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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 Camaçari-Ba. 
 

DATA DE ABERTURA: 27/06/2017. 
 

RECORRENTE: NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 

No dia 27/06/2017 a licitante NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, manifestou interesse quanto à interposição de 
recurso na Ata de Sessão de Abertura. 
 

No dia 30/06/2017 às 12h36min 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. 
 

DAS CONTRA-RAZÕES 
 
A licitante SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, protocolou as 
contrarrazões ao recurso impetrado pelas licitantes NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, em 30/06/2017, às 12h36min, 
tempestivamente.  
 

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 NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 
HOSPITALARES LTDA , alegando: “... A recorrente participou do referido processo, 
apresentando o melhor preço para o item 03 (três) com o produto SUSTAP MAIS da marca Prolev  
(Probene). Participaram deste item 5 empresas cada uma com uma marca distinta, sendo elas Prolev, 
Nestlé, Danone, Prodiet e Abbot. O preço ofertado pela Recorrente foi de R$ 27,00(vinte e sete reais) 
enquanto que os demais foram entre R$ 34,00 a R$ 60,00. Antes da disputa de preços foi 
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oportunizado a Nutricionista presente no certame que avaliasse a com posição nutricional de cada 
produto para que pudesse proceder com a classificação ou desclassificação das propostas. Nesta 
oportunidade, a mesma desclassificou TODAS as propostas exceto a da NESTLÉ, que cotou o 
produto NUTREN ACTIVE, produto para o qual estava direcionado o descritivo do edital. Com a 
desclassificação de TODAS as empresas, mantendo classificada apenas a proposta do produto 
NUTREN ACTIVE, fica muito claro a intenção do direcionamento ao produto. Ressalta-se ainda que o 
preço apresentado pela empresa representante do NUTREN ACTIVE foi o maior preço..." 
 

"...O termo "Prebio1" direciona o descritivo para o produto da Nestlé. O Prebio 1 é um ingrediente 
patenteado pela empresa Nestlé, que é constituído por inulina e frutooligossacarídeo( FOS), que são 
fibras com funções prebióticas." 
 

“O Sustap Mais, semelhante ao Nutren da Nestlé, possui essas fibras( inulina e FOS), em sua 
composição. Inclusive em quantidade dessas fibras esses dois produtos se equivalem. Tanto o 
Nutren Active quanto o Sustap Mais possuem um total de fibras(inulina e FOS) de 1,7g numa porção 
de 31,5g do produto." 
 

" Assim, apesar de não levar o nome de " Prebio1" por ser este termo patenteado pela Nestlé, o 
Sustap Mais possui o mesmo composto de fibras do Nutren Active." 
 

"Importante ressaltar que o preço que foi arrematado foi muito acima do preço fornecido pela 
Recorrente" 
 

DO PEDIDO 
 

Requer que "seja Conhecido e Provido o presente Recurso, para desconstruir a decisão 
aqui recorrida para: Retornar a fase de disputa de preços para este item, proporcionando 
uma competitividade e a busca do melhor preço". 
 
DAS CONTRA-RAZÕES DA SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.  
 

A licitante SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA protocolou as 
contrarrazões ao recurso impetrado pelas licitantes NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, em 03/07/2017, às 09h10min, 
tempestivamente.  
 

Em sede de Contrarrazões a empresa SERVNUTRI COMÉRCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA alega que “ A empresa está apresentando o produto Sustap mais, o 
que não contém colina em sua composição, item requerido no descritivo do edital. A colina é 
uma das vitaminas do complexo B. As duas principais funções da colina envolvem o 
cérebro. Ela é importante para a formação do neurotransmissor acetilcolina, que regulariza 
de maneira indireta a memória, a cognição e entra no controle da freqüência cardíaca, da 
respiração e da atividade dos músculos. Além disso a colina é responsável pela formação 
da bainha de mielina, membrana que reveste o cérebro, necessária para que ocorra os 
estímulos nervosos." 
 

"Não apresenta também em composição o Inusitol é considerado como um membro da 
família do complexo B de vitaminas e que funciona em parte com uma molécula sinalizadora 
na regulação de insulina, transmissão nervosa, e na regulação de cálcio, serotonina e 
colesterol". 
 
"Além do descritivo acima o produto concorrente não apresenta quantidades precisas de 
Frutooligossacarídeos (FOS) e Inulina, a mesma não é relatada no rótulo do produto. O que 
não confere uma segurança ao profissional na prescrição do mesmo, no qual osso produto 
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apresenta a quantidade de 70:30 de FOS e inulina indicada no rótulo sendo a quantidade 
ideal".” 
 

“Observando as características que tais nutrientes possuem, o consumo do produto Nutren 
Active poderia ser idealizado por uma parcela grande da população, já que exercer funções 
no trânsito intestinal, níveis glicêmicos e níveis lipídicos são características desejáveis" 
 

“Com base nestas informações a SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS 
NUTRICIONAIS LTDA solicitada a desclassificação da empresa NUTRIRCOMSAÚDE 
COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, no referido item da 
licitação em epígrafe." 
 
DO JULGAMENTO  
 
Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA esta Comissão, diante dos fatos 
remeteu para parecer Técnico da Secretaria de Saúde. 
 
Em resposta ao questionamento da Empresa NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS 

NUTRICIONIAS E 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.  
 

O recurso administrativo apresentado pela empresa procede. Diante disto, o item 03 será revogado 

para rever a especificação do produto cotado, pois o Prebio 1é um produto patenteado da marca 

Nestlé, havendo a necessidade de rever as especificações para ampliar a competitividade no 

certame. 

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 NUTRIRCOMSAÚDE COMERCIO DE 
PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA, e no mérito julgar PROCEDENTE, 
revogando o item 03 do Pregão 025/2017 (Presencial) – COMPEL, para rever as 
especificações do produto cotado: 

 
É o parecer, SMJ. 

 

Camaçari, 28 de julho de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente /Apoio 
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