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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL – COMPEL N.º 025/2017 
 

PROCESSO Nº 00254.11.07.611.2017 
 

OBJETO: Registro de Preço para  aquisição de fórmulas infantis e complementos/suplementos 
nutricionais, 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, em tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçarí-Ba. 
 
IMPUGNANTE: MEDICAL CENTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 

 

DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 

No dia 20/06/2017 às 13h37min, 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, ausência do documento de 
identidade do socio/procurador). 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 referido edital consta ITENS 3,05,08 e 10, descritivos que excluem a maioria das marcas vigentes no 
mercado em detalhes que se seguem abaixo. Sabemos que se tivermos em um edital o direcionamento 
em detalhes do descritivo, além de ser ilegal nas legislações de licitação federais( Lei 8666/94 e 
Lei10520), ainda torna restritivo o caráter competitivo do certame, sendo desta forma injusto para 
licitantes emarcas vigentes no mercado, quando demasiadamente oneroso para administração pública..." 
 

ITEM 03- DESCRITIVO DO EDITAL: 
 
SUPLEMENTO NUTRICIONAL IDEAL PARA CRIANÇAS, ADULTOS E IDOSOS; CONTENDO 25 
VITAMINAS (HIDRO E LIPOSSOLÚVEIS) E MINERAIS (CÁLCIO, FERRO, MANGANÊS, MAGNÉSIO, 
COBRE E ZINCO), ALÉM DE SER UMA IMPORTANTE FONTE DE PROTEÍNAS. POSSUIR PREBIO 1, 
LEITE EM PÓ DESNATADO, MALTODEXTRINA, FRUTOOLIGOSSACARÍDEOS, GORDURA LÁCTEA, 
INULINA, COLINA E INUSITOL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. CONTÉM GLÚTEN. 
EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G 
 

"Os detalhes acima  em vermelho, direcionam para apenas uma marca, o Nutren Active ou Nutran Senior 
-Nestlé. Excluindo as demais marcas do mercado..." 
 
 

ITEM 05- DESCRITIVO DO EDITAL: 
 
NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA, COMPLETA E BALANCEADA SENDO NORMOCALÓRICA, 
NORMOPROTEICA E NORMOLIPÍDICA. APRESENTAÇÃO EM PÓ, INDICADO PARA PACIENTES 
COM NECESSIDADE DE CONTROLE GLICÊMICO. ISENTO DE LACTOSE E SEM GLUTEN. 
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PERMITINDO AS DENSIDADES CALÓRICAS 1,3 KCAL/ ML E 1,0 KCAL/ML. SABOR BAUNILHA. 
EMBALAGEM COM NO MÍNÍMO 400G. 
 
" O descritivo acima não contempla nenhuma marca no mercado no que tange ao quesito:"PERMITINDO 
AS DENSIDADES CALÁRICAS 1,3 KCAL/ML". Também no quesito normolipídico, exclui a marca pleni D 
400gr- Nutricium, importante marca atante no mercado...". 
 
ITEM 08- DESCRITIVO DO EDITAL: 
 
ALIMENTO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA 
NUTRIÇÃO ORAL COM BAIXO TEOR DE SÓDIO. ISENTO DE SACAROSE. SABOR BAUNILHA. LATA 
800 G. UF: LT 
 
"Os detalhes em vermelho do descritivo do edital direcionam apenas para uma marca: O NUTRISON 
SOY 800gr - DANONE, pois a única dieta que possui Proteína Isolada de Soja em embalagem EM LATA 

de 800gr é esta dieta, e nehuma outra mais". 
 
"Sabemos que existe diversas marcas importantes e vigentes no mercado como é o caso do Trophic 
Basic 800gr - Prodiet, que possui excelente valor nutricional e protéico, ampla utilização da mesma em 
todo teritório nacional e em outros países.  Trophic Basic 800gr é padronizado em toda Rede SESAB....já 
foram apresentadas e avaliadas com o fornecimento de amostras para a Nutrição da Prefeitura Municipal 
de Camaçari - Secretaria de Saúde, o que não justifica o direcionamento do descritivo para apenas uma 
marca, principalmente porque fere todos os principios e leis que rezam a isonomia em licitações públicas.  
 
" Vale ressaltar que a solicitação em vermelho BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA entende-se 
claramente que o produto deve ter base, ou seja maior percentual da proteína isolada da soja e não ser 
100% de proteína isolada de soja... "  
 
ITEM 10- DESCRITIVO DO EDITAL: 
 
ALIMENTO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR 
FR 01 ANO DE IDADE. NUTRICIONALMENTE COMPLETO, TENDO COMO FONTE PROTÉICA 
CASEINATO A 100%. ISENTO DE LACTOSE, PERMITINDO AS CONCENTRAÇÕES CALÓRICAS: 
1,0KCAL/ML, 1,25 KCAL/ML E 1,5 KCAL/ML - SEM SABOR. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400G. 
 
"O descritivo acima está direcionado para penas uma marca: o Nutren Junior 400gr - Nestlé. Solicitamos 
a abertura deste descritivo, retirando os detalhes direcionado..." 
 
 
DO PEDIDO 
 
"Solicitamos alteração do descritivo nos ITENS 03, 05, 08 E 10, onde se solicita descritivos direcionados 
restrigindo a concorrencia".  
 
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 MEDICAL CENTER COM. DE PRODUTOS 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.  

A impugnação apresentada pela empresa não procede, pois:  
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ITEM 03 – 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. O emulsificante lectina de soja tem boa patabilidade, pois facilita no processo de mistura com outros alimentos, 

tendo uma boa aceitação, influenciando na adesão ao tratamento, além de ajudar a diminuir o teor de colesterol e gordura 

saturada. O leite em pó desnatado associa na composição nutricional, por se tratar de população de baixa renda que muitas 

vezes usam o suplemento como única fonte alimentar. As vitaminas inulina, colina e inusitol, são componentes importantes, pois 

auxilia no sistema respiratório, no controle do colesterol, melhora a constipação intestinal. Vale ressaltar que a descrição 

apresentada pela área técnica abrange vários produtos, assim não direcionando para uma marca só.  

ITEM 05 - A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar. Assim, a descrição 

contempla várias marcas no mercado com densidade calórica 1,3 KCAL/ML e 1,0 KCAL/ML. 

ITEM 08 – A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar. Conforme Art. 15. 

Artigo 7 inciso III - as condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Os potes podem 

apresentar presença de pequenos furos nas embalagens ocasionando alterações físicas no produto, como formação de 

grumos. Nesse caso, se faz necessário a apresentação em lata que confere ao produto uma maior segurança e facilita o 

armazenamento. 

ITEM 10 - A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar. O aporte nutricional 

adequado do Caseinato a 100% auxilia na reconstrução e perda muscular, é indicado para paciente com gastropatias, 

intolerância à lactose, recuperação da hipoalbuminemia (desnutrição). Diante da baixa aceitação a sabores pelas crianças 

vinculadas ao programa, faz-se necessário que o produto a ser adquirido seja sem sabor para garantir adesão ao tratamento. 

  
DA DECISÃO 
 

Face ao exposto, a Comissão Setorial Permanente de Licitação – COSEL/SESAU, 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 IMPROCEDENTE a 
referida petição, mantendo todas as condições do Edital e ficando mantida a data de abertura da licitação 
em epígrafe. 
 
 

É o parecer, SMJ. 
 

 
Camaçari, 26 de junho de 2017. 
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