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JULGAMENTO DE RECURSO 

 

PROCESSO LICITATORIO 23/2021 - TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2021 

 

1.         DAS PRELIMINARES 

1.1 Trata-se de Recurso administrativo interposto, tempestivamente, pela empresa 

NATHALIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 04.930.131/0001-29, encaminhada a 

esta prefeitura municipal no dia 14/04/2021 (fls. 1.410/1.426) contra a decisão do pregoeiro 

municipal que a declarou vencedora do certame a empresa distribuidora Lopes Aquino Ltda, dos 

itens 03 e 04 do pregão presencial epgrafado. 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 07 de abril de 2021. 

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

seu inteiro teor. 

 

1.2 Da admissibilidade 

 

1.2.1 O critério de aceitabilidade do recurso é embasado no Art. 4º XVIII da lei federal 10.520  : 

XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

1.2.2 Assim, a peça recursal apresentada cumpre os requisitos de admissibilidade previstos na 

legislação, pelo que se passa à análise de suas alegações. 

 

1         DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO DA RECORRENTE 
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Alega a recorrente, em síntese que os licitantes vencedores, bem como 

os demais classificados à sua frente para os itens 03 e 04 do processo  não apresentaram 

documentação necessária para a comercialização daqueles produtos, exigida no edital e 

expedida pela ANVISA  a AFE para cosméticos e saneadores o que enseja a desclassificação 

das vencedoras, alega ainda que a classificação da proposta apresentada pela recorrente deve 

ser considerada por possuir e apresentar toda a documentação necessária para a 

comercialização dos produtos constantes nos itens 03 e 04. 

 

2          DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS 

 

Divulgado o presente recurso, na forma ordenada pelo Inciso XVIII do Artigo 4º da Lei nº 

10.520/2002, e pelo item 10 do Edital do pregão presencial n° 013/2021, foram apresentadas 

tempestivamente as contrarrazões pelas empresas: EQUIPA MAIS COMÉRCIO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA e DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME protocolaram memoriais nos dias 15/04/2021 (fls. 1.430 

e 1.432) e 20/04/2021 (fls. 1.433/1.490), tempestivamente. 

A empresa EQUIPA MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., 

fundamenta suas razões nos termos do entendimento da Secretaria Estadual de Saúde do 

Estado de Minas Gerais, RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 350 de 

1/03/2020 que: 

“ considera o álcool em gel como antissépticos, com finalidade de 

higienização e ainda como medicamentos (antisséptico 

degermante), indicados para a higienização e desinfecção das mãos e 

que possui a devida autorização de funcionamento para medicamentos” 

( fls. 1.432 - grifei) 

 

A empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, em suas razões a improcedência do RA, 

nos seguintes termos: 

“ i.O recurso aviado tem o condão de gerar dúvidas ao Pregoeiro e 

equipe de apoio. Verifica-se que a irresignação da recorrente reside na 

alegação de que é necessária a apresentação da Autorização de 
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Funcionamento (AFE) da ANVISA. ii. Informa que em pesquisa 

realizada no site da ANVISA, que os produtos mencionados no presente 

recurso, são produtos de venda livre; iii. que a fabricação e 

comercialização de preparações antissépticas ou sanizantes 

oficinais sem prévia autorização da ANVISA segue os critérios 

descritos na RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA – RDC nº 

350 de 1/03/2020, mencionando os arts. 11 e 12; iv. que a exigência 

de autorização de funcionamento (AFE), levantada pela recorrente, 

está adstrita aos fabricantes nos termos do art. 2º  e § 1º e 2º da RDC 

nº 350; v. que os prazos processuais para o Registro de insumos, 

medicamentos e produtos biológicos estão suspensos por 120 

dias pela RDC nº 350 com prorrogação pela EDC N º 398/2020, sendo 

impossível a concessão da AFE pela ANVISA (RDC 355/202, 

398/2020 e 416/2020), razão pela qual a decisão do pregoeiro e equipe 

de apoio seguem as leis que regem a licitação: que apresentou AFE 

da ANVISA  para correlatos, não deixando de apresentar os 

documentos solicitados em nenhum momento; finaliza requerendo o 

desprovimento do recurso e que seja mantida a decisão do pregoeiro 

em habilitar as empresas vencedoras    (fls. 1.430 e 1.432). 

 

 

3          DA ANÁLISE 

 

Trata-se de registro de preços, cujo objeto é a futura e eventual 

aquisição de medicamentos, insumos hospitalares, produtos de higiene e utensílios, para 

combate ao vírus COVID-19. 

Insurge o recorrente contra a decisão do pregoeiro que sagrou 

vencedoras dos itens 03 e 04 a empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMÉRCIO DE 

PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, sob o argumento de que esta e os demais 

classificados à sua frente para não apresentaram documentação necessária para a 

comercialização daqueles produtos, exigida no edital e expedida pela ANVISA a AFE para 

cosméticos e saneadores o que enseja a desclassificação das vencedoras. 
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Razão não assiste a Recorrente, senão vejamos: 

Primeiramente, é importe consignar que estamos atravessando a 

PANDEMIA DO COVID-19, em que normas e regras foram flexibilizadas em razão da restrição 

dos serviços públicos e de controle, abrangendo a ANVISA. 

Está comprovado que o uso de álcool gel para higiene das mãos 

como prevenção ao coronavírus é eficaz. Em nota, o Conselho Federal de Química (CFQ) 

Assinada pelo presidente da entidade, José de Ribamar Oliveira Filho, a nota do conselho 

esclarece que o álcool etílico (etanol) é um eficiente desinfetante de superfícies/objetos e 

antisséptico de pele. 

É recomendado pelas autoridades nacionais e internacionais de saúde, 

como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, o uso do álcool 

em gel por ser eficaz contra o novo Coronavírus (Covid-19). 

O álcool em gel, por ser considerado antisséptico ajuda na 

prevenção ao contágio pelo coronavírus e sua indicação pauta-se nas medidas de 

prevenção ao contágio de doenças respiratórias. Estudos demonstram melhor eficácia do 

produto em soluções 70%, que é o recomendado pela Anvisa, para os serviços de saúde 

brasileiros e o indicado pela OMS na Lista de Medicamentos Essenciais. 

Quando se fala de desinfecção, fala-se do uso de métodos físicos ou 

químicos com a intenção de eliminar boa parte dos microrganismos patogênicos. Os 

produtos químicos utilizados para tal fim são chamados de germicidas e podem ser 

desinfetantes ou antissépticos.  

Foi com base nos entendimentos dos órgãos de saúde e de controle, 

inclusive da ANVISA, que a Administração entendeu que o álcool em gel está dentre os produtos 

detergentes e antissépticos com eficácia para a prevenção do COVID -19, sendo produto de 

higiene pessoal. 

Portanto, numa situação como essa, a celeridade que é própria da 

licitação na modalidade pregão tem um interesse maior, que é o alcance da satisfação do 

interesse público envolvido. 

Não se pode olvidar que a licitação na modalidade pregão caracteriza-

se pelo objetivo de imprimir celeridade e eficiência nas contratações públicas, por meio da 

simplificação das regras procedimentais, condicionada aos princípios básicos estabelecidos no 

art. 4º do decreto nº 3.555/2000: 
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“Art. 4º A licitação na modalidade de Pregão é juridicamente condicionada aos 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios 

correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, 

competitividade, justo preço, seletividade e comparação objeto das 

propostas. 

Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde 

que não comprometa o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação.” (grifo nosso). 

 

A verificação de condições de aceitação dos documentos apresentados 

em licitações públicas deve ser feita com observância dos requisitos que se prestam à sua 

finalidade, contudo, sem apego exagerado às formalidades e rigorismos literais que possam 

iludir ou desviar os agentes administrativos responsáveis pela condução dos certames dos 

propósitos fundamentais do procedimento, dele afastando ofertas válidas e participantes 

qualificados.  

Conforme preceitua Carlos Ari Sundfeld 

“O formalismo, é bem verdade, faz parte da licitação, e nela tem seu papel. 

Mas nem por isso a licitação pode ser transformada em uma cerimônia, onde o 

que importa são as fórmulas sagradas, e não a substância das coisas” (in 

Parecer na licitação de telefonia celular móvel – Banda B) Grifei. 

 

Assim, no caso em tela, entendemos que a documentação apresentada 

pela empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA-ME, atende às exigências do edital e está amparada pelas Resoluções 

(RDC 355/202, 398/2020 e 416/2020), inclusive com relação à suspensão dos prazos 

processuais para o Registro de insumos, medicamentos e produtos biológicos por 120 

dias pela RDC nº 350 com prorrogação pela EDC N º 398/2020, o que inviabiliza a concessão 

da AFE pela ANVISA, há que considerar que os documentos apresentados atendem às 

exigências do edital. 

Além do mais, na decisão do Pregoeiro foi observada a regra do § único 

do art. 4º do decreto nº 3.555/2000, ou seja, foi feita a interpretação das normas do edital em 
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favor da ampliação da disputa e da obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração, tendo em vista que foram habilitadas as licitantes que ofereceram o menor 

preço. 

Neste sentido é conveniente trazer à baila também os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade que também regem a licitação na modalidade pregão, e 

para tanto socorremo-nos das precisas lições de Marçal Justen Filho: 

“A Administração está constrangida a adotar alternativa que melhor prestigie 

a racionalidade do procedimento e seus fins. Não seria legal encampar 

decisão que impusesse exigências dissociadas da realidade dos fatos ou 

condições de execução impossível. O princípio da proporcionalidade restringe 

o exercício das competências públicas, proibindo o excesso. A medida limite é 

a salvaguarda dos interesses públicos e privados em jogo. Incumbe ao Estado 

adotar a medida menos danosa possível, através da compatibilização entre os 

interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. Os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de impor 

consequências de severidade incompatível com a irrelevância dos defeitos. 

Sob esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas 

como instrumentais...” (Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. São Paulo: Dialética, 2000) 

 

Ora, não há como negar que a finalidade maior do processo licitatório 

é a aquisição da melhor proposta a ser obtida pela Poder Público, mediante disputa a ser 

desenvolvida entre interessados, que devem ser tratados, em todo o decorrer do certame, de 

forma isonômica. Logo, o princípio da competitividade é verdadeiro instrumento 

potencializador desta finalidade. Afinal, sabemos, quanto maior o número de competidores, 

maior, em tese, as chances em se obter proposta que atenda aos anseios da 

Administração Pública. 

Nos casos em que uma questão formal não inviabiliza a essência 

jurídica do ato, é dever da Administração considerá-lo como válido, aplicando o princípio do 

formalismo moderado.  

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência. 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE 
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DOCUMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA. REQUISITO NÃO 

CUMPRIDO PELA LICITANTE DECLARADA VENCEDORA DO CERTAME. 

OPÇÃO DA AUTORIDADE POR REGRA EDITALÍCIA QUE AUTORIZA 

RELEVAR ASPECTOS FORMAIS. PRESERVAÇÃO DA FINALIDADE DO 

CERTAME. ADEQUAÇÃO DA POSTURA ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO 

QUE EM NADA CONTRIBUI PARA O OBJETO DA LICITAÇÃO E 

INTERESSE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE 

DEVE ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE E DO INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO NÃO DEMONSTRADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 

As formalidades do edital devem ser examinadas segundo a utilidade e 

finalidade e, ainda, sem se olvidar do princípio da razoabilidade. A 

interpretação do edital sob a luz dos princípios que permeiam o 

procedimento licitatório não pode conduzir a atos que acabem por 

malferir a própria finalidade do certame, restringindo o número de 

concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta. 

Na hipótese de erro no edital, que se constitui em exigência meramente 

formal e vazia de conteúdo significativo, a observância do requisito pode ser 

dispensada pela comissão julgadora, quando expressamente prevista essa 

possibilidade no edital. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 326.162-1) – Grifos nossos. 

 

Acima de tudo, devemos estar atentos que o que deve sempre ser 

priorizado, é a o interesse público e a proposta mais vantajosa. 

Pela análise da doutrina e jurisprudência apresentada é de se 

concluir que quando se contrapõem os princípios da vinculação ao instrumento 

convocatório e os da proporcionalidade e da razoabilidade, a Administração deve ter a sua 

atuação pautada na busca da proposta que melhor atenda aos seus interesses, para que 

não haja desvio de finalidade do procedimento licitatório. 

4          DA CONCLUSÃO 

5.1.  Por todo o exposto, pela Análise dos fatos e da doutrina apresentada, ainda conforme 

parecer jurídico de nº 059/2021, sem nada mais evocar, conheço do recurso interposto pela 

empresa NATHALIA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, cujos argumentos não suscitam 

viabilidade de reconsideração deste pregoeiro, razão pela qual fica mantida a decisão que 
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declarou habilitada a empresa DISTRIBUIDORA LOPES AQUINO LTDA para os itens 03 e 04 

do pregão. 

 

5.2. Assim, encaminho os autos à autoridade superior para sua análise, consideração e decisão 

do Recurso Administrativo em pauta. 

 

 

 

Pedras de Maria da Cruz, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 
 

Wesley Rabelo Durães               Arlene Souza Barboza                  Pedro Mendes dos Reis Filho                  
Pregoeiro Oficial              Equipe de Apoio           Equipe de Apoio (suplente)                      
   
 
                   
 
                                                                                                                                      
 
Zilda Ap. de Almeida Maciel Marcolino 
Equipe de Apoio 
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