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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
 
PREGÃO N.º 035/2018(PRESENCIAL) – 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 Camaçarí-Ba. 
 
DATA DE ABERTURA: 28/02/20180 
 
 
RECORRENTE: MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 
 
No dia 23/02/2018 às 13h22min, a secretaria da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP recebeu 
o pedido de impugnação ao edital de licitação em epígrafe, tempestivamente.  
 
 
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 
 
Insurge-se a impugnante MEDICAL CENTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 
 
(...)  Todavia, quando da análise das especificações técnicas contidas no Edital, constatamos que o 
atendimento das características solicitadas pela Administração Pública nos Itens 02,03 e 06 do Edital exclui 
principais marcas vigentes no mercado, o que caracteriza clara infração aos princípios da moralidade, 
isonomia, proporcionalidade e impessoalidade que devem nortear todas as licitações públicas que ocorram 
em território nacional (...) 
(...) LOTE 02 ... é extremamente exclusivo apenas para uma marca, nos destaques acima em vermelho, 
o Nutridrink Max 350gr — Danone, excluindo absolutamente todas as demais marcas vigentes no mercado 
como Prodiet — Immax 350 gr e Sustemil Max 330gr - Nutricium, (...) 
(...) LOTE 03 ... é exclusivo apenas para uma marca, nos destaques acima em vermelho, o NUTRISON 
SOYA 800GR — Danone, excluindo absolutamente todas as demais marcas vigentes no mercado como 
Prodiet - TROPHIC BASIC 800 gr, PLENI S 800GR - Nutricium e ENTERAL COMP 800GR - VITAFOR, 
(...)  
(...) LOTE 06   ... é exclusivo apenas para uma marca, nos destaques acima em vermelho, o GLUCERNA 
400GR — ABBOTT, excluindo absolutamente todas as demais marcas vigentes no mercado como PLENI 
D 400GR - NUTRICIUM, ferindo totalmente o princípio da isonomia e restringindo ao máximo a livre 
concorrência, consagrados e garantidos pela lei federal de licitações 8666/94 e 10520. (...) 
(...) A solicitação do produto de apresentação em "LATA", também não tem justificativa de não ser também 
em pote. Não existe nenhum estudo científico que contraindique a apresentação em pote de plástico 
resistente como embalagem para produtos de nutrição clínica, esportiva ou fármaco, sendo acondicionado 
em domicílio, hospital, ou centro de distribuição. Também não existem estudos que indiquem a lata de 
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ferro como única e exclusiva embalagem para estes produtos. Todas as outras marcas concorrentes são 
embalagens em pote, sendo amplamente usadas nas redes básicas municipais de Saúde, como Prefeitura 
de Salvador, em absolutamente todas as Home Cares do Estado da Bahia e em todos os Estados do 
território nacional, Internação Domiciliar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Todas estas marcas 
possuem Registro do Ministério da Saúde e cada lote produzido é liberado mediante Laudos 
microbiológicos. Sendo assim, faz-se necessário abrir o descritivo para que as demais marcas possam 

cotar o lote de forma igual, cumprindo o princípio legal da isonomia. (...)  
 

 
DO PEDIDO 
 
(...) Para tanto, requer a suspensão do certame licitatório para que as correções necessárias sejam realizadas no 

corpo do Edital, (...)  
 
DO JULGAMENTO 
 
A principal interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a Comissão 
de Licitação, haja vista que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a possibilidade 
da competição e negociação em busca da melhor proposta. Dessa forma, em resposta a impugnação do 
Edital referente ao PP 035/2018, informamos que: 
 
Cumpre esclarecer que o instrumento convocatório foi previamente analisado pela Procuradoria Jurídica 
do Município, com respaldo daquela quanto aos requisitos de legalidade das cláusulas ali dispostas.  
 
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 Secretaria de Saúde, para avaliação da impugnação.  

 
Pela Responsável da Coordenação de Nutrição do Departamento de Atenção Basica da Secretaria 
de Saúde, a Sra. Nataline Matos de Aguiar – Nutricionista CRN 4894 foi dito que: 
 
A impugnação apresentada pela empresa não procede, pois:  

 

LOTE 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; 

O suplemento licitado consegue atender as duas diluições em um só produto, assim caracterizando 

economia para o Município. Diante do exposto, se mantêm o produto solicitado. 

 

LOTE 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: 
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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; 

O leite adaptado para crianças é diferente de dieta a base de soja. O objetivo com o leite adaptado é 

continuar atendendo a necessidade das crianças a partir de 1 ano de idade, que antes utilizavam formula 

infantil a base de soja. O alimento a base de soja não tem indicação para essa faixa etária. Inclusive, o 

item informado que o descritivo foi direcionado não faz parte da necessidade solicitada. Em relação a 

citação sobre a apresentação do produto: LATA, devido à possibilidade armazenamento adequado e maior 

facilidade para distribuição, levando em consideração a experiência do Município. Vale ressaltar que a 

característica principal do produto solicitado é a qualidade, composição e distribuição dos micro e 

macronutrientes. Diante do exposto, mantêm o produto solicitado e apresentação do mesmo. 

 

LOTE 06– 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;  

O produto HIPERPROTÉICO e NORMOLIPÍDICO é eficaz para o controle glicêmico e recuperação do 

estado nutricional dos pacientes com Diabetes, promovendo melhor controle da doença e a promoção à 

saúde, sendo assim mais seguro em relação ao aporte de macronutriente e micronutriente, além de auxiliar 

na prevenção de dislipidemia. Em relação a citação sobre a apresentação do produto: LATA, devido à 

possibilidade armazenamento adequado e maior facilidade para distribuição, levando em consideração a 

experiência do Município. Vale ressaltar que a característica principal do produto solicitado é a qualidade, 

composição e distribuição dos micro e macronutrientes.  

 

Diante do exposto, mantêm o produto solicitado e apresentação do mesmo. 

  

 
DA DECISÃO 
 

 
Face ao exposto, a Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL, na melhor doutrina, com base 
no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e nos dispositivos da Lei Municipal n.º 803/2007, 
das Leis Federais n.º 10.520/02 e 8666/93, subsidiariamente, resolve: 
 

1. Receber a petição apresentada pela empresa MEDICAL CENTER COM. DE PROD. 
HOSPITALARES LTDA para julga - lá como pedido de esclarecimento ao Edital, já que não existe 
comprovação da representação da empresa. 
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2. Julgar IMPROCEDENTE o questionamento, mantendo a data de abertura da presente licitação bem 
como o Edital nos termos em que foi publicado.  
 
 

É o parecer, SMJ. 
 
 

Camaçari, 27 de fevereiro de 2018. 
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