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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: MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
 
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO 
 
No dia 03/07/2017 a licitante MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, manifestou interesse quanto à interposição de recurso na Ata de 
Sessão de Reabertura. 
 

No dia 05/07/2017 às 16h20min 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 MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, alegando: “A medical Center foi desclassificada nos ITENS 05 e 08, por cotar itens 

com embalagens de apresentação em pote, quando o edital solicita embalagem em lata, o 

edital foi impugnado solicitando alteração para apresentação da embalagem com " pote" 

visto que a maioria das marcas vigentes no mercado que atendem em composição e 

indicação ao descritivo solicitado é em POTE..." 

 
" ...A resposta impugnação impetrada pela empresa Medical  Center para o item 08 foi 

argumentada na alegação das " condições adequadas de armazenamento, que não 

permitam deterioração do material. Também se alegou que os potes podem apresentar 

presença de pequenas furos nas embalagens ocasionando alterações físicas no produto, 
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como formação de grumos...Não existe nenhum tipo de estudo científico que embase esta 

alegação. Se houveram no passado, experiências ruins com outros produtos, não se pode 

alegar que o causador fora a embalagem. Se ocorreu alguma alteração com alguma outra 

marca, porventura, deveria ser comunicado ao fabricante e a Vigilância Sanitária para se 

realizar análise microbiológica no lote porventura detectado." 
 

"Não justifica ter um descritivo que atenda apenas um fabricante, bem como apenas um 

distribuidor local, comprando um produto mais caro que os demais, principalmente por não 

haver concorrência, excluindo todas as outras marcas vigentes" 
 

DO PEDIDO 
 

Requer que "seja classificada a Medical Center Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. 
nos itens 05 e 08 do supracitado certame". 
 

DO JULGAMENTO  
 

Em resposta ao Recurso impetrado pela licitante MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA esta Comissão, diante dos fatos remeteu para parecer 
Técnico da Secretaria de Saúde. 
 

Em resposta ao questionamento da Empresa MEDICAL CENTER COMÉRCIO 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.  
 

ITENS 05 e 08 – O recurso administrativo apresentado pela empresa procede. Após comprovado 
pela recorrente a possibilidade de obter o produto em Pote a Administração resolve revogar os 
referidos itens para rever a especificação dos produtos, 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 MEDICAL CENTER COMÉRCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, e no mérito julgar PROCEDENTE, resolve revogar os 
itens 05 e 08 para rever a especificação dos produtos, com o objetivo de ampliar a 
competitividade: 

É o parecer, SMJ. 
 

Camaçari, 28 de julho de 2017. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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