
 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 

LICITAÇÃO COMPARTILHADA 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

IMPUGNANTE: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

CNPJ: 05.531.725/0001-20 

 

Trata-se de impugnação aos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021, interposto pela empresa 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, nos termos do art. 41 da Lei nº 8.666/93 e item 

5 do referido instrumento convocatório, que tem como objeto a realização de licitação compartilhada 

visando a LICITAÇÃO COMPARTILHADA, PARA FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO 

DE  PREÇOS PARA  A AQUISIÇÃO, POR MUNICIPIOS CONSORCIADOS, DE 

MEDICAMENTOS, MATERIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES 
 

I – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: 

   

A impugnação em comento foi cadastrada no Portal de Compras Públicas TEMPESTIVAMENTE, nos 

termos do item 5 do Edital em referência e preenche os requisitos de admissibilidade. 

 

II – DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE: 

 

Insurge-se a empresa impugnante contra os termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 02/2021, alegando:  

 

A empresa possui interesse em cotar seu produto para os itens 595 e 596 “tiras reagentes”, porém, 

devido a restrições incluídas no edital, haverá um número menor de competição, pois nem todas as 

empresas poderão participar do processo licitatório, mesmo possuindo produto adequado e eficaz para 

atender este órgão. 

A mesma destaca que as exigências não agregam qualquer relevância a qualidade do produto, sendo 

irrelevante para a finalidade do teste, ferindo o princípio da isonomia. 

Destaca as principais alterações que gostaria que fossem feitas, para que seja permitida a participação 

de maior número de licitantes, sendo elas a fotometria X amperometria, alegando que não há razão 

técnica para exigir a amperometria, e que deve ser a capacidade do sistema de monitorização de 

glicemia produzir o resultado.  

Não fica demonstrada nenhuma vantagem da metologia amperometrica sobre a fotométrica, sendo que 

na pratica as tecnologias se equivalem. 

Do volume da amostra sanguínea, a empresa solicita que sejam aceitas a participação de produtos que 

realizem teste com tamanho de amostra até 2 microlitros, fornecendo conforto ao paciente. 

Da química enzimática, exigindo a oxidase, química esta que possui baixa estabilidade, sendo que as 

tiras oxidam e por isso, a embalagem das tiras, após aberta, oxidam em 3 meses, sendo a química 

desidrogenase é mais indicada para a utilização. 

Diante de todo o exposto, a impugnante requer que o edital seja retificado e o descritivo do edital destes 

itens alterados 

 

III – DA ANÁLISE DAS RAZÕES DO IMPUGNANTE: 

 

Após análise, considerando que os fundamentos versam acerca de realidade de mercado 

específico, cujas características técnicas são restritas ao conhecimento dos profissionais da área, 



 

 

submeto as alegações da Impugnante aos farmacêuticos dos municípios que são requisitantes e 

fazem parte de Câmara técnica própria, que se manifestaram no sentido de que deve então ser 

alterado o descritivo do item 596, tornando o mesmo mais abrangente a outros licitantes. 
 

IV– DECISÃO: 

 

Ante o exposto, resolve a pregoeira receber a impugnação interposta, dada sua tempestividade e 

admissibilidade, para no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, pelos motivos acima descritos. 

 

Será assim retificado o item 596 e alterada a data de abertura do referido edital, sendo o mesmo 

republicado nos locais em que fora anteriormente. 

 

Rio do Sul/SC, 19 de novembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Mariane Fernandes da Rosa 

Pregoeira 

CIS-AMAVI 


