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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE CONVOCAÇÃO DE LICITANTE - PP058-2019
Convocação. Em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Art. 15,
regulamento pelo Decreto nº 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013, Lei Federal nº
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Municipal 541/2010, será realizado
negociação de preços do PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP Nº 058-2019, DO TIPO
MENOR PREÇO POR ITEM (PREGÃO), visando Solicita-se empresa especializada para
fornecimento de material de consumo (DIETAS ENTERAL E FÓRMULAS NUTRICIONAIS)
para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde (GABINETE), HMTF e
UMMI de responsabilidade do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Convoca as empresas:
CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, CNPJ: 17.600.358/0001-58,
NUTRIR COM SAÚDE COMERCIO DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA,
CNPJ: 05.885.648/0001-06 e PRIME MEDICAL COM DE MATERIAL MEDICO EIRELI,
CNPJ: 09.342.946/0001-00, que participaram do Pregão Presencial (ARP) acima
mencionado, para que no dia 23/07/2019 às 09:00, seja procedida a negociação. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a COPEL, situado à Rua Carlos Mostardeiro, 31 –
Jardim Caraípe – Teixeira de Freitas – Bahia, das 08:00h às 12:00 hs.
Teixeira de Freitas/BA, 19 de julho de 2019.
Pregoeiro – Maria Renilde Cardoso Machado.

DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 905/2019 - PP058-2019
QUESTIONANTE – NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA, CNPJ N°: 05.885.648/0001-06.
1-RELATÓRIO
A QUESTIONAMENTO na sessão realizada em 03/07/2019, fala sobre a decisão da
Pregoeira o qual desclassificou os itens da proposta da referida empresa, justificando que os
itens 6, 8, 9, 12 e 14 estão em desacordo com o edital, o qual pede sistema aberto e a
marca do produto da proposta e sistema fechado, na referida data houve manifestação de
intenção de recorrer pelos motivos: de que esse produto atende a solicitação de utilização
de sistema aberto inclusive o produto e de uma categoria superior ao solicitado por ser
também um sistema fechado. O sistema fechado pode ser utilizado como sistema aberto,
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inclusive sendo esta prática recorrente nesta prefeitura em licitações anteriores. Ademais,
existe orientação do Tribunal de Contas acerca da possibilidade de ofertar produto em
categoria superior. Registramos ainda que diversos hospitais e home care, em que faremos
a juntada dos pareceres. Ainda existe um dispositivo criando para transformar a embalagem
do sistema fechado em aberto, sem prejuízo na qualidade do produto o qual será
disponibilizado junto com a dieta sem custo adicional.
Em seu pedido de reconsideração recebido em 05/07/2019 em síntese a recorrente alega
que:
a. O conceito de dieta enteral sistema aberto ou fechado não tem a ver
necessariamente com um tipo específico de embalagem. De acordo com a Resolução
da Diretoria Colegiada (RDC), número 63, 06/07/2000, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), que fixa os requisitos mínimos exigidos para a Terapia
de Nutrição Enteral;
b. Em face o exposto, requer que seja conhecido e provido o presente pedido, para
desconstituir a decisão aqui recorrida, retornando para a disputa.
2 - DO MÉRITO
Quanto ao mérito os argumentos levantados fora enviado um ofício a nutricionista do HMTF
para que analise rigorosamente e emita um laudo técnico da forma que se segue:
- Ressalta-se que a empresa acima referenciada, ora recorrente, atende as orientações da
ANVISA, conforme abaixo:
Nutrição enteral em Sistema Aberto: NE que requer manipulação prévia à sua
administração, para uso imediato ou atendendo à orientação do fabricante. (RDC 63, de 06
de Julho de 2000).
- Assim, conforme o quanto descrito no recurso apresentado, a recorrente passou por um
processo de adequação a realidade de formas de infusão do mercado no Brasil e atende a
demanda de uso de sistema aberto, tendo em vista a mesma ser uma empresa Alemã.
- Dessa forma, não há contrariedade às exigências da ANVISA, pois o mesmo deixou uma
vertente sobre orientações pelo fabricante.
3. DECISÃO
Pelo exposto, Diante de tais fatos entende o pregoeiro, não ser motivo para inabilitação da
proposta da licitante NUTRIR COM SAÚDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E
HOSPITALARES LTDA.
Fica remarcada a reabertura da ata para renegociação dos itens acima mencionados para
dia 23 de julho de 2019 as 09:00hs.
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Teixeira de Freitas/BA, 19 de julho de 2019.
Maria Renilde Cardoso Machado - Pregoeira Oficial

DECISÃO - AUTORIDADE SUPERIOR - PP058-2019
O Secretário Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e com amparo no art. 109 da lei 8666/93 opino pela legalidade dos atos
praticados pelo Pregoeiro.
Resolve:
Manter a deliberação do Pregoeiro no sentido de DEFERIMENTO do recurso apresentado.
Publique-se para que todos interessados tomem conhecimento, servindo a presente decisão
de notificação para todos os prazos recursais.
Teixeira de Freitas, 19 de julho de 2019.
Fabiano Marily - Secretário
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