, como sendo 
de discricionariedade técnica. (...). Nos casos de discricionariedade técnica, 
a decisão do administrador será válida na medida em que for respaldada 
pelo conhecimento especializado. É isso que se passa com a competência 
para disciplinar a qualificação técnica na licitação. A Administração não 
está autorizada a fixar exigências fundando-se na simples e pura 
“competência” para tanto. Sempre que estabelecer exigência restriPva, 
deverá apresentar fundamento técnico-cienmfico saPsfatório. Deve 
evidenciar moPvos técnicos que conduzam à similitude entre o objeto 
licitado e a exigência constante do edital.  
 No entanto, o ônus da prova recai sobre a Administração. Ou seja, 
diante da dúvida, cabe à Administração demonstrar a necessidade da 
exigência formulada. Não é encargo do par<cular evidenciar a 
desnecessidade do requisito imposto pela Administração. Afinal, quem 
elaborou o ato convocatório foi a Administração. Não seria possível 
invocar a mera presunção de legi<midade dos atos administra<vos para 
afastar o dever de a Administração explicar o mo<vo e o conteúdo das 
escolhas realizadas. 

 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 11ª ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 336. 

Nesse diapasão, em obediência ao princípio do julgamento objetivo, 

as condições e os critérios de avaliação e julgamento das amostras ou dos 

produtos apresentados devem ser definidos com clareza e objetividade, 

destinando-se à verificação de que o produto ou o serviço ofertado atende às 

especificações estabelecidas no instrumento convocatório, especialmente 
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quanto à qualidade, desempenho e funcionalidade. Assim, colaciono 

Jurisprudência do TCU: 

 "Exija, em processos licitatórios, prova de conceito ou apresentação 
de amostras, documente os procedimentos que atestaram a avaliação e a 
homologação ou rejeição do objeto licitado, atentando para a descrição dos 
roteiros e testes realizados e sua vinculação com as caracterís<cas técnicas 
e funcionalidades desejadas, em obediência aos princípios do julgamento 
obje<vo e da vinculação ao instrumento convocatório, bem assim da 
publicidade e da moPvação, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e no 
art. 2º da Lei nº 9.784/1999."  
 Acórdão 2932/2009 Plenário  

 "Faça constar dos editais, detalhadamente, os critérios de 
avaliação, as a<vidades de aferição de compa<bilidade, bem assim os 
planos, casos e relatórios de teste, quando se tratar de objeto cuja 
aceitação esteja sujeita a esses procedimentos, viabilizando, sempre que 
demandado por licitantes, a inspeção às amostras apresentadas, a fim de 
que os interessados verifiquem a compa<bilidade com as exigências 
con<das no edital, em atenção ao art. 40, incisos VII e XVI da Lei nº 
8.666/1993 e garan<ndo a eficácia ao principio da publicidade consagrado 
no caput do art. 3º da citada lei." 
 Acórdão 1512/2009 Plenário  

2.3 Do Cronologia. 

Em 22/11/2021 às 12:50 esta requerente foi declarada arrematante 

do Lote 1 - Sabonete Líquido - Cota Ampla. 

A confusão provocada pela exigência do item 13.2.3.4, acabou 

levando um funcionário inexperiente a juntar laudo referente a outro produto 

da mesma família/marca, mas que se configura como produto GRAU 2. Por 

óbvio, esta requerente restou desclassificada. 

Porém, este documento solicitado inexiste, uma vez que não há 

exigência deste laudo ou estudo para efeito de registro, notificação ou 
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regularização junto á Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Lembremos que o produto do Lote 1 é classificado como GRAU 1.  

Ato contínuo, foi acionada a empresa com proposta imediatamente 

superior. UNIJHON.  

Esta licitante apresentou preço para o produto Blueberry Sabonete 

Perolizado Erva Doce sob número de registro 25351.4457.00/2019-99. 

Produto registrado/regularizado na ANVISA em 2019.  

Como o produto ofertado também é GRAU 1 e também não possui o 

Laudo solicitado, a licitante apresentou um outro documento, que não é Laudo, 

mas uma declaração ou instrução de como utilizar o produto. Numa tentativa 

clara de ludibriar e induzir a erro a Comissão de Licitação. 

Não obstante, uma análise mais detida do documento revela várias 

inconsistências, sendo as principais delas: 

1) Documento produzido (em tese) com base no "Guia para Avaliação 

de Segurança de Produtos Cosméticos – Anvisa 2003". Este Guia já não é 

válido tendo sido substituído há muito tempo pelo "Guia para Avaliação de 
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Segurança de Produtos Cosméticos - segunda edição - 2012". Ou seja, 

quando o documento foi produzido sua referência estava desatualizada há 

cinco anos. 
h$ps://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/cosme;cos/manuais-e-guias/guia-para-

avaliacao-de-seguranca-de-produtos-cosme;cos.pdf/view 

2) Documento produzido internamente e assinado pela Responsável 

Técnica da empresa. Sanitariamente, não possui nenhum valor, por não ter 

sido feito por um Laboratório Analítico vinculado à REBLAS. 

3) A base de amostragem para avaliação utiliza tão somente apenas 

um voluntário. Isso não serve de base para nenhum tipo de pesquisa/avaliação 

séria. 

O próprio Guia para Avaliação de Segurança de Produtos 

Cosméticos estabelece textualmente, em sua página 38, que: 

"A avaliação de irritação dérmica acumulada tem sido 

realizada por no mínimo três semanas de aplicação e 50 voluntários, o 

que normalmente atende às exigências de todas as agências regulatórias 

mundiais. Porém existem outros modelos de avaliação clínica estabelecidos 

que permitem um número menor de voluntários em prazos diferentes, 

desde que haja uma sustentação técnica adequada. 

O estudo de avaliação de ausência de irritação dérmica 

primária pode ser considerado como a primeira etapa clínica. Quando 

realizado de forma isolada na avaliação de novos produtos, não é suficiente 

para comprovação de segurança." 

O que nos leva, mais uma vez, à conclusão de que não se trata de 

um laudo. 

4) A data do documento é anterior à data de registro do produto. 

Produto registrado/regularizado em 2019 e documento apresentado datado de  

05/01/2017, conforme pode ser verificado na página 3. 

Mesmo diante de tão graves inconsistências, a equipe técnica aceitou 

a documentação apresentada, levando a pregoeira a declarar a licitante 

vencedora dos lotes 1 e 2.  
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2.4 Da economicidade, legalidade e isonomia. 

À luz da Lei de Licitações, o processo licitatório deve ser regido pelos 

princípios constitucionais da isonomia, da legalidade, da economicidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 

objetivo e outros correspondentes, se assim houver. 

Conceitualmente, a Economicidade é o princípio que objetiva a 

minimização dos gastos públicos, sem comprometimento dos padrões de 

qualidade. Refere-se à capacidade de uma instituição gerir adequadamente os 

recursos financeiros colocados à sua disposição. CF, art. 70. Neste processo 

licitatório, embora o valor final para o Lote 1 esteja dentro do valor estimado, 

a decisão proferida leva a PBH a um gasto extra, exorbitante e desnecessário 

de R$ 2. 246.632,20 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS 

MIL, SEISCENTOS E TRINTA DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS). Baseado 

na diferença entre as propostas. 

Noutro giro, conforme já evidenciado, a exigência do item 13.2.3.4, 

especificamente para os lotes 1 e 2,extrapola  os limites da Legalidade, visto 

que não está previsto em nenhuma lei específica e não pode ser considerado 

por mera liberalidade ou por ato discricionário. 

Por fim, exigir um laudo técnico (fora dos ditames legais) de todos os 

licitantes, mas aceitar um documento que contém tantas inconsistências como 

as apresentadas, extrapola os limites da probidade, da moralidade e 

principalmente o da ISONOMIA. 

3. DOS PEDIDOS 

Diante de tudo o que aqui foi apresentado, esta licitante requer que: 

1) Seja a exigência 13.2.3.4 do instrumento convocatório 

reconhecida como exorbitante e ilegal para os Lotes 1 e 2, vez que, não 
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encontra embasamento legal, ferindo mortalmente o Artigo 30 da Lei 

8.666/93. Neste caso, seja a requerente reconduzida e declarada a vencedora 

do Lote 1. 

2) Caso o primeiro pedido não prospere, sejam os lotes 1 e 2 

cancelados e aberto um novo processo licitatório para a compra específica 

deste item. Neste caso com regras que estejam dentro da legalidade. 

3) Se por fim, o entendimento desta douta comissão seguir em 

sentido contrário do aqui requerido, seja o processo remetido, imediatamente, 

para autoridade competente para deliberação.   

Termos em que, pedimos o deferimento . 

Contagem, 22 de dezembro de 2021. 

 

ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI – ME 
CNPJ: 23.605.544/0001-82
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