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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017 – COMPEL 
 

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. 
 

DATA DE ABERTURA: 27/06/2017. 
 

RECORRENTE: CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 

No dia 03/07/2017 a licitante CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, manifestou interesse quanto à interposição de recurso na Ata de 
Sessão de Reabertura. 
 

No dia 06/07/2017 às 10h16min deu entrada na recepção da CMP, as razões do recurso da 
Recorrente. Portanto, tempestivo, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520/2002, inc. XVIII. 
 
PRELIMINARMENTE 
 

1 – Da Admissibilidade do Recurso.  
 

Em preliminar, a Pregoeira ressalta que a ora Recorrente atendeu ao pressuposto para que 
se proceda à análise do mérito do Recurso na esfera Administrativa, em conformidade com 
o item 21.3 do edital. 
 

21.3 “Dos demais atos relacionados com o pregão, o recurso dependerá de 
manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a 
sua intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe 
concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais relacionados à 
intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao 
término daquele prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.” 

          
DOS FATOS 
 

Insurge-se a licitante CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA, alegando: “...Foi premilinarmente desclassificada sob alegação de não atender ao descritivo 
por conta da embalagem do produto ser POTE." 
 
" Ocorre que, o produto oferecido por nossa empresa, o ENTERAL COMP, atende 
perfeitamente ao descritivo do Edital e ao fim a que se destina a aquisição de tal alimento,  
pois é nutricionalmente completo para uso enteral e/ou oral, indicado para pessoas que  
necessitam de nutrição especializada para recuperação e/ou manutenção do estado 
nutricional." 
 
" E um produto fabricado com garantias desde a sua fabricação até a entrega ao 
consumidor, e a apresentação em pote em a finalidade de proteger o alimento de agentes 
externos e contaminações, garantindo a durabilidade até o prazo de validade..." 
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO PEDIDO 
 
Requer que "seja reconsiderada a decisão proferida, com a conseqüente classificação da 
proposta da Recorrente para o Item 08 do procedimento licitatório em debate". 
 
DO JULGAMENTO  
 
Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO LTDA esta Comissão, diante dos fatos remeteu para parecer Técnico da 
Secretaria de Saúde 
 
Em resposta ao questionamento da Empresa CMW SAÚDE & TECNOLOGIA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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.   

O recurso administrativo apresentado pela empresa procede, pois:  

 

ITENS 08 – O recurso administrativo apresentado pela empresa procede. Após comprovado pela 
recorrente a possibilidade de obter o produto em Pote a Administração resolve revogar o referido 
item para rever a especificação com o objetivo de ampliar a competitividade. 
 

DA DECISÃO 
 
Face ao exposto, a Pregoeira, fundamentada nos termos do Edital, com base nos princípios 
da vinculação ao instrumento convocatório, da legalidade, e do julgamento objetivo, na 
melhor doutrina e nos dispositivos da Lei 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei 8666/93, 
resolve conhecer do recurso interposto pela licitante CMW SAÚDE & TECNOLOGIA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, e no mérito julgar PROCEDENTE, resolve revogar 
o item 08 para rever a especificação dos produtos, com o objetivo de ampliar a 
competitividade: 

 
É o parecer, SMJ. 

 
Camaçari, 28 de julho de 2017. 
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