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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
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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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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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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

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

Rua: Archimedes Martins Nº 525 – Centauro, Eunápolis – BA – CEP:45.822-060
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
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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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