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RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA INABILITAÇÃO 
 

DA REFERÊNCIA:  

Processo Licitatório nº 150/2022  

Pregão Eletrônico nº 083/2022  

Registro de Preço nº 058/2022 
 

DO OBJETO DA LICITAÇÃO:  

Constitui objeto do Pregão Eletrônico o Registro de Preços para aquisição futura e eventual de fraldas 

descartáveis infantil e adulto (material de consumo), para atender a demanda do Setor de Nutrição e 

Dietética do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descritivo 

previsto no item 19 e Anexo I do Edital. 
 

Ilmo(a) Sr(a). Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conselheiro Lafaiete/MG. 
 

 

FRALDAS de fábrica Comércio Eireli, pessoa jurídica de direito privado,  inscrita sob o CNPJ nº 

30.141.779/0001-26, com sede à Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 2390, Bairro Carlos Prates, Cidade 

Belo Horizonte/MG, CEP 30.710-662, por seu representante legal, infra assinado, Sr. Wander José 

Eustáquio de Oliveira Júnior, tempestivamente, vem, com fulcro no Parágrafo único, do Art. 7°, do Decreto 

nº 10024/19, à presença de Vossa Senhoria, a fim de interpor Recurso Administrativo contra a equivocada 

decisão proferida por essa respeitável Comissão de Licitação que inabilitou esta RECORRENTE, tudo 

conforme adiante segue, rogando, desde já, seja o presente dirigido à autoridade que lhe for imediatamente 

superior, caso não se convença das razões abaixo formuladas conforme segue. 
 

DAS RAZÕES DA REFORMA: 

Pretendemos neste recurso demonstrar que esta respeitosa Comissão de Licitação cometeu um equívoco ao 

considerar inabilitadas as propostas desta RECORRENTE para os itens 4, 5, 6 e 7 do certame de licitação.  
 

A saber, para atendimento aos itens 4, 5, 6 e 7 do Edital foram propostos por esta RECORRENTE os 

seguintes produtos:  
 

 Item 4 – Fralda descartável GUTOMAXX adulto, tamanho P – FABRICANTE INDÚSTRIA DE 

FRALDAS GBI LTDA. 

 Item 5 – Fralda descartável GUTOMAXX adulto, tamanho M – FABRICANTE INDÚSTRIA DE 

FRALDAS GBI LTDA. 

 Item 6 – Fralda descartável GUTOMAXX adulto, tamanho G – FABRICANTE INDÚSTRIA DE 

FRALDAS GBI LTDA. 

 Item 7 – Fralda descartável GUTOMAXX adulto, tamanho XG – FABRICANTE INDÚSTRIA DE 

FRALDAS GBI LTDA. 

 

DA TEMPESTIVIDADE: 

É o presente Recurso Administrativo plenamente tempestivo, uma vez que a intimação para a Decisão 

Administrativa ora atacada se deu no dia 03 de dezembro de 2023, sendo o prazo legal para a apresentação 
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da presente medida recursal de 03 (tres) dias, portanto do dia 04 de janeiro de 2023 ao dia 06 de janeiro de 

2023, conforme concedido pelo(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), conforme registros contidos na Sessão de Licitação 

Pública ocorrida no sistema BBMNET.  

Portanto, são as razões ora formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o termo final do prazo recursal 

na esfera administrativa apenas se dará na data de 06 de janeiro do ano em curso, razão pela qual deve essa 

respeitável Comissão de Licitação conhecer e julgar a presente medida. 

 

DOS FATOS E DO DIREITO: 

Em síntese, no dia 20 de dezembro de 2022 às 18:06:18, o(a) Pregoeiro(a) julgou desconforme com o edital 

a documentação de qualificação técnica apresentada por esta RECORRENTE para os itens ora recorridos, 

como mostrado na seguinte transcrição da Sessão Pública, a saber:  

“20/12/2022 18:06:18 Pregoeiro: A habilitação da licitante FRALDAS DE FÁBRICA COMERCIO EIRE

LI – ME encontra-se SUSPENSA em virtude da concessão de prazo para regularização de documentação 

fiscal, nos termos da LC 123/2006. Contudo, registra-se que, para os itens de repasse (itens 04, 05 e 06), 

a documentação de qualificação técnica encontrava-se em desconformidade com o edital (no catálogo/f

older encaminhado não há a informação do peso tolerado pela fralda, o que impossibilita a avaliação c

ompleta), sendo declarada sua INABILITAÇÃO para os itens de repasse (itens 04, 05 e 06), ante o segu

inte fundamento: a) apresentou catálogo e/ou folder em desconformidade com o descritivo/especificaçõ

es dos itens, em desconformidade com item 8.7.1.1 do edital, conforme análise do responsável técnico” 
 

A partir deste momento o(a) Pregoeiro(a) deu andamento à Sessão Pública examinando as propostas/lances 

subsequentes/próximos colocados para os itens ora requeridos, verificando a sua aceitabilidade e 

procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, prejudicando esta RECORRENTE em detrimento 

ao favorecimento, mesmo que não intencional, de propostas menos vantajosas para a Administração 

Pública, incorrendo no risco de prática de ato manifestamente ilegal pelas razões que passamos a discorrer. 

Ressalta-se que os referidos itens aqui recorridos acabaram por restar fracassados na sessão pública por 

inabilitação documental das propostas subsequentes.   

Ocorre que as fraldas ofertadas por esta RECORRENTE atendem integralmente as exigências editalícias 

no que se refere ao “peso tolerado pelas fraldas”, como pode ser constatado nas informações contidas nas 

“DESCRIÇÕES” contidas na PROPOSTA COMERCIAL INICIAL anexada à plataforma de licitações 

anteriormente ao início da sessão, aqui novamente anexada, bem como pré-existentes nas embalagens dos 

produtos ofertados, conforme as imagens aqui anexadas, tendo sido bastante para um melhor 

esclarecimento a promoção por esta Comissão de Licitação de uma simples diligência destinada à análise 

de amostras dos produtos ofertados a fim de instruir o processo com as evidências da conformidade técnica 

deles, sendo que nenhuma inclusão posterior de documentos seria feita ao processo como veta o §3ª 

do art. 43 da Lei nº 8.666/93, já que as referidas informações técnicas constam na PROPOSTA 

COMERCIAL INICIAL e são parte integrante da embalagem dos produtos ofertados e, portanto já 

existentes à época da abertura do certame. 

Ressalta-se que a Lei nº 14.133/21 estabelece no seu artigo 64, alínea I: 

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
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I - Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 

necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; 

No sentido de obrigação de realização de diligência por dever de ofício dos entes da administração 

pública, Marçal Justen Filho ensina que: 

“não existe uma competência discricionária para escolher entre realizar ou não a diligência. Se os 

documentos apresentados pelo particular ou as informações neles contidas envolverem pontos obscuros 

– apurados de ofício pela Comissão ou por provocação de interessados, a realização de diligências será 

obrigatória.” (Marçal Justen Filho, Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 11ª. 

ed., São Paulo, Dialética, 2005, p. 424.) 

Por se tratar de informações técnicas parte integrante dos produtos ofertados por esta RECORRENTE, já  

existentes à época da abertura do certame, conforme as “DESCRIÇÕES” contidas na PROPOSTA 

COMERCIAL INICIAL, bem como nas imagens mostradas, a diligência tão somente resultaria na 

materialização de fatos já existentes no início da sessão, ou seja, simplesmente confirmaria a conformidade 

técnica dos produtos ofertados, não havendo de se falar em ilegalidade ou irregularidade e, sobretudo, 

evitando-se a inabilitação equivocada e extremamente danosa à esta RECORRENTE.  

Durante a Sessão Pública esta Comissão de Licitação, por dever de ofício e de sucumbência legal, não 

convencida das “DESCRIÇÕES” contidas na PROPOSTA COMERCIAL INICIAL, deveria ter aberto 

prazo para o encaminhamento de amostras dos produtos ofertados por esta RECORRENTE para a 

verificação da conformidade técnica deles com os requisitos editalícios.    

Por fim, evoca-se aqui o Acórdão 1211/2021 do Plenário do TCU, que trata a diligência como um 

dever, senão veja-se: 

“(…) isto porque admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-

existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade 

entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida 

oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação, resulta em objetivo dissociado do 

interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). “Acórdão 

1211/2021 - Plenário. Rel. Walton Alencar. Sessão em 26/05/2021.” 

 

DO PEDIDO: 

A motivação do presente pedido além de conferir a licitude requerida pelo processo licitatório é também 

evitar que à Prefeitura de Conselheiro Lafaiete desperdice a dedicação da Comissão de Licitação ocorrida 

ao longo da realização do certame o que, certamente, implicou em custos à esta Administração e, sobretudo, 

propiciar a dispensação das Fraldas Descartáveis no menor tempo para atendimento à demanda dos 

pacientes do Setor de Nutrição e Dietética do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de 

Saúde, através da aquisição das Fraldas Descartáveis ofertadas por esta RECORRENTE que, como resta 

demonstrado, atendem integralmente ao Edital de Licitação com custo abaixo do preço de referência do 

certame, gerando a eficiência e a economicidade tão necessárias à esta Administração Pública.  

Nas razões aqui acostadas requer a procedência do presente Recurso Administrativo com a anulação do ato 

de inabilitação das propostas desta RECORRENTE para os itens 4, 5, 6 e 7 do certame de licitação e de 
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abertura de diligência para a complementação da instrução do processo com as informações técnicas pré-

existentes à época do certame contidas nas embalagens obtidas através de avaliação de amostras dos 

produtos ofertados que demonstram e comprovam o “peso tolerado pelas fraldas” ou, simplesmente, pela 

verificação destas informações nas imagens das embalagens aqui anexadas que, da mesma forma, 

comprovam que tais produtos atendem integralmente aos requisitos editalícios.  

A reforma das decisões aqui atacadas propiciará a licitude, a eficiência e a economicidade tão necessárias 

à esta Administração Pública, reestabelecendo a aderência dos atos praticados no certame ao que preconiza 

a legislação de licitações públicas em vigor.  

Por todo o exposto a r. decisão merece reforma. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere suas 

decisões, e, na hipótese não esperada de que isso não ocorra, faça este subir, devidamente informando à 

autoridade superior, em conformidade com o § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93. 

 

Belo Horizonte/MG, 06 de janeiro de 2023 
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Wander José Eustáquio de Oliveira Júnior 

Sócio proprietário e responsável Legal 
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PROPOSTA COMERCIAL 

 Processo Licitatório nº 150/2022  

Pregão Eletrônico nº 083/2022  

Registro de Preço nº 058/2022 

 

À,  

Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete/MG 

Att. Sr.(a) Pregoeiro(a)/ Equipe de apoio 
 

Objeto:  
Aquisição futura e eventual de fraldas descartáveis infantil e adulto (material de consumo), para atender a demanda 
do Setor de Nutrição e Dietética do Departamento de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 

descritivo previsto no item 19 e Anexo I do Edital 
 

  

ITEM QUANT. UNID MARCA VALOR UNIT VALOR TOTAL

1 5.000 UNID/TIRA

BABY WILLY, 

TAM. P - 

DRYLOCK

R$1,00 R$5.000,00

2 5.000 UNID/TIRA

BABY WILLY, 

TAM. G - 

DRYLOCK

R$0,93 R$4.650,00

3 5.000 UNID/TIRA

BABY WILLY, 

TAM. XG - 

DRYLOCK

R$1,09 R$5.450,00

4 10.000 UNID/TIRA
GUTOMAXX, 

TAM. P - GBI
R$2,10 R$21.000,00

5 10.000 UNID/TIRA
GUTOMAXX, 

TAM. M - GBI
R$2,42 R$24.200,00

6 10.000 UNID/TIRA
GUTOMAXX, 

TAM. G - GBI
R$2,58 R$25.800,00

7 10.000 UNID/TIRA

GUTOMAXX, 

TAM. XG - 

GBI

R$2,72 R$27.200,00

R$113.300,00

DESCRIÇÃO

Fralda descartável infantil tamanho P, unissex, composto de polpa de celulose, cobertura respirável e macia de algodão, com aloe 

vera, fita gruda e desgruda, barreiras elásticas antivazamento, gel superabsorvente, absorção de até 12 horas de proteção, 

dermatologicamente testado, hipoalergênico, formato anatômico, para crianças entre 05 a 06 kg aproximadamente. Entregue em 

embalagem própria, com no máximo 50 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, 

número do lote e data de validade impressos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas HUGGIES, PAMPERS e/ou 

PERSONAL.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS REAIS

Os preços propostos compreendem todos os custos necessários a prestação de serviço do objeto desta licitação, incluindo as despesas diretas e indiretas e 

encargos incidentes tais como: fretes, seguros de transporte, tributos,   salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, encargos fiscais e quaisquer 

outros necessários à correta execução do fornecimento, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida a contratada além dos preços propostos.

Fralda descartável infantil tamanho G, unissex, composto de polpa de celulose, cobertura respirável e maciaFralda descartável 

infantil tamanho G, unissex, composto de polpa de celulose, cobertura respirável e macia de algodão, com aloe vera, fita gruda e 

desgruda, barreiras elásticas antivazamento, gel superabsorvente, absorção de até 12 horas de proteção, dermatologicamente 

testado, hipoalergênico, formato anatômico, para crianças a partir de 9/10kg a 12kg, aproximadamente, em embalagem própria, 

com no máximo 50 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, número do lote e 

data de validade impressos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas HUGGIES, PAMPERS e/ou PERSONAL.

Fralda descartável infantil tamanho XG, unissex, composto de polpa de celulose, cobertura respirável e macia de algodão, com aloe 

vera, fita gruda e desgruda, barreiras elásticas antivazamento, gel superabsorvente, absorção de até 12 horas de proteção, 

dermatologicamente testado, hipoalergênico, formato anatômico, para crianças de acima de 11/12 kg aproximadamente. Entregue 

em embalagem própria, com no máximo 50 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do 

produto, número do lote e data de validade impressos na embalagem. Qualidade igual ou superior às marcas HUGGIES, PAMPERS 

e/ou PERSONAL.

Fralda descartável adulto tamanho P, unissex, formato anatômico, para incontinência urinária intensa/severa, quatro fitas adesivas 

reposicionáveis (gruda/desgruda), cobertura respirável e macia de algodão, composto de polpa de celulose, com aloe vera, barreiras 

elásticas anti vazamento nas pernas, com gel superabsorvente, indicador de umidade, dermatologicamente testado, hipoalergênico, 

para adultos com cintura entre 40 e 90 cm, aproximadamente, peso de até 40kg. Entregue em embalagem própria, com no máximo 

20 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, número do lote e data de validade 

impressos na embalagem.

Fralda descartável adulto tamanho M, unissex, formato anatômico, para incontinência urinária intensa/severa, quatro fitas adesivas 

reposicionáveis (gruda/desgruda), cobertura respirável e macia de algodão, composto de polpa de celulose, com aloe vera, barreiras 

elásticas anti vazamento nas pernas, com gel superabsorvente, indicador de umidade, dermatologicamente testado, hipoalergênico, 

para adultos com cintura entre 70 e 125 cm, aproximadamente, peso entre 40 e 70kg. Entregue em embalagem própria, com no 

máximo 20 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, número do lote e data de 

validade impressos na embalagem.

Fralda descartável adulto tamanho G, unissex, formato anatômico, para incontinência urinária intensa/severa, quatro fitas adesivas 

reposicionáveis (gruda/desgruda), cobertura respirável e macia de algodão, composto de polpa de celulose, com aloe vera, barreiras 

elásticas anti vazamento nas pernas, com gel superabsorvente, indicador de umidade, dermatologicamente testado, hipoalergênico, 

para adultos com cintura entre 90 e 150 cm, aproximadamente, peso entre 70 e 85kg. Entregue em embalagem própria, com no 

máximo 20 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, número do lote e data de 

validade impressos na embalagem.

Fralda descartável adulto tamanho XG, unissex, formato anatômico, para incontinência urinária intensa/severa, quatro fitas 

adesivas reposicionáveis (gruda/desgruda), cobertura respirável e macia de algodão, composto de polpa de celulose, com aloe vera, 

barreiras elásticas anti vazamento nas pernas, com gel superabsorvente, indicador de umidade, dermatologicamente testado, 

hipoalergênico, para adultos com cintura entre 120 e 165 cm aproximadamente, peso acima de 85/90kg. Entregue em embalagem 

própria, com no máximo 20 tiras, lacrada pelo fabricante, contendo procedência e que garanta a integridade do produto, número do 

lote e data de validade impressos na embalagem.

breno
Realce

breno
Realce
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Declaramos que: 

1) Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos 

fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento 

dos produtos em embalagens adequadas.  

2) Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para a sua apresentação.  

3) Prazo e local de entrega e condições de pagamento: Conforme estabelecido no Edital e seus anexos. 
 

4) Declaramos conhecermos e nos submetemos integralmente a todas as condições do edital de licitação e seus 

anexos. 

 

Belo Horizonte, 20 dezembro de 2022 

 
 

 

 
 

 
 

_____________________________________ 

Wander José Eustáquio de Oliveira Júnior 

Responsável Legal 
CI: M-2627.485 

CPF.: 540.055.316-87 



 

 

 

 






























