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DESPACHO DO PREGOEIRO 

 

Pregão G-068/2017 - Processo nº 24403/2017 

 

OBJETO: RP - “Aquisição de tiras reagente para glicemia com fornecimento gratuito 

de aparelho para exame”. 

 

Tendo em vista a apresentação de impugnação por parte da empresa C.B.S Médico 

Cientifica S.A. temos a informar o que segue: 

 

A respeito a área técnica respondeu o que segue: 

 

“Tendo em vista a solicitação de impugnação pela empresa CBS 

MÉDICO CIENTÍFICA S/A, segue resposta da área técnica. 

 

Trata-se de análise acerca da IMPUGNAÇÃO ao Edital Pregão 

Presencial n. 68/2017, tipo menor preço por item, pelo Sistema de 

Registro de Preços, cujo objeto é CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TIRA TESTE 

REAGENTE PARA GLICEMIA, descrito e especificado no Termo de 

Referência, conforme especificações constantes do Anexo I, 

intentada pela empresa CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A. 

Aduz, em sua impugnação, que o item 01, da forma como descrita 

no referido edital, restringe a participação de maior número de 

empresas, motivo pelo qual sugere a revisão do descritivo técnico. 

Alega em sua peça recursal que o descritivo do item 01 ao exigir a 

faixa de hematócrito de 20 a 70% pode causar cerceamento da 

competitividade por existirem outros produtos com alta qualidade e 

confiabilidade caso fosse reduzido à faixa de hematócrito solicitada. 

Inicialmente deve-se esclarecer que o objeto aqui pretendido foi 

descrito por profissionais qualificados que baseado em históricos 

anteriores e na necessidade dos munícipes e das unidades de 

saúde deste município, propõe o registro de preços do produto que 

atenda principalmente ao interesse público não procedendo em 

nenhum momento com o direcionamento ou favorecimento o 

determinado fabricante ou limitando a participação de determinado 

licitante como mencionado, pois desde que a descrição do produto 

não reflita em direcionamento à determinada marca, pode o 

administrador fazer sua livre escolha para atendimento das 
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necessidades das unidades de saúde e dos pacientes cadastrados 

no programa de diabetes municipal. 

Ressaltamos que a faixa de hematócrito exigida no descritivo técnico 

do edital foi escolhida devido à necessidade de que o 

acompanhamento da glicemia dos pacientes cadastrados reflita com 

exatidão e maior acuracidade evitando medicação equivocada 

devido a falhas e/ou resultado falso.  

 

Esclarecemos ainda que o histórico de registros anteriores teve 

como vencedores produtos de fabricantes distintos e em pesquisa 

de mercado e elaboração da estimativa de preços, não encontramos 

dificuldades em obter retorno de diversas empresas ofertando 

produtos de fabricantes variados do mercado que atendem o 

descritivo ora licitado não prosperando a afirmação de cerceamento 

da competição. 

 

 Sendo assim, diante do exposto, deve a presente impugnação 

ser julgada INDEFERIDA para o item 01, por todos os fatos e 

argumentos contidos nas razões de julgamento.” 

 

Por todo o exposto julgo improcedente a impugnação. Ficam mantidos data, horário e 

local do referido Pregão. 

 

 

 Taboão da Serra, 23 de outubro de 2017. 

 

 

     Ricardo Shigueru Kobayashi  

             Pregoeiro 


