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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 21/11/2017 às 09h24min, 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, a Pregoeira ressalta que ora impugnante 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.  
 
DOS FATOS 
 
De posse do edital, e inconformada com o direcionamento imposto, a Impetrante impugnou o 
instrumento convocatório, apresentando duas peças, a primeira em 16 de outubro, em que questiona os 
itens 01, 02 e 05 e em 17 de outubro que questiona o item 03. (...) no dia 1º de novembro foi divulgada a 
resposta das impugnações. Nestas, a Nutricionista Sra. Nataline Matos, declara em uma a procedência 
da impugnação apresentada pela Impetrante, revogando o item 03, e na outra procedente em partes, 
revogando o item 05 da licitação em epígrafe. 
 
Ocorre que, mesmo tendo deferido o pleito da Impugnante em relação aos itens 03 e 05, permanecem 
os descritivos para os demais itens, com os mesmos direcionamentos e exigências desproporcionais e 
desarrazoadas. Além disso, ao invés de deferir o pleito da impugnante, refazendo o descritivo dos itens. 
 
A Administração Pública ao exigir, através da composição nutricional idêntica a um determinado produto 
que apenas uma empresa fornecedora consegue atender, violou frontalmente o art. 3º, § 1º, I, da Lei n.º 
9.433/05. (...) É certo que exigir composição nutricional exatamente igual a apenas um produto, 
restringindo a participação de todos os outros concorrentes, sem nenhuma justificativa técnica plausível, 
fere expressamente o Princípio da Legalidade sem prejuízo de todos os outros. Em última análise, tal 
exigência de composição nutricional acaba por restringir o caráter competitivo da licitação, tendo em 
vista que afasta a participação de diversos competidores.  
 
(...) 
 
Insta salientar que cada indústria seleciona apenas um distribuidor por região, dessa forma, na medida 
em que o edital está direcionado para um produto específico, apenas uma empresa (a distribuidora 
habilitada da indústria), consegue participar do certame, excluindo todos os outros licitantes. 
 
(...) 
 
O item 01 está direcionado à compra do produto Nutren Active (marca Nestlé) traves da distribuição 
percentual descrita (60 a 70% de FOS e 30 a 40% de Inulina), sendo que o produto Sustap Mais 
apresenta 50% de cada (FOS e Inulina). Conforme apresentado em defesa administrativa, essas fibras 
são classificadas como solúveis e apresentam as mesmas propriedades funcionais, não havendo 
justificativa técnica para solicitação de tal distribuição, principalmente se tratando de um público 
heterogêneo. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Fl.  2

 
Quanto à presença de colina na formulação, o Stap Mais (Moryba) possui em sua lista de ingredientes a 
lecitina de soja que é rica em fosfatidilcolina, que é a forma esterificada da Colina.  (...) 
 
Com relação ao inositol, também foi citado na impugnação administrativa que este nutriente: “Inositol é 
tido como uma vitamina do complexo B, porém esta substância não é citada pela Dietaryeferenceintake 
(DRI) (2006) e não existe recomendação de ingestão diária adequada do inositol e nem mesmo a 
ingestão máxima permitida (UL). 
 
(...) 
 
O item 02 também segue o mesmo direcionamento para a marca Nestlé – Nutren Senior, através da 
distribuição percentual das fibras (60 a 70% de FOS e 30 a 40% de Inulina) e as mesmas solicitações 
citadas acima de conter Colina e Inositol – descritivos que desclassificam todos os possíveis 
suplementos do mercado que iriam concorrer beste item. 
 
DO PEDIDO 
 
Face ao exposto, requer ao Ilmo. Pregoeiro a procedência da impugnação, sendo esta protocolada 
tempestivamente, para: 
 

a) Retificação dos itens aqui impugnados; 
b) Inserção dos itens 03 e 05, retirados deste edital pelo ato administrativo de revogação, uma vez 

que não se trata de conveniência e oportunidade desta administração, e sim, vício de legalidade. 
c) Reformular os itens 03 e 05 para que se permita a competitividade e a obtenção do preço justo.  

 
DO JULGAMENTO 
 
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: 
 
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 
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, 
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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. 
 
Referente a inserção dos itens 03 e 05, retirados deste edital pelo ato administrativo de revogação, 
informamos que os mesmos continuam revogados.  
 

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 conhecer da impugnação apresentada, 
para no mérito, julgar IMPROCEDENTE a referida petição, mantendo todas as condições do Edital e a 
data de abertura do certame. 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 22 de novembro de 2017. 
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