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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Centauro – CEP 45.822-060
licitaca@eunapolis.ba.gov.br

AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, por intermédio do PREGOEIRO DA LICITAÇÃO,
consoante atribuições previstas na legislação vigente, vem informar aos interessados acerca
do recebimento do Pedido de Impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 002/2022 – SRP,
em epígrafe interposto pela empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA e a empresa
NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES
LTDA ME, consoante disposto no art. 41, § 1º da Lei 8.666/93. Eunápolis - BA, 17 de
janeiro de 2022. Josenei Barbosa Silva Santos - Pregoeiro.
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Salvador, 17 de janeiro de 2022.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS.
Ref.: Pedido de Impugnação – Pregão Eletrônico PE nº 002/2022
Processo Administrativo nº 391/2021
Data: 20/01/2022.

A Tecnovida Comercial Ltda, CNPJ 01.884.446/0002-70, IE 62.452.815 NO,
sediada na Rua Doutor Altino Teixeira nº1102 Porto Seco Pirajá, Salvador-BA, vem, através desta,
por sua representante legal, Vanessa Siqueira Souza Franco, solicitar impuganção ao Edital
supracitado que adiante especifica.
Em que pese o costumeiro respeito aos estudos prévios realizados por essa
comissão, e visando o estabelecimento do caráter competitivo, solicitamos que os itens dos Lotes
sejam dispostos na forma de item, tendo em vista que, com o seu desmembramento, não há
restrição da competitividade entre os participantes, do contrário, haverá melhores ofertas,
favorecendo, assim, ao órgão licitante e aos usuários devido à possibilidade de uma maior
quantidade de fornecedores estarem participando do certame. Os principais fabricantes desses
itens trabalham com distribuidores exclusivos para seus produtos, o que lhes garantem melhores
preços para venda.
De acordo com o § 1º, inciso I, do art. 3, da Lei nº 8666/93, é vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação,

cláusulas

ou

condições

que

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo

e

estabeleçam

preferências

ou

distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato;
O Edital é a Lei da Licitação, a matriz do certame e das relações dela decorrentes, obrigando a
Administração a sua total obediência, nos termos do art. 3º, c/c o art. 90 da Lei nº 9.433/2005, que
dispõem:
Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonômia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será

Tecnovida Comercial Ltda. Rua Doutor Altino Teixeira, 1102 – Porto Seco Pirajá, CEP: 41233-010 - Salvador – BA
Fone/Fax: (71) 3264-2090 E-mail: atendimento@tecnovidaba.com.br – CNPJ: 01.884.446/0002-70 – Inscrição Estadual: 62452815
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processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.
Observe-se ainda que a Jurisprudência do TCU é pacífica no sentido de que a regra geral é de
adjudicação por item e não por grupo, conforme Súmula 247 do TCU.
É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações,
cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo
ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla
participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a
execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação
adequar-se a essa divisibilidade.
Pelo exposto, espera-se o acolhimento e o provimento da presente solicitação de
impugnação, a fim de que haja suspensão do certame licitatório para que o desmembramento dos
Lotes sejam realizados, considerando: o “menor preço por item” e não “menor preço por lote”,
tendo em vista a previsão legal existente.

Nesses termos, pede deferimento.

Tecnovida Comercial Ltda.
Vanessa Siqueira Souza Franco
Representante Comercial
RG: 07545911-66 SSP/BA
CPF: 946.129.515-49
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 1163.E076.2645.3410
Cetidão gerada em 24/5/2018 13:03:40
PROTOCOLO SIARCO 18/907123-0
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TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
26.2.0101620-8
002 - ALTERACÃO
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ASSINADO POR
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AUTENTICIDADE 1163.E076.2645.3410
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Recife, 24 de maio de 2018
André Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em terça-feira, 21 de dezembro de 2021 13:58:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo
Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço
eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA
Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL
O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...
DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.
A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA tinha posse de
um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.
Nesse sentido, declaro que a TECNOVIDA COMERCIAL LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.
De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.
Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/12/2021 15:03:23 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa TECNOVIDA COMERCIAL LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital
Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.
¹Código de Autenticação Digital: 42092112215899045252-1
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
O referido é verdade, dou fé.
CHAVE DIGITAL
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba1b4109a7efd91c0626a95c2382751142028ba3d4eb0cba8dfb15732f60ef2280661e35efac3d983525e606ba34dc1565
90494d54ebe8eda5858c48f34e12b51
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ILUSTRÍSSIMO (a) SENHOR (a) PREGOEIR(a) DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE EUNAPOLIS – ESTADO DA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2022 – ID BB 917081
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 391/2021

NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA ME, razão social SAÚDE & VIDA, pessoa jurídica de
direito privado, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, CNPJ
23.151.775/0001-63, sediada na Rua José Jorge Pereira, nº 202, lote 06,
Buraquinho, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.710-480, neste ato representado por
sua Representante Legal Gabriella Maia Moraes Sales, Advogada, OAB/BA
47.066, brasileira, casada, residente e domiciliada na cidade de Lauro de
Freitas/BA, conforme Contrato Social e Instrumento de procuração em anexo,
vem perante Vossa Senhoria, respeitosamente oferecer

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
de Licitação do Pregão Eletrônico nº 002/2022 – ID BB 917081,
ante os fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.

1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação,
dado que a sessão pública eletrônica está prevista para o dia 20 de janeiro de
2022, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 3 (três) dias úteis
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previsto no artigo 24, do Decreto Federal nº 10.024/2019, uma vez que a
presente peça impugnatória foi apresentada em 17/01/2022.

Assim, inegável a sua tempestividade.

2. DA EXPOSIÇÃO FÁTICA
O processo licitatório em referência tem por objeto “REGISTRO DE
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA

NO

FORNECIMENTO

PARCELADO

DE

DIETAS

ENTERAIS, PARENTERAIS, MÓDULOS E SUPLEMENTOS, FORMULAS
INFANTIS

E

DEMANDAS

JUDICIAIS

EM

ATENDIMENTO

AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.”

Ocorre que, ao tomar posse do edital, a impugnante percebeu que
o mesmo contém vícios que maculam todo o processo licitatório, a saber:

a) Direcionamento de alguns dos seus itens;
b) Licitação por LOTE, quando é majoritário na doutrina e
jurisprudência a admissão de licitação por ITEM, ainda mais
quando possuem objetos distintos entre si.

Neste compasso, a presente impugnação apresenta questões
pontuais que viciam o ato convocatório, por restringirem a competitividade,
condição está essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório,
conforme disciplina a lei 8.666/93.

3. DO DIREITO
a) Direcionamento do objeto à uma única marca.
O princípio da competitividade é princípio atinente somente à
licitação, e está diretamente ligado ao princípio da isonomia. Ora, manter as
condições para que haja uma competição isenta de dirigismos, preferências
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escusas ou interesses dissociados da coisa pública é, em primeira instância,
cuidar para que essas condições de participação do certame sejam equânimes
para todos os interessados. Isto porque, é de clareza solar a afirmação de que
não há competição sem isonomia e não há isonomia sem competição.
O artigo §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, preconiza que:
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabeleçam preferências ou
distinções em razão da naturalidade, da sede ou
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato;(grifo nosso)

Como podemos notar do inc. I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93
acima transcrito, a norma é bastante abrangente em seu dispositivo, usando
nada mais que sete verbos: admitir, prever, incluir, tolerar, comprometer,
restringir e frustrar -, para coibir quaisquer atividades que tenham por meta
direta ou indireta afetar o caráter competitivo do certame licitatório.

O §1º abriga proibição expressa ao Administrador de prever ou
tolerar, nos editais, cláusulas ou condições que de qualquer forma
comprometam o caráter competitivo do certame.

Como se vê, tamanha é a preocupação do legislador em inibir
qualquer prática que venha direta ou indiretamente frustrar o caráter competitivo
do certame.
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Toshio

Mukai1

extrai

dessa

disposição

o

princípio

da

competitividade, vejamos:
“Tão essencial na matéria que, se num procedimento
licitatório, por obra de conluios, faltar a competição (ou
oposição) entre os concorrentes, falecerá a própria
licitação, inexistirá o instituto mesmo”.

Mister faz-se ponderar que a disputa se apresenta como
fundamental ao procedimento licitatório, sendo que a ausência de
competitividade acarreta a revogação do certame convocatório.

Neste sentido, importa trazer a lume o entendimento cristalizado
pelo Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao tema, consoante é
extraído do aresto coligido:
Ementa: Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança. Administrativo. Licitação. Modalidade de
pregão eletrônico. Revogação. Ausência de
competitividade. Possibilidade. Devido processo legal.
Observância. Recurso desprovido. [...] 5. A revogação
do certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a
devida fundamentação e motivação (justo motivo para
seu desfazimento), assim como o cumprimento das
disposições legais. 6. O art. 49 da Lei de Licitações e
Contratos Administrativos prevê a possibilidade de
revogação do procedimento licitatório, em caso de 3
interesse público, "decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta". Por sua vez, o art. 18, caput, do
Decreto 3.555/2000, o qual regulamenta a modalidade
de licitação denominada pregão, dispõe que "a
autoridade competente para determinar a contratação
poderá revogar a licitação em face de razões de
interesse público, derivadas de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

1

(Cf. O Estatuto Jurídico das Licitações e Contratos Administrativos, Ed. Saraiva, SP, 1998, p.
16).
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justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
mediante ato escrito e fundamentado". 7. No caso em
exame, o Governador do Estado do Paraná revogou o
pregão eletrônico, de forma fundamentada e com
supedâneo nos referidos dispositivos legais e em
parecer da Assessoria Jurídica da Casa Civil,
entendendo pela ausência de competitividade no
certame, na medida em que houve a participação
efetiva de apenas uma empresa, o que
impossibilitou a Administração Pública de analisar
a melhor oferta e dar cumprimento ao princípio da
proposta mais vantajosa. 8. A participação de um
único licitante no procedimento licitatório
configura falta de competitividade, o que autoriza
a revogação do certame. Isso, porque uma das
finalidades da licitação é a obtenção da melhor
proposta, com mais vantagens e prestações
menos onerosas para a Administração, em uma
relação de custo-benefício, de modo que deve ser
garantida, para tanto, a participação do maior
número de competidores possíveis. 9. "Falta de
competitividade que se vislumbra pela só participação
de duas empresas, com ofertas em valor bem
aproximado ao limite máximo estabelecido" (RMS
23.402/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
de 2.4.2008). [...] 11. Recurso ordinário desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça – Primeira Turma/
RMS 23.360/PR/ Relatora: Ministra Denise Arruda/
Julgado em 17.12.2008).

Observe a deliberação do Tribunal de Contas da União, a saber:
Observe rigorosamente as disposições contidas no
art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988 c/c o
art. 3º da Lei 8.666/1993, obedecendo aos princípios
constitucionais da publicidade, da igualdade, da
isonomia e da impessoalidade, de modo a impedir
restrições à competitividade. (grifo nosso)

Dessa forma, na medida em que a administração pública direciona
a licitação para a participação de uma única marca, resta evidenciado o
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cerceamento de competitividade. Até mesmo a limitação da concorrência, sem
uma

justificativa

técnica

plausível,

também

se

mostra

restritiva

de

competitividade.

b) Licitação por LOTE, quando é majoritário na doutrina e
jurisprudência a admissão de licitação por ITEM.
Com todo respeito de Vossas Senhorias, mas a JUNÇÃO DE
ITENS AUTÔNOMOS E DISTINTOS EM UM MESMO LOTE OFENDE A
COMPETITIVIDADE e a BUSCA PELA MELHOR PROPOSTA.

De fato, considerar um Lote composto por itens autônomos, sem o
seu desmembramento, acaba por RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE entre os
participantes, em clara infringência ao art. 3°, caput e § 1°, da Lei nº 8.666/93,
C.c. art. 5°, caput e parágrafo único, do Decreto nº 5.450/05, que transcrevemos
a seguir:
"Art. 3° A licitacão destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia. a seleção da
proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento nacional, sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com
os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
§1°É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever incluir ou tolerar, nos atos de
convocação.
cláusulas
ou
condições
que
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter
competitivo, inclusive nos casos de sociedades
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do
contrato, ressalvado o disposto nos ~95º a 12 deste
artigo e no art. Jº da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991;





            

  
  
       !"#$"%
& '$($##()$*')+,!$"''-%). !/#$0----%*''

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EK8FXIMJATFL4ASSN368OQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
26 - Ano - Nº 7680



Eunápolis


Art. 5º. A licitação na modalidade de pregão é
condicionada aos princípios básicos da legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiência, probidade administrativa, vinculação ao
instrumento convocafório e do julgamento objetivo, bem
como aos princípios correlatos da razoabilidade,
competitividade e proporcionalidade. Parágrafo único.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre
interpretadas em favor da ampliacão da disputa entre
os interessados. desde que não comprometam o
interesse da administração, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação." (grifas e
destaques nossos).

O julgamento por menor preço que contém LOTES formados por
itens autônomos IMPOSSIBILITA um maior número de empresas a
participarem, pois muitas, como o caso da Impugnante não possui TODOS OS
ITENS do lote, em que pese possua boa parte deles.

E mais, na medida em que os indigitados LOTES do Edital integram
vários itens autônomos entre si, não resta dúvida que o ato de convocação
consigna cláusula manifestamente comprometedora ou restritiva do caráter
competitivo que deve presidir toda e qualquer licitação, corolário do princípio da
igualdade consubstanciado no art. 372, XXI, da Constituição da República.

Ora, ao manter-se um objeto com itens de fabricação autônoma, a
Administração está SIM comprometendo o caráter competitivo da licitação
e a igualdade de condições entre os participantes, principalmente quando se
tem produtos exclusivos no mercado em um mesmo lote que possui outros
produtos que diversas marcas atenderiam.


2

"Art, 37 (...), XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
comprt1s" e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições' ,'a, todos os concorrentes. com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, -mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as' exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações;"(grifo nosso)
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Neste sentido, importante a lição de Hely Lopes Meirelles, em sua
conhecida obra "Licitação e Contrato Administrativo, 12ª Ed, Pgs. 28, 29, que
assim assevera:
"Igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da
licitação - previsto na própria Constituição da República
(art. 37, XXI) -, pois não pode haver procedimento
seletivo com discriminação entre participantes, OU
COM
CLÁUSULAS
DO
INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO OUE AFASTEM EVENTUAIS
PROPONENTES. OUALIFICADOS ou os desnivelem
no julgamento (Art. 3º § 1º). (grifo nosso)

Manter o Edital da maneira como está ofenderia até mesmo ao
princípio da legalidade, que garante o direito de participação de QUALQUER
INTERESSADO, sem que haja qualquer restrição, nos estritos termos da Lei. Ad
argumentandum, estabelece o art. o art. 23, § 1°, da Lei n° 8.666/93, que
estabelece:
"Art. 23.
(...)
§1º As obras, serviços e compras efetuadas peta
Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e
à ampliação da competitividade, sem perda da
economia de escala. "(grifo nosso)

Em arrimo ao quanto entabulado até aqui, vale mencionar que o
Tribunal de Contas da União possui decisão no sentido de que em sendo o objeto
da contratação de natureza divisível, deverá se produzir a licitação por itens
(Decisão nº 393/1994, Plenário), solidificando aquilo que estamos discutindo no
caso em comento.

Ressalte-se, outrossim, que o Tribunal retro mencionado editou a
Súmula 247, que assim estabelece:

SÚMULA 247 – É obrigatória a admissão da
adjudiçação por item e não por preço global. nos editais
das licitações para a contratação de obras. serviços.
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compras e alienações. cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em
vista o objetivo de propiciar a ampla participação de
licitantes que, embora não dispondo de capacidade
para a execução, fornecimento ou aquisição da
totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a
itens ou unidades autônomas, devendo as exigências
de habilitação adequar-se a essa divisibilidade." (grifo
nosso)

Dessa forma, é de clareza solar o vício contido no edital em
comento, que macula diretamente o princípio da competitividade e todos os
outros correlatos, uma vez que o lote II possui alimentos junto com fórmulas
infantis, o que demonstra serem objetos totalmente distintos, e, portanto, de
natureza divisível, sendo necessária à sua retificação.

c) Da defesa técnica dos itens direcionados.
Para demonstrar o direcionamento, a nossa Nutricionista
NADJANARA MACEDO SANTOS Nutricionista Graduada na UFBA –
Universidade Federal da Bahia, Especialista em Nutrição Clínica com residência
pela UFBA, Especialista em Nutrição Clínica, Ortomolecular, Biofuncional e
Fitoterapia. CRN-5 6745, elaborou defesa técnica do item que se encontra
direcionado e que temos interesse em participar:

IDENTIFICAÇÃO PE 02/2022 – PREFEITURA DE EUNÁPOLIS

LOTE I

Solicitamos apartar do LOTE I os itens 1 e 12, para que se possa ampliar a
competitividade.

O Item 1 limita a participação do LOTE I pois existem somente 2 dietas com
apresentação em pó e característica oligomérica, Peptamen Pó, da marca
Nestlé e Peptimax, da marca Prodiet.
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Os itens 3, 4, 6 e 9 solicitam dietas enterais “isenta em lactose”, inviabilizando a
nossa participação e reduzindo a concorrência desses itens. Recentemente,
houve a implantação e vigência por parte da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), no 21, que
dispõe sobre o regulamento para ROTULAGEM de produtos para nutrição
enteral (suplementos nutricionais completos e dietas enterais) no Brasil. Essa
RDC não tem o objetivo de definir as indicações clínicas dos produtos
enterais ou condutas dos profissionais de saúde, mas apenas de
estabelecer as regras para fins de registro e rotulagem dos produtos.

Anteriormente o parâmetro para a alegação de “produto isento de lactose” era
de 0,5g de lactose/100ml, recebíamos pela legislação anterior o direito do uso
deste “claim/slogan”. Já com o novo limite que é de 25 miligramas/100 Kcal de
produto, não possuímos o direito de uso dessa frase no rótulo do referido produto
em defesa. A ANVISA alega que esse limite foi baseado em valores empíricos
para consumo de galactose, considerados seguros para indivíduos com
galactosemia, um erro inato do metabolismo raro. Entretanto, o regulamento
mais recente sobre o tema revogou tais parâmetros e estabeleceu que os
critérios para uso de alegações sobre o conteúdo de lactose deveriam ser
tratados no âmbito da legislação de rotulagem, não tendo sido identificada
nenhuma norma ou orientação com critérios para uso dessas informações.

Atualmente, todas as dietas hipercalóricas e hiperproteicas disponíveis no
mercado brasileiro apresentam como fonte de proteínas o caseinato ou proteínas
do soro provindas do leite de vaca. Ao utilizarmos essas fontes em fórmulas
como as enterais, fica impossível do ponto de vista tecnológico manter níveis tão
baixos e/ou próximos de “zero”. Isso porque esses ingredientes possuem um
residual de nutrientes do leite, sendo um deles a lactose. Então teoricamente,
todas as dietas enterais disponíveis no mercado brasileiro, hipercalóricas e
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hiperproteicas, deveriam apresentar traços de lactose, como podemos observar
na tabela 1.

Tabela 1 – Comparativo de dietas enterais hipercalóricas (1.5kcal/ml) e
hiperprotéicas (>20% proteínas).
NUTRISON
Parâmetros

FRESUBIN

PROTEIN

HP ENERGY

PLUS

NUTRICOMP NOVASOURCE
ENERGY HN

HI PROTEIN

ENERGY
Marca
Densidade
calórica
Calorias
(Kcal/1L)
Proteínas g/l
Proteínas
(/%)

FRESENIUS

DANONE

BBRAUN

NESTLE

1,5

1,5

1,5

1,5

1500Kcal

1500Kcal

1500Kcal

1500Kcal

75g

75g

75g

77g

20%

20%

20%

20%

Concentrado
ptn do soro
do leite de
caseinato

vaca (35%),

Fonte de

(80%) soro

caseinato

proteínas

do leite de

(25%), ptn

vaca (20%)

isolada de
soja (20%),

Caseinato do
leite de vaca
(76%), ptn
isolada soja
(24%)

100% caseinato
de cálcio e
sódio obtidos
do leite de vaca

ptn isolada
ervilha (20%)
Carboidratos
g/l
Carboidratos
(%)

170g

170g

190g

120g

45%

45%

50%

32%
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maltodextrina
Fonte de

maltodextrina

77,2%,

maltodextrina

maltodextrina

carboidratos

100%

xarope de

100%

100%

glicose22,8%
Lipídios g/l

58g

58g

50g

80g

35%

35%

30%

48%

óleo de

óleo de

TCM (57%)

girassol

canola

óleo de soja

(42,9%) óleo

(28%), óleo

Fonte de

(37%) óleo

de canola

de peixe

lipídios

de linhaça

(37,9%) TCM

(15%), óleo

(3%) óleo de

(17,5%) óleo

de soja (2%),

peixe (3%)

de peixe

TCM (50%),

(1,7%)

outros (5%)

ISENTO

ISENTO

ISENTO

ISENTO

102/1

100/1

104/1

97/1

300

350

345

283

(/%)
Lipídios (/%)

Fibras (g/L)

óleo de canola
com
baixo teor
erúcico (54%),
TCM (25%)
e óleo de soja
(21%)

Relação Kcal
não
proteica/g de
nitrogênio
Osmolaridad
e (mOsm/l)

Considerando essa informação, ressalta-se que a Autoridade Europeia de
Segurança Alimentar (EFSA) conclui que: “Os sintomas da intolerância à lactose,
foram observados, após a ingestão de 6 gramas de lactose, em alguns poucos
indivíduos apenas. A grande maioria dos indivíduos intolerantes à lactose,
toleram a ingestão diária de até 12 gramas de lactose sem apresentar sintomas
gastrointestinais. Por essa razão, os produtos da Fresenius Kabi são
considerados na sua origem (Alemanha) como “Clinicamente isentos de lactose“,
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pois em média, nas fórmulas para uso enteral, fornecem entre 0,1 a 0,6g de
lactose por litro, dependendo do seu nível de proteína e densidade calórica.
Diante do exposto, solicitamos encarecidamente, considerar isento em
lactose como “CLINICAMENTE ISENTO EM LACTOSE” para os itens 3, 4, 5
e 9, do LOTE I, já que os teores presentes de lactose não estão relacionados
a causar sintomas clínicos em paciente intolerante a lactose e o hospital já
fez uso dessas dieta há alguns anos. As fórmulas das nossas dietas não
mudaram, o que mudou foi somente o ponto de corte para rotulagem da
ANVISA.

Referências
EFSA (European Food Safety Authority): Scientific opinion on lactose thresholds
in lactose intolerance and galactosemia. The EFSA Journal 2010, 8:1777.

Item 12 - O item 12 do LOTE I esta direcionado, pois o único produto no
mercado que atende crianças na faixa etária de 1 a 10 anos e que apresenta
proteínas do soro do leite e caseinato como fonte proteica é o produto
Nutren Junior da marca Nestlé.

Para permitir que outras empresas participem da competição dos outros itens do
Lote I e trazer maior economicidade ao município, solicitamos que apartem esse
item do Lote I.

LOTE II
Sugerimos apartar do LOTE II os itens 1, 2, 5 e 11 para que se possa ampliar a
competitividade.

4. DOS REQUERIMENTOS
Sendo assim, estando o Edital em desacordo com os princípios
basilares de um processo licitatório, requer a ora Impugnante, respeitosamente,
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a Vossas Senhorias, que seja recebida e devidamente processada a presente
IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022, para
que o mesmo seja refeito, corrigindo os vícios aqui apontados.

Sugere-se por fim, as seguintes retificações no edital:

a) Processamento da licitação por ITEM e não por lote.
b) Retificação dos produtos direcionados.

Não sendo o entendimento desta douta comissão de
processar a licitação por item, que acatem o quanto solicitado por esta
Impugnante no sentido de separar do lote I os itens 1 e 12 e do lote II os
itens 1, 2, 5 e 11, ampliando a competitividade.

Termos em que, pede deferimento.

Lauro de Freitas, 17 de janeiro de 2022.

GABRIELLA MAIA MORAES SALES
OAB/BA 47066
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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 002/2022
Trata-se de decisão as Impugnações ao Pregão Eletrônico n. 002/2022
interpostas pelas empresas TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ - sob o n° 01.884.446/0002-70
e pela empresa NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA ME, inscrita no CPNJ Nº 23.151.775/0001-63, ora
Impetrante, com a finalidade de Impugnação do Edital.
DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação
da intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da
lei, verifica-se que a Impetrante TECNOVIDA COMERCIAL LTDA impetrou
impugnação dentro do prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua
fundamentação.
A empresa alegou que:
...
“Em que pese o costumeiro respeito aos estudos
prévios realizados por essa

comissão,

e visando o

estabelecimento do caráter competitivo, solicitamos que
os itens dos Lotes sejam dispostos na forma de item, tendo
em vista que, com o seu desmembramento, não há
restrição da competitividade entre os participantes, do
contrário, haverá melhores ofertas, favorecendo, assim, ao
órgão licitante e aos usuários devido à possibilidade de
uma

maior

quantidade

de

fornecedores

estarem

participando do certame. Os principais fabricantes desses
itens trabalham com distribuidores exclusivos para seus
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produtos, o que lhes garantem melhores preços para
venda.
.”

A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra técnica e
economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, e
não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visando,
tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação,

e

principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em
um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade,
que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública.
Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que possível e
viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser dividido com
vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para

a Administração Pública

adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,
necessários para

realizar

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

a licitação;

custos com servidores necessários

para gerir os contratos administrativos; custos com servidores necessários
para fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários
para operar

os diversos

aspectos ligados a uma contratação pública;

custos com toda a infraestrutura necessária para manter a administração;
entre outros.
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Nesta linha de

pensamento, quanto

maior o

número de

fornecedores e contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que
deverá o poder público desprender para realizar suas aquisições de forma
adequada e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da
instituição. Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados
tem a capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois
pode restringir a competividade do certame, elevando a parcela de
custo que será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
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adjudicação por item, uma vez que, torna-se mais vantajoso para a
Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido
do licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da
multiplicação de preços dos bens licitados pelas quantidades estimadas”
(Acórdão 4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem
resumido na orientação da Seges/MP, no

âmbito das

licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por
preço global

de grupo

de itens, somente serão

admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de

grupo,

respeitadas

as

proporções de quantitativos definidos no certame; ou
2) aquisição de item isolado para o qual o preço
unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço
válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
Sem embargos, constitui irregularidade a aquisição de
item de grupo adjudicado por preço global, de forma
isolada,

quando

o

preço

vencedor do grupo não

unitário

for o

ofertado na disputa relativo ao

adjudicado

ao

menor lance válido
item.

Acórdão

nº

1.347/2018-Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA

Nº

247

É obrigatória a admissão

da

adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a

contratação de

serviços, compras e alienações, cujo

objeto

obras,
seja

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto
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ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de

licitantes

que,

capacidade

para

embora

não

dispondo

de

a execução, fornecimento ou

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado
que os itens agrupados nos lotes possuem a mesma natureza, que há um
elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.

DA ADMISSIBILIDADE e IMPUGNAÇÃO DA NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME

Nos termos do disposto no Edital, que discorre sobre a manifestação
da intenção de interpor impugnação e os prazos estabelecidos na forma da
lei, verifica-se que a Impetrante NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS
NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME impetrou impugnação dentro do
prazo estipulado no Edital, tendo encaminhado sua fundamentação.

A fundamentação trazida pela empresa que questiona:
“Ocorre

que,

ao

tomar

posse

do

edital,

a

impugnante percebeu que o mesmo contém vícios
que maculam todo o processo licitatório, a saber:
a) Direcionamento de alguns dos seus itens;
b) Licitação por LOTE, quando é majoritário na
doutrina e jurisprudência a admissão de licitação
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por ITEM, ainda mais quando possuem objetos
distintos entre si.
Neste compasso, a presente impugnação apresenta
questões pontuais que viciam o ato convocatório,
por restringirem a competitividade, condição está
essencial

para

a

validade

de

qualquer

procedimento licitatório, conforme disciplina a lei
8.666/93.”

Inicialmente alega a impugnante no item “a” que supostamente
haveria no edital um direcionamento do objeto à uma única marca.
Em que pese ter apresentado fundamentação sobre o assunto, deixou
a licitante de indicar quais item houve de fato o direcionamento a única
marca.
Neste aspecto, considerando não ter havido motivação suficiente na
alegação da licitante, resta prejudicado o julgamento ante a inexistência de
indicação de quais itens houve o suposto direcionamento.
Em relação ao item “b” da referida impugnação, alega a licitante que
a junção de itens autônomos e distintos em um mesmo lote ofende a
competitividade e a busca pela melhor proposta.
Reafirma a licitante que um lote composto por itens autônomos, sem
seu desmembramento, restringe a competitividade entre os pretensos
participantes.
Em suma, requer a licitante a alteração do edital para que haja um
julgamento por item e não por lote.
A aglutinação dos itens em lotes, neste caso, se demonstra técnica e
economicamente viável, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/1993, e
não tem a finalidade de reduzir o caráter competitivo da licitação, visando,
tão

somente,

assegurar

a

gerência

segura

da

contratação,

e

principalmente, assegurar, não só a mais ampla competição necessária em
um processo licitatório, mas também, atingir a sua finalidade e efetividade,
que é a de atender a contento as necessidades da Administração Pública.
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Em que pese a jurisprudência estabelecer que sempre que possível e
viável tecnicamente e economicamente, o objeto deve ser dividido com
vista a aumentar a competitividade do certame licitatórios.
Não obstante, o custo de se adquirir determinado item em uma
extensa lista de compras pode ser cegamente compreendimento como
somente o custo do item ofertado em uma licitação, pois também é
necessário esforço administrativo para adquiri-lo.
Noutras palavras, simplificadamente, para

a Administração Pública

adquirir determinado objeto pode-se considerar que seu custo é o valor do
bem em si acrescido do valor do esforço administrativo necessário para
viabilizar sua compra.
Na parcela do custo do esforço administrativo, deve-se se ter em
mente todos os valores necessários para
administrativa do poder público,
necessários para

realizar

se

manter a máquina

tais como: custos com servidores

a licitação;

custos com servidores necessários

para gerir os contratos administrativos; custos com servidores necessários
para fiscalizar os contratos administrativos; custos com servidores necessários
para operar

os diversos

aspectos ligados a uma contratação pública;

custos com toda a infraestrutura necessária para manter a administração;
entre outros.
Nesta linha de

pensamento, quanto

maior o

número de

fornecedores e contratos para se gerir, maior o esforço administrativo que
deverá o poder público desprender para realizar suas aquisições de forma
adequada e legal, assim maior será o custo da máquina administrativa da
instituição. Por outro lado, compras em lotes muito extensos e diversificados
tem a capacidade de levar o poder público a correr maiores riscos, pois
pode restringir a competividade do certame, elevando a parcela de
custo que será pago pelo bem em si.
Portanto, a agrupação em lotes é possível desde que tecnicamente e
economicamente viável, devendo levar em consideração a situações que
a justifiquem e as possíveis economias que podem ocorrer com essa forma
de adjudicação.
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A licitação para contratação de que trata este certame, POR LOTE,
justifica-se pela necessidade de agrupamento dos itens faz-se necessário,
haja vista, a celeridade, economia de escala, eficiência na fiscalização do
contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exigência de

2

ou

mais empresas para o fornecimento dos itens de cada lote. Assim com
destaque para

os princípios da

eficiência e

economicidade,

é

imprescindível a licitação POR LOTE.
Isto posto, optou-se por adotar um pregão do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, ao invés de um pregão com base no menor preço por item,
por entender que

a

contratação dessa forma seria mais conveniente,

aumentaria a uniformidade dos valores e reduziria os riscos de conflitos.
Além disso, mesmo em se tratando de licitação por menor preço por lote, os
valores por item ainda deverão ser levados em consideração e verificada
sua coerência com mercado, evitando distorções nos valores para cada
item em vistas a realidade mercadológicas.
Não há de se falar em limitação na participação do certame, pois,
os itens agrupados são atendidos por várias empresas, sendo cada lote,
portanto, atendido por um nicho de mercado. Outrossim, há demonstração
da vantagem em se seguir nessa forma de agrupamento em relação à
adjudicação por item, uma vez que, torna-se mais vantajoso para a
Administração, gerando economia de escala.
Importante salientar, que conforme entendimento do TCU, que “na
licitação por menor preço global do

lote, a

vantajosidade para a

Administração somente se concretizaria na medida em que for adquirido
do licitante o lote integral dos itens, pois o preço é resultante da
multiplicação de preços dos bens licitados pelas quantidades estimadas”
(Acórdão 4.205/2014TCU-Plenário)
A divisão do pregão em lotes por associação é medida plenamente
reconhecida pelo TCU, assim vejamos:
Desse modo, conforme já abordado neste voto e bem
resumido na orientação da Seges/MP, no

âmbito das

licitações realizadas sob a modelagem de aquisição por
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preço global

de grupo

de itens, somente serão

admitidas as seguintes circunstâncias: 1) aquisição da
totalidade dos itens de

grupo,

respeitadas

as

proporções de quantitativos definidos no certame; ou
2) aquisição de item isolado para o qual o preço
unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço
válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.
Sem embargos, constitui irregularidade a aquisição de
item de grupo adjudicado por preço global, de forma
isolada,

quando

o

preço

vencedor do grupo não

unitário

for o

ofertado na disputa relativo ao

adjudicado

ao

menor lance válido
item.

Acórdão

nº

1.347/2018-Plenário

Observamos, mais uma vez, na SÚMULA Nº 247 do TCU citada pelo
Impugnante, in verbis:
"SÚMULA

Nº

247

É obrigatória a admissão

da

adjudicação por item e não por preço global, nos
editais das licitações para a

contratação de

serviços, compras e alienações, cujo

obras,

objeto

seja

divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto
ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação
de

licitantes

que,

capacidade

para

embora

não

dispondo

de

a execução, fornecimento ou

aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com
relação a itens ou unidades autônomas, devendo as
exigências

de

habilitação

adequar-se

a

essa

divisibilidade." (grifo nosso).

Neste diapasão, nosso entendimento técnico é que há plena
justificativa para a composição do certame em LOTES, sendo ratificado
que os itens agrupados nos lotes possuem a mesma natureza, que há um
elevado quantitativo de empresas brasileiras que encontra-se aptas ao
pleno atendimento ao processo licitatório e que o formato de LOTES é mais
vantajoso para a Administração.
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Referente as alegações dispostas no item “c” trás alegações de
necessidade de separação de itens de lotes e inconsistências em
determinados itens, que serão tratados a seguir:
Salienta-se que a Secretária Municipal de Saúde realizou análise dos
registros dos produtos referentes ao LOTE I do pregão eletrônico N 002/2022 e
com relação ao o ITEM 1 não há direcionamento a uma empresa só, já que
conforme informado pela própria licitante existem possuem duas marcas
que atendem a especificações dispostas no descritivo solicitado fazendo
assim existir a competitividade.
Por outro lado, a especificação do item é a necessidade do município,
considerando as prescrições medicas e necessidades dos pacientes.
Em resposta a solicitação do ITEM 3, 4, 5, 6, 9 devemos considerar que
de acordo com a informação da área técnica da Secretaria de Saúde do
Município de Eunápolis, não existe dieta enteral no mercado com lactose e
que todas são clinicamente isentas de lactose não sendo necessário
alteração do descritivo já que os teores presentes de lactose não estão
relacionados a causar sintomas clínicos em pacientes intolerantes a lactose.
Em relação ao item 12, esse descritivo segue as normas conforme as
demandas judiciais. É algo estabelecido sobre prescrição médica para o
paciente, impossibilitando a modificação devido ordem judicial.
Acrescenta-se que o referido item se trata de dieta restrita para
paciente específico a qual não pode receber formulação diferente da
descrita. Informamos ainda que, por se tratar de demanda oriunda de
ordem judicial, cujo cumprimento estrito deve ser observado pelo Município.
Neste aspecto, não é possível a alteração da disposição do item no
lote uma vez que o mesmo traz características similares com os itens dos
outros lotes.
Bem como, em que pese a descrição direcionar para a marca Nestlé
milhares de empresas no Brasil distribuem os produtos da referida marca,
refutando qualquer restrição a competitividade.
Já em relação aos itens 01, 02, 05, 11, do LOTE II - são produtos que
apresentam diversas marcas no mercado e, portanto, possuem disputa no
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mercado, bem como por não haver justificativa para separação do referido
lote.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, recebo as impugnações interpostas pelas
empresas TECNOVIDA COMERCIAL LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ - sob o n° 01.884.446/0002-70 e pela empresa
NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME,
inscrita no CPNJ Nº 23.151.775/0001-63, a qual acolho na forma do
remédio constitucional do direito de petição, haja vista se tratar de
requerimento realizado por licitante.
Ato contínuo, no mérito, com base nas razões de fato e de
direito acima desenvolvidas, especialmente a manifestação da área
técnica competente, decido pela improcedência do pedido formulado,
vez que estes não se mostraram suficientes para uma atitude modificatória
no Edital, por não haver nenhuma ilegalidade ou rompimento de princípio
licitatório.
Por consequência, mantenho o Edital em seus termos originais, bem
como o dia 20 de janeiro de 2022, às 08:30 horas (horário de Brasília),
para a realização da sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2022.
Nada mais havendo a informar, publique-se a resposta no sistema
compras e no sítio eletrônico deste Município, e o respectivo resumo
no Diário Oficial, para conhecimento dos interessados.

Josenei Barbosa Silva Santos
Pregoeiro
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