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Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a) 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC 
Estado de Santa Catarina 
 
 
 
 
Ref.: Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2020 
 

 
 
 
CENTER NUTRI FLORIPA COM. DE PROD. PARA SAÚDE 

EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
27.427.309/0001-19, localizada à Rua Desembargador Arno Hoeschl, nº 161, Bairro 
Centro, na cidade de Florianópolis, Estado Santa Catarina, CEP nº 88.015-620, neste 
ato por sua procuradora abaixo subscrita, nos termos do art. 41, parágrafo 2º da Lei 
8.666/93, e Lei 10.520/02, vem respeitosamente por meio desta apresentar 

 
           RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
com base no art. 5º, LV, CF ao pregão supra citado, o que faz com 

base nas razões a seguir expendidas. Posto isto, requer o acolhimento e o provimento 
do presente recurso, a fim de que sejam corrigidas as irregularidades constantes do 
procedimento licitatório. 

 
1.DA NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS 
VENCEDORAS DOS LOTES 20, 23 E 31 DO EDITAL. 
 

O edital estabeleceu em seu LOTE 20, do Anexo VII, que os 
produtos das empresas licitantes deveriam obedecer ao seguinte descritivo: 
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Ou seja, diante da redação contida no referido item, denota-se que o 
Edital estabelece que os produtos cotados sejam hiperprotéicos, contendo um mínimo 
de 20g de proteína na embalagem. Ocorre que a empresa primeira colocada no lote, 
qual seja, MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A., não atende ao descritivo 
técnico, visto que o produto cotado por ela, qual seja, Nutren 2.0, do fabricante 
Nestlé, não é um suplemento hiperproteico, possuindo apenas 17g de proteínas 
por embalagem. Ainda, não possui diversos sabores, sendo apresentado 
somente no sabor baunilha, em clara desobediência ao determinado no Edital. 

 
Vale ressaltar que o aporte proteico é muito importante para os 

doentes e a preservação da massa magra deve ser uma das principais metas da terapia 
nutricional, se traduzindo na prática, por aporte de proteína adequado para a fase 
catabólica da doença. Alguns estudos têm demonstrado uma associação positiva entre a 
ingestão diária de proteínas e a recuperação da massa magra. A maioria das evidências 
epidemiológicas para esta associação vêm de dois estudos de coorte demonstrando que 
uma baixa ingestão diária de proteína foi significativamente associada com a perda de 
massa muscular. Ainda, estudos observam maior taxa de mortalidade nos doentes que 
receberam menores ofertas proteicas. Pacientes que receberam 0,79g de proteína por 
quilo de peso apresentaram uma mortalidade de 27%; os pacientes que receberam 
1,06g de proteína por quilo de peso apresentaram uma mortalidade de 24% enquanto 
que os que receberam meta proteica de 1,46g de proteína por quilo de peso 
apresentaram 16% de mortalidade. Com este cenário, os guidelines de terapia 
nutricional preconizam uma terapia nutricional hiperproteica para os pacientes em 
âmbito hospitalar. 

 
Ainda, a variação de sabores afeta diretamente na adesão ao 

tratamento por parte do paciente. 
 
O descritivo é claro ao especificar que o suplemento deve ser 

hiperproteico com no mínimo 20g de proteínas por embalagem e apresentado em 
diversos sabores, de modo que fica evidente a infringência ao princípio da vinculação 
ao instrumento convocatório por parte da primeira colocada no Lote 20 do Edital em 
contento. 
 

Ilustre Pregoeiro(a), como podemos observar no próprio material 
fornecido e divulgado pela Nestlé, o produto Nutren 2.0 é uma fórmula 
hipercalórica e hiperlipídica, mas não hiperproteica (com apenas 8,6g de proteínas 
em 100ml). Vejamos: 
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Por outro lado, o produto Fresubin 2 Kcal drink, da Fresenius Kabi, 

cotado por esta Recorrente, atende integralmente o descritivo, pois possui a seguinte 
composição: 

FRESUBIN 2 KCAL DRINK / FABRICANTE: FRESENIUS 
KABI / APRESENTAÇÃO:  EASYBOTTLE DE 200 ML NOS 
SABORES BAUNILHA, FRUTAS DA FLORESTA E NEUTRO / 
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MS: 620479973/620479983 -  Suplemento nutricional liquido, 
hipercalórico (2,0Kcal/ml), hiperprotéico (20%) contendo 20 g de 
proteína em cada easy bottle, 45% de carboidratos (isento de maltose) 
e 35% de lipídeos. Para administração via oral. Indicado para situações 
com necessidades extras de energia e proteína e restrição de volume. 
Isento de Lactose. Com osmolaridade máxima de 590 m0sm/l. 
Como podemos observar no material do faricante Fresenius 

Kabi, o Fresubin 2 Kcal drink é um suplemento extra calórico e hiperproteico, 
indicado para pacientes com desnutrição proteico-calórica, idosos com 
desnutrição grave, HIV/AIDS com complicações e restrição hídrica. Vejamos: 

 
Diante do exposto, por certo que a empresa licitante vencedora do 

lote 20 deve ser desclassificada, convocando-se esta Recorrente para adjudicar o item. 
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O edital estabeleceu em seu LOTE 23, do Anexo VII, que os 
produtos das empresas licitantes deveriam obedecer ao seguinte descritivo: 

 

 
 
Ou seja, diante da redação contida no referido item, denota-se que o 

Edital estabelece que os produtos cotados sejam hiperprotéicos, contenham MUFAS e 
ômega 3 proveniente do óleo de peixe. Ocorre que a empresa primeira colocada no 
lote, qual seja, MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A., não atende ao descritivo 
técnico, visto que o produto cotado por ela, qual seja, Isosource 1.5, do 
fabricante Nestlé, não é uma dieta hiperproteica, com apenas 17% de proteínas. 
Ainda, não possui alto teor de MUFAS e ômega 3, em clara desobediência ao 
determinado no Edital. Tais informações podem ser verificadas no próprio material da 
Nestlé. Veja-se: 
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De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, datada de 21 de maio de 2015, que dispõe sobre 
o regulamento técnico de fórmulas para nutrição enteral, temos, no capítulo IV, artigo 
33, anexo IV que fórmulas normoproteicas devem conter quantidades maior ou 
igual à 10% e menos que 20% do valor energético total, enquanto que as 
fórmulas hiperproteicas devem conter quantidade de proteína igual ou superior 
a 20% do valor energético total.  

 
O produto Isosource 1.5, vencedor do lote 23, possui apenas 17% de 

proteínas do valor energético total, portanto, vê-se claramente que é uma dieta 
normoproteica, afinal, uma formula só pode ser considerada hiperproteica por conter 
20% ou mais de proteína do seu valor calórico total. 
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O Isosource 1.5 não contém alto teor de MUFAS, pois possui 

somente 1,2g em 100ml. Como comparativo, o produto ofertado pela nossa empresa, 
Diben 1.5 Kcal HP, possui em sua composição lipídica 3,68g de MUFAS em 100ml de 
produto, ou seja, três vezes mais. 

 
Segundo a Sociedade Americana de Diabetes (2019), a utilização de 

dietas ricas em gorduras monoinsaturadas (MUFAS) trazem benefícios adicionais no 
controle glicêmico, no controle de peso e de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares no paciente diabético. Os estudos mostram que dietas com esse perfil 
lipídico têm potencial de reduzir a glicemia em jejum e os triglicerídeos, redução na 
pressão arterial e no peso corporal, e otimização nos níveis de HDL-colesterol. 

 
Ainda, o produto Isosource 1.5 não possui em sua composição o 

ômega 3 proveniente do óleo de peixe.  
 
Diversos achados literários elucidam o papel do óleo de peixe na 

redução da cascata inflamatória. Além da sua atuação na modulação da resposta 
inflamatória, o óleo de peixe, tem sido considerado como um nutriente estratégico 
importante para reduzir a perda proteica do doente grave. 

 
Por outro lado, o produto Diben 1.5 Kcal HP, da Fresenius Kabi, 

cotado por esta Recorrente, atende integralmente o descritivo, pois possui a seguinte 
composição: 

DIBEN 1.5 KCAL HP / FABRICANTE: FRESENIUS KABI / 
PRODEDÊNCIA: ALEMANHA / APRESENTAÇÃO: EASY 
BAG DE 1000 ML / MS: 620479991 - Dieta enteral líquida, 
polimérica, nutricionalmente completa, hipercalórica (1,5 kcal/ml), 
hiperproteica (20% ou mais do VCT), hiperlipídica (40% ou mais do 
VCT, enriquecida em MUFAS) indicada para pacientes diabéticos e 
com hiperglicemia. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Apresentando 
em sua composição ômega 3, proveniente do óleo de peixe. Com 
osmolaridade máxima de 450 m0sm/l. Apresentação (sistema 
fechado) easy bag de 1000 ml.  Proteína: 20%; Carboidrato: 38%; 
Lipídios: 42%. Fonte de proteína: Proteína do soro do leite; Fonte de 
carboidratos: Isomaltulose, amido modificado, maltodextrina e 
frutose; Fonte de lipídios: Óleo de girassol de alto teor oleico, Óleo de 
canola, Óleo de soja, TCM e Óleo de peixe. 

 
Observe-se o descritivo do produto supra indicado: 
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Diante do exposto, por certo que a empresa licitante vencedora do 

lote 23 deve ser desclassificada, convocando-se esta Recorrente para adjudicar o item. 

 

O edital estabeleceu em seu LOTE 31, do Anexo VII, que os 
produtos das empresas licitantes deveriam obedecer ao seguinte descritivo: 
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Ou seja, diante da redação contida no referido item, denota-se que o 

Edital estabelece que o produto cotado contenha 97% do valor calórico total de 
proteínas (VCT). Ocorre que a empresa primeira colocada no lote, qual seja, 
LIFECENTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, não 
atende ao descritivo técnico, visto que o produto cotado por ela, qual seja, 
Whey Protein Isolate, do fabricante Vitafor, contém somente 92% do valor 
calórico total de proteínas. Veja-se: 
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Por outro lado, o produto Fresubin Protein Powder, da Fresenius 
Kabi, cotado por esta Recorrente, atende integralmente o descritivo, pois possui a 
seguinte composição: 

FRESUBIN PROTEIN POWDER / FABRICANTE: FRESENIUS 
KABI / PROCEDÊNCIA: ALEMANHA / APRESENTAÇÃO: 
LATA DE 300 GR /  MS: 620479979  - Módulo de proteína do soro 
do leite, sem sabor, fácil diluição, apresentando 97% de proteína. 
Isento de lactose, sacarose e glúten. 
Observe-se o seu descritivo técnico: 
 

 
 

Diante do exposto, por certo que a empresa licitante vencedora do 

lote 31 deve ser desclassificada, convocando-se esta Recorrente para adjudicar o item. 

 
2.DO PEDIDO. 

 

Diante do exposto, respeitosamente requer-se o acolhimento e 

provimento deste Recurso, a fim de que sejam tomadas as devidas providências para a 

correção das irregularidades constantes da realização do procedimento licitatório, de 

modo que seja as empresas licitantes vencedoras dos Lotes 20, 23 e 31 sejam 

desclassificadas, convocando-se esta Recorrente para adjudicá-los, comunicando a 

Recorrente da decisão. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento.  

 



Center Nutri Floripa 

 

 

Rua Desembargador Arno Hoeschl, 161 – Centro, Município de Florianópolis/SC – CEP 88.015-620  

Tel.: 48-3028-4340 

 

 

Florianópolis, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 
__________________________ 
MARIA DO CARMO DE MATOS 
REPRESENTANTE LEGAL 
RG Nº 1.512.382-6 II/PR 
CPF Nº 331.140.569-20 
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