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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 17/10/2017 às 15h30min, 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 de Contrato Social e ausência do documento de 
identidade do sócio). 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 
 
“... o item 3 do edital restringe a competitividade, na medida em que solicita que a apresentação do 
produto seja em lata (LT), quando existem no mercado produtos em apresentação de pote. Tal 
questionamento não seria suscitado se fosse não fosse conduta reincidente deste órgão em 
desclassificar produtos com apresentação em pote, sem justificativa plausível. Conforme Ata de 
Reabertura do Pregão Presencial 025/2017, lavrado com o número do processo administrativo 
00254.11.07.611.2017, em que a nutricionista Sra. Nataline Matos de Aguiar reprova as amostras 
apresentadas pela empresa Medical Center nos itens 05 e 08 por serem em pote. Na justificativa para a 
reprovação, a nutricionista cita um artigo “Art. 15, Artigo 7 inciso III” porém não dispõe qual a lei, RDC, ou 
qualquer outra informação que se possa identificar tal explanação apresentada. Ainda acerca do Pregão 
Presencial 025/2017, após sua desclassificação a empresa Medical, assim como outras que também se 
sentiram prejudicadas no julgamento das propostas, apresentou recurso administrativo pleiteando o seu 
direito. Neste recurso, foi julgado Procedente o pleito da Medical, decretando a Revogação dos itens. 
Ora, nos causa estranheza que após reconhecer a falha no pregão ao solicitar embalagem em lata, mais 
uma vez o edital venha com essa exigência, sem viabilizar a participação de produtos em embalagem de 
pote”.  
 
DO PEDIDO 
 
“Face ao exposto, requer ao Ilmo. Pregoeiro a procedência da impugnação, sendo esta protocolada 
tempestivamente, para retificação do edital no que tange exigência de embalagem, flexibilizando para 
pote ou lata”. 
 
DO JULGAMENTO 
 
Pela Responsável da SESAU foi dito: 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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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 
03.    
 
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 a referida 
petição, REVOGANDO o Item 03 da licitação em epígrafe.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 1º de novembro de 2017. 
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