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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

PREGÃO Nº 213/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

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. 

DATA DE ABERTURA: 29/10/2019 

IMPUGNANTE: NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS 

E HOSPITALARES LTDA 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

Publicado o instrumento convocatório, a empresa NUTRIRCOMSAUDE COMÉRCIO 

DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA apresentou impugnação 

no dia 25/10/2019. 

Dessa forma, nos termos do item 15.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, a 

impugnação apresentada pela referida empresa foi tempestiva. 

Sem mais, segue abaixo o posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio. 

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, a Impugnante insurge-se contra a exigência da composição 

nutricional dos itens pretendidos pela Administração, indicando haver em suas 

especificações elementos direcionadores à marcas específicas. 

Nesse contexto, arrematou asseverando que há no edital, conteúdo que fere 

princípios atinentes ao processos licitatório, a exemplo da competitividade e isonomia. 
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Por fim, requereu seja alterado o edital, visando que os itens previstos sejam 

especificados sem qualquer direcionamento/indicação de marca. 

DO PEDIDO 

“Face o ao exposto, requer ao Ilmo. Pregoeiro a PROCEDÊNCIA da impugnação, 

sendo esta protocolada tempestivamente, para retificação do Edital, no que tange a: 

 

a) A retificação do edital licitatório nos itens impugnados, permitindo a ampla 

participação e respeitando a competitividade para a obtenção do justo preço.” 

DO JULGAMENTO  

Analisaremos uma a uma as alegações de impugnação apresentadas pela 

Impugnante: 

Considerando que o conteúdo da impugnação versa única e exclusivamente acerca 

de aspectos técnicos relacionados às especificações do objeto da licitação e, ainda, a 

dificuldade dessa Pregoeira/Comissão em avaliar os tópicos e elucidar as dúvidas 

levantadas, a Área Técnica competente foi acionada, tendo apresentado os 

esclarecimentos/justificativas abaixo: 
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Além disso, consta no próprio Termo de Referência, para cada um dos itens, 

Justificativa/Parecer Técnico, ratificando as necessidades atinentes às  

especificações definidas. 

Dessa forma, restou atendida a diretriz definida em jurisprudência do Tribunal de 

Contas da União  - TCU, que definiu:  

"A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões 

de ordem técnica, de forma motivada e documentada, que 

demonstrem ser aquela marca específica a única capaz de 

satisfazer o interesse público." (Acórdão 113/2016 - Plenário). 

Destarte, com supedâneo no parecer supracitado, julga-se improcedente a 

impugnação interposta pela empresa  NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE 

PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA. Sendo assim, permanece 

inalterado os termos do edital. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor 

doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 

8.666/93, resolve JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação apresentada por 

NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 

HOSPITALARES LTDA 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 21 de novembro de 2019. 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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