
 
 

Aguaí, 13 de abril de 2018. 

Ofício nº SECADM/LIC – 148/2018 

Assunto: DECISÃO DE RECURSO 

Processo Administrativo nº SEC ADM/LICIT 047/2018 

Pregão Presencial nº 013/2018 

 

I – DOS FATOS  

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa A. T. MORALES 

NUTRICIONAIS – EPP contra a sua desclassificação no item 11, respectivamente 

correspondente ao item 22 da conta reservada. Por não atender as especificações do 

Termo de Referência. 

 

II – DAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE  

Insurge a recorrente A. T. MORALES NUTRICIONAIS – EPP contra a decisão da sua 

desclassificação, alegando obedecer ao pleno atendimento às exigências do edital do 

edital, uma vez que alega que obedeceu ao Anexo I- Termo de Referência. 

 

IV – DA ANALISE DO RECURSO  

Após a análise do recurso interposto, pela Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, conclui-se que se mantem a decisão pela 

desclassificação da empresa licitante A. T. MORALES NUTRICIONAIS – EPP nos itens 

11 e 22. Verifica-se que a exigência contida no Edital não foi atendida, uma vez que não 

o item ofertado pela empresa não atende as especificações do Termo de Referência e das 

Medidas Judiciais que estabelecem o descritivo do item. 

 

A análise pela Secretário Municipal de Saúde define que: o suplemento Fresubin Soya 

Fibre 1.000 ml o mesmo se trata de suplemento normocalórico não podendo ser 

substituído devido o processo judicial de número 1000655-75.2015.8.26.0083 onde se 

trata de um suplemento hipercalórico e hiperproteico. Onde foi feita a juntada ao processo 

de cópia em anexo para futuras vistas. 

 



 
 

V – CONCLUSÂO  

Assim, considerando o Parecer Jurídico e o Ofício apresentado pela Secretaria Municipal 

de Saúde e a análise dos fatos, indefiro o recurso interposto pela empresa A. T. 

MORALES NUTRICIONAIS – EPP, de modo a declarar a manutenção da licitante 

vencedora SAMAPI CIRURGICA LTDA – EPP no itens 11 e 22 do presente processo 

licitatório. 

 

Aguaí/SP, 13 de abril de 2018 
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