
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

IMPUGNANTE: PRÓ-VIDA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ: 03.889.336/0001-45 

 

Trata-se de impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021, interposto pela empresa 

PRÓ-VIDA – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, nos termos do art. 41 

da Lei nº 8.666/93 e item 5 do referido instrumento convocatório, que tem como objeto a realização de 

licitação compartilhada visando a LICITAÇÃO COMPARTILHADA, PARA 

FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE  PREÇOS PARA  A AQUISIÇÃO, POR 

MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 

SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
 

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: 

   

A impugnação em comento foi cadastrada no Portal de Compras Públicas TEMPESTIVAMENTE, nos 

termos do item 5 do Edital em referência e preenche os requisitos de admissibilidade. 

 

II – DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE: 

 

Insurge-se a empresa impugnante contra os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021, alegando:  

 

1. a descrição apresentada para o ITEM 577 está direcionado ao produto Nutri Enteral Soya – 1 litro, da 

marca NUTRIMED. A mesma alega que é possível confirmar analisando as características existentes no 

site da marca do respectivo produto e conferindo com o descritivo solicitado. Alega que a descrição 

solicitada é uma dieta liquida e nenhuma empresa vai poder atender com dieta em pó, e não existe outra 

marca que forneça este tipo de produto com as especificações descritas no edital, tornando o item 

EXCLUSIVO e inviabilizando a competição. 

 

2. a empresa solicita que: o órgão licitante modifique o descritivo informando qual o tipo correto de 

produto deseja; ou: o órgão licitante retira este item do edital e realize a compra do mesmo através da 

ferramenta adequada para a aquisição de produto exclusivo (inexigibilidade); ou: o órgão licitante 

indique qual LEI e artigo permite adquirir produto de fabricante exclusivo em licitação, pois sendo a 

licitação um ATO VINCULADO é necessário que esta compra tenha respaldo em LEI. 

 

III – DA ANÁLISE DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE: 

 

Inicialmente há que se registrar que os descritivos dos itens constantes do processo licitatório em 

comento resultaram de várias reuniões e pesquisas realizadas pela Câmara Técnica dos 

Farmacêuticos dos municípios associados ao CIS AMAVI, com o único objetivo de atender as 

suas necessidades diárias, sendo amplamente discutidos e analisados pelos mesmos, e no caso 

dos suplementos e dietas, consultados os nutricionistas dos municípios para esclarecimento de 

dúvidas sobre os descritivos. 



 

 

A impugnante vê na redação da descrição do item 577 especificações técnicas que poderiam 

reduzir a oferta e competitividade do item, tornando inviável a competição, por entender que o 

descritivo direciona a uma única marca. 

Causa estranheza a este órgão, tal questionamento, pois o descritivo utilizado é o mesmo do 

Edital lançado ano passado (PE 02/2020), cujo as atas estão em vigor até 27/01/2022, onde a 

empresa impugnante é detentora do fornecimento do referido item, entregando a dieta em pó, 

com a marca TOTAL NUTRITION SOY HSS 400G, da fabricante NUTEROL. E sendo que até 

o momento não houve nenhuma manifestação de município comprador alegando o não 

recebimento correto do item, entendendo-se assim que a mesma está entregando o produto 

correto. 

Outra questão que nos levou a refletir, é que foram classificadas mais marcas por empresas que 

as cotaram, conforme descrevo abaixo: 

Fabricante: NESTLE – Marca Nutren Active  

Fabricante: Vitafor – Marca: Enteral Vitafor 

Fabricante: Nutricium – Marca: Plenis 

Fabricante: Nutrimed – Marca: Nutri Enteral Soya 

Levando a entender que estas se enquadrariam no descritivo do item, não se limitando apenas a 

uma marca. 

Outra questão a ser observada é, que em nosso descritivo, usa-se o termo “produto com no 

mínimo”, expandido assim as possibilidades e não limitando apenas as especificações ali 

descritas.  

Há um entendimento de que estes suplementos devem ter valores aproximados, dependendo de 

sua eficácia, a quantidade diária ingerida pelo paciente, de acordo com a indicação da 

nutricionista, prevalecendo assim os percentuais totais e não apenas considerando os mesmos de 

forma individual. 

E no mais, como o próprio impugnante cita, várias empresas podem ofertar o item, não sendo 

limitada somente a uma, não tratando-se assim de produto EXCLUSIVO. 
 

IV– DECISÃO: 

 

Ante o exposto, resolve a pregoeira receber a impugnação interposta, dada sua tempestividade e 

admissibilidade, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos acima descritos. 

 

Será mantida a data de abertura e realização da sessão pública, conforme constante no Edital de Pregão 

Eletrônico nº 02/2021.  

 

O resultado deste julgamento será anexado ao Portal de Compras Públicas no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br.  

 

Rio do Sul/SC, 10 de novembro de 2021 

 

 

______________________________________ 

Mariane Fernandes da Rosa 

Pregoeira 

CIS-AMAVI 


