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JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2019 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO – NATHALIA DISTRIBUIDORA LTDA 

 

1.        DAS PRELIMINARES 

 

1.1 Trata-se de Recurso administrativo interposto, pela empresa NATHALIA DISTRIBUIDORA 

LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 04.930.131/0001-29, contra a decisão do Pregoeiro que declarou  

Vencedora do item 02 do processo licitatório a empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA – 

ME, que tem por objeto registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de 

limpeza, utensílios domésticos e higiene pessoal. A peça recursal foi anexada no quadro de avisos 

da prefeitura (imprensa oficial do ente) e ainda no site oficial do município: 

www.pedrasdemariadacruz.mg.gov.br/ no dia 16 de abril de 2019. 

1.1.2 Todos os licitantes foram cientificados da existência do presente Recurso Administrativo e seu 

inteiro teor, por meio de e-mail conforme cópias nos autos. 

     
2      DA TEMPESTIVIDADE: 

 
2.1. Este pregoeiro recebeu via e-mail no dia 16 de abril de 2019, conforme previsto no subitem 

10.7 do edital, cópia do recurso administrativo devidamente motivado. Considerando a abertura das 

propostas no dia 11/04/2019, e ainda Lei 10520/2002, inciso XVIII e subitem 10.4 do edital o 

referido recurso se encontra TEMPESTIVO. 

 
3        DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE 

 

3.1. A Recorrente impõe-se contra a decisão que declarou a licitante DISTRIBUIDORA LOPES 

AQUINO LTDA-ME, vencedora do item 02, do processo licitatório, alega a mesma que a marca 

“MEGA BOA” cotado pela referida empresa teve sua produção suspensa pela superintendência de 

vigilância sanitária e apresentou notificação conforme consta nos autos.  

 

“ Primeiramente a de se esclarecer que todos os atos do certame 

licitatório devem estar estritamente vinculados ao edital, conforme 

artigo 41 da lei 8.666/93. 
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Art. 41. A administração não pode descumprir as normas e condições 

do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

 

Nesse seguimento o tópico na própria descrição do item 02 (anexo I) do edital é bem claro. 

ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO CX C/ 12 UNIDADES, 

COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO E 

ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO, 2,0% A 2,5% P.P, EMBALAGEM 

DEVERÁ CONTER LACRE DE VEDAÇÃO, COM REGISTRO MS. 

 

4         DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

 
 
4.1. Encaminhado via e-mail para as demais licitantes interessadas no certame a cópia do recurso 

apresentado; MINIMERCADO SANTOS E SILVA-ME, MENDES E BRITO LTDA ME, 

DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA e COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, nenhuma 

das empresas apresentaram suas contrarrazões. 

 
5  DOS FATOS: 

 
5.1. No dia 11/04/2019 às 09:00, na sala de licitações da prefeitura municipal de Pedras de 

Maria da Cruz foi realizado abertura de envelopes contento proposta de preços e documentos de 

habilitação das empresas interessadas ao processo licitatório 15/2019, pregão presencial 08/2019, 

o item 02 do referido pregão foi vencido pela empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA, ao 

final da sessão, o representante legal da empresa NATHALIA DISTRIBUIDORA LTDA declarou 

interesse em apresentar recurso conforme devidamente justificado na ata de julgamento anexa ao 

processo. 

 
6 DO MERITO 

 
Em que pese as razões recursais, a recorrente alega que que a marca “MEGA BOA” cotado pela 

empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA, teve sua produção suspensa pela 

superintendência de vigilância sanitária e apresentou notificação, alega ainda a exigência de tal 

documento no termo de referência.  

 
 
Vejamos: 

 
Embora o edital não deixe claro quanto a exigência de tal documento para a participação da 

empresa interessada no item, ainda assim vale ressaltar que o termo de referência é parte 
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integrante do edital, e ainda a necessidade do registro para o recebimento deste produto, assim, 

como a marca MEGA BOA teve sua produção suspensa, a empresa vencedora não teria condições 

de entregar o produto conforme exigido no termo de referência. 

 
ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO  

 
02 

CAIXA 180 

ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO CX C/ 12 UNIDADES, Composição 
hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e água, teor de cloro ativo, 
2,0% a 2,5% p.p, embalagem deverá conter lacre de vedação, com 
registro MS. 

 
 
7 DA DECISÃO  
   
7.1. Considerando o desinteresse da empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA, na 

apresentação das contrarrazões, considerando os documentos apresentados pela recorrente onde 

consta a suspensão cautelar da fabricante da água sanitária Mega boa, considerando ainda que 

exige no termo de referência o registro do Ministério da Saúde do produto. 

 

Esta comissão resolve, julgar PROCEDENTE o pedido formulado pela recorrente, e desclassificar a 

empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA, para o item 02 do processo será convocado a 

segunda colocada do certame de acordo com o art. 64, § 2º da lei 8.666/93. 

 

 

 Pedras de Maria da Cruz, 25 de abril de 2019. 
 
 
 
 
 

Wesley Rabelo Durães 
Pregoeiro oficial 

 
 
 
 
 

Arlene Souza Barboza Joelma Martins Costa                 Zilene Gomes Porto Rodrigues  
Membro                       Membro                 Membro           
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