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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 083/2017 
 

PROCESSO Nº 00501.11.07.611.2017 
 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de suplementos nutricionais, para atendimento ao Programa 
de Complementação Alimentar - destinados aos indivíduos portadores de intolerâncias e alergias 
alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho digestivo e indivíduos 
com desnutrição grave ou patologias com aumento da demanda nutricional, como câncer e Diabetes 
Mellitus em tratamento supervisionado na rede de saúde do município de Camaçari-BA. 

 
IMPUGNANTE: NUTRIRCOMSAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES 
LTDA 
 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 16/10/2017 às 11h09min, deu entrada na recepção da Comissão Central Permanente de Licitação 
– COMPEL a impugnação ao edital do Pregão Presencial em epígrafe, portanto no prazo legal. 
 
PRELIMINARMENTE 
 
Em preliminar, ressalta-se que ora impugnante não atendeu ao pressuposto para que se proceda à 
análise do mérito das impugnações na esfera Administrativa, no que diz respeito à representação da 
empresa ante a Administração Pública (ausência do documento de identidade do sócio que deu poderes 
para os outorgados representarem a empresa). O não preenchimento desses pressupostos ensejaria a 
sua rejeição de imediato.  Diante do exposto, a presente petição será respondida como esclarecimento. 
 
Subitem 23.7 do edital: 
 

23.7  Não serão conhecidos as impugnações e os recursos subscritos por representante não 
habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente. 

 
DOS FATOS 
 
ITEM 01 
 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL IDEAL PARA CRIANÇAS, ADULTOS; CONTENDO 25 VITAMINAS 
(HIDRO E LIPOSSOLÚVEIS) E MINERAIS (CÁLCIO, FERRO, MANGANÊS, MAGNÉSIO, COBRE E 
ZINCO), ALÉM DE SER UMA IMPORTANTE FONTE DE PROTEÍNAS. POSSUIR LEITE EM PÓ 
DESNATADO, MALTODEXTRINA, 60 À 70% DE, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS E 30 À 40% DE 
INULINA, COLINA, INUSITOL, GORDURA LACTEA, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM 
GLÚTEN. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G. 
 
“Descritivos mais uma vez direcionado para o produto Nutren Active da Nestlé – direcionamento por ser o 
único no mercado com esta descrição: 25 vitaminas e minerais e estratificação dos percentuais de 
Futooligossacarideos (FOS) (60 a 70%) e Insulina (30 a 40%), conter colina e inositil na composição. O 
Sustap Mais possui 26 vitaminas e minerais e distribuição de 50% FOS e 50% Insulina e não contém 
colina e inositol”. 
 
ITEM 02 
 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ PARA IDOSOS; HIPERCALÓRICO, HIPERPROTEICO; 
CONTER 60 À 70% FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS E 30 À 40% INULINA; COLINA, INOSITOL; RICO 
EM VITAMINAS E MINERAIS, 100% MALTODEXTRINA, SEM SACAROSE. NÃO CONTER GLUTÉN, 
SEM SABOR. EMBALAGEM NO MINIMO 370GR. 
 
“O Sustap Senior atende perfeitamente a população idosa, é hipercalórico, hiperprotéico, contém FOS 
(50%) e Insulina (50%), não contém sacarose e é sem sabor. Item direcionado para o Nutren Senior, a 
partir da distribuição percentual de FOS (60 a 70%) e Insulina (30 a 40%), sendo que de acordo com o 
que já foi descrito acima as fibras solúveis – FOS e Insulina – possuem exatamente a mesma função 
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fisiológica. Vale ressaltar que a formulação do Sustap Senior contém exatamente a mesma quantidade 
de fibra em gramas que o Nutren Senior e como não havendo justificativa técnica para não aceitar que a 
nossa formulação concorra ao item”. 
 
ITEM 05 
 
SUPLEMENTO PARA TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIFICA EM PACIENTE ONCOLÓGICOS, 
NUTRICIONALMENTE COMPLETO, PRONTO PARA BEBER, HIPERPROTEICO, HIPERCALÓRICO E 
ENRIQUECIDO COM EPA (OMÊGA3). EMBALAGEM: FRASCO 125 ML. 
 
“O descritivo solicita produto específico para pacientes com Câncer. O produto que representamos 
Fresubin Lipid Drink é também específico para pacientes oncológicos, porém a sua embalagem é de 
frasco com 200 ml, enquanto que o descritivo solicita frasco de 125 ml. Com esse pequeno detalhe, 
automaticamente direciona a compra de um único produto, Forticare da marca Danone”.   
 
DO PEDIDO 
 
"Conclui-se, por fim, que a Administração Pública, pautada no exercício da autotutela, deve anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios... É pautado nesse dever de autotutela que solicitamos a 
retificação do edital, modificando o descritivo do item impugnado, para que se possa ampliar a 
competitividade. Havendo negativa no pleito, não hesitaremos em acionar, mais uma vez, o controle 
externo do Tribunal de Contas, mostrando a reincidência desta Prefeitura, além de acionar o poder 
Judiciário para desta vez suspender todos os efeitos decorrentes deste pregão que já nasce ilegal”".  
 
DO JULGAMENTO 
 
Inicialmente, a Pregoeira buscou confeccionar um edital com base no Termo de Referência elaborado 
pelo setor solicitante, o qual tem a intenção de contemplar o interesse público, em conformidade com os 
ditames legais e visando obter a proposta mais vantajosa. 
 
Esclarecemos ainda que as especificações e exigências técnicas a serem licitados são definidas e 
encaminhadas à Comissão de Licitação pelo órgão solicitante, motivo pelo qual, a presente impugnação 
foi encaminhada a área técnica da SESAU do Município de Camaçari, para avaliação da impugnação.  
 
Pela Responsável da SESAU foi dito: 
 
Em resposta ao questionamento da Empresa NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA., temos a esclarecer que a principal interessada em incentivar 
o caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão licitante, haja vista que quanto maior o 
número de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação em busca do 
melhor preço/qualidade.  
 
O recurso apresentado pela empresa não procede, pois:  
 
ITENS 01 e 02 
 
A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar. Segundo 
a lei 8.666, art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 
 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 
técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas; 

 
Esse suplemento já está em nosso cadastro de compras desde a gestão anterior, por atender a 
necessidade de pacientes cadastrados no programa em sua maioria idosos e crianças com quadro 
oncológico com necessidade de ganho calórico e proteico específico e por cursarem com dificuldade de 
motilidade intestinal. Com ele, garantimos a aceitação e o objetivo do tratamento. Diante do produto 
apresentado pela empresa NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS, nota-se 
que não contem em sua composição a COLINA, porém esta substância é de suma importância, pois, 
ajuda o corpo a absorver gordura, e as gorduras são usadas para criar membranas e estruturas 
celulares. Sem colina suficiente no corpo, nossas células não podem reter adequadamente sua estrutura 
e mensagens de sinal para outras partes do corpo. A presença desse macronutriente é necessário para 
criar o DNA, que é responsável por construir toda a estrutura do corpo. A colina e o folato são conhecidos 
por serem nutrientes essenciais envolvidos nos processos do grupo metilo, que o corpo usa para formar 
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material genético que ajuda a construir todos os sistemas dentro do corpo. Um dos principais benefícios 
da colina está no fato de ser usado pelo corpo de uma variedade de maneira que são cruciais para o 
funcionamento dos nervos, inclusive ajudando na sinalização nervosa e mantendo as membranas das 
células cerebrais. A colina também ajuda a formar tecido dentro do sistema nervoso, que desempenha 
um papel no desenvolvimento e crescimento do cérebro. Ela também atua como um precursor de certos 
neurotransmissores importantes, incluindo a acetilcolina, que é usado na função saudável do nervo e do 
músculo. Os neurotransmissores são sintomas químicos de comunicação usados em todo o corpo 
constantemente para retransmitir informações de sistema para sistema. A neurotransmissora acetilcolina, 
especificamente, faz parte da memória e da aprendizagem, de modo que uma deficiência de colina pode 
resultar em baixa concentração, pouca memória, mudanças de humor e outras deficiências cognitivas, 
especialmente quando alguém envelhece. A acetilcolina é formada quando uma molécula de acetato se 
combina com uma molécula de colina, portanto, sem colina suficiente presente no corpo, esta molécula 
não pode ser produzida adequadamente e a função cerebral pode sofrer. Ela é necessária para 
transportar adequadamente a gordura do fígado para as células em todo o corpo. Um benefício da colina 
é a limpeza do fígado, porque a colina é parcialmente responsável por manter o fígado limpo da 
acumulação de gordura que pode se acumular e causar danos. Esse macronutriente essencial também 
desempenha um papel no transporte de colesterol e triglicerídeos, duas formas de gorduras importantes, 
do fígado para outras partes do corpo onde elas são necessárias. Em pessoas que apresentam baixos 
níveis de colina presentes no corpo, alguns estudos descobriram que eles correm maior risco de sofrer 
danos no fígado e até insuficiência hepática. 
 
ITEM 05 
 
Diante do exposto pela empresa NUTRIRCOMSAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA, dá-se como procedente o pedido de impugnação, assim revogando-se o ITEM 
05.    
 
DA DECISÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina e nos 
dispositivos das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, resolveu não conhecer da impugnação 
apresentada, para no mérito, acatar como pedido de esclarecimento e julgar PROCEDENTE EM 
PARTES a referida petição, mantendo todas as condições do Edital para os itens 01, 02 e 04 e 
REVOGANDO os itens 03 e 05. 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 1º de novembro de 2017. 
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