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RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2019

INTERESSADO: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PROCESSO: 721/2019
ASSUNTO: Impugnação Edital Pregão Presencial nº 055/2019

Trata-se de impugnação, interposta pela empresa MEDLEVENSOHN
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
devidamente qualificada, através de seu representante legal, contra edital de licitação,

na modalidade Pregão Presencial nº 055/2019, destinado à REGISTRO DE PREÇOS
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA
ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAÚDE (FARMÁCIA
ESPECIALIZADA) PARA PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA GRUPO
DE DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.

Alega a empresa impugnante que o edital, em seu Anexo I - Termo de

Referência, mais precisamente nos itens 2 e 4 traz algumas exigências que estariam

restringindo a competitividade e direcionando o certame.

Solicita que sejam feitas as devidas alterações.

É o relatório.

Assim, passa a Comissão de Licitação a esclarecer:

Observa-se que de fato tais exigências atacadas em matéria de

impugnação pela interessada não deveriam estar presentes no referido edital, pois não

se coadunam com a legalidade fim a que se deseja obter através do certame.
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Desta forma, esta Comissão decide por proceder com as devidas

retificações, alterando-se o texto descritivo dos itens atacados em matéria de

impugnação.

Diante disso

Onde se lê:

Leia sê:

Portanto, observa-se que a medida da agulha do item de código 40498 foi

ampliada de 21g com 1,8mm a 2,2mm de profundidade, e, que foi retirado a expressão

ACCU CHECK ACTIVE, a qual se referia à marca do item código 28638.

Vale ressaltar que, em informação colhida através da Secretaria de Saúde,

foi informado que a empresa que sagrar-se vencedora no item de código 28638 deverá

fornecer já na primeira entrega 400 aparelhos para suprir as necessidades dos

munícipes.

Desse modo, recebemos a impugnação apresentada, em face de sua

tempestividade e no mérito, julgar PROCEDENTE e solicitar que sejam feitas as

alterações no edital do Pregão Presencial nº 055/2019, e informar que o certame

licitatório em referência atende aos ditames das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/93

e suas alterações posteriores. Vale ressaltar que o dia e horário de sua abertura

permanecem inalterados, uma vez que da data de hoje para a data da disputa tem-se

mais de 8 (oito) dias úteis de lapso temporal.

2
40498- Lanceta para coleta de sangue capilar – Lanceta para coleta
capilar micro cortainer contat actividad confeccionado em plástico rígido,
contem protetor plástico e dispositivo de segurança. Agulha de 21g com
8mm de profundidade. Retratil e estéril, cx com 200 unid. Marca sugerida
G tech, BD ou Acc Check

400 CX 38,84 15.536,00

4
28638- Tira p/ Teste Glicemia Accu Check Active – Fornecer 1
aparelho de medidor a cada 20 frascos com 50 unidades de tira. –
Frasco com 50 unidades de tiras, a cada 20 frascos de tiras terá que ser
fornecido um aparelho medidor de glicemia.

15.000 FR 79,98 1.199.700,00

2
40498- Lanceta para coleta de sangue capilar – Lanceta para coleta
capilar micro cortainer contat actividad confeccionado em plástico rígido,
contem protetor plástico e dispositivo de segurança. Agulha de 21g com
1,8mm a 2,2mm de profundidade. Retratil e estéril, cx com 100 ou 200
unid. Marca sugerida G tech, BD ou Acc Check

400 CX 38,84 15.536,00

4
28638- Tira p/ Teste Glicemia – Fornecer 1 aparelho de medidor a
cada 20 frascos com 50 unidades de tira. – Frasco com 50 unidades de
tiras, a cada 20 frascos de tiras terá que ser fornecido um aparelho
medidor de glicemia.

15.000 FR 79,98 1.199.700,00
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É como decido.

Dê ciência à Impugnante, após providencie a divulgação desta decisão

para conhecimento geral dos interessados junto ao site

www.primaveradoleste.mt.gov.br – EMPRESA - Editais e Licitações, bem como se

procedam às demais formalidades de publicidade determinadas em lei.

Primavera do Leste, 16 de maio de 2019.

*Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

*Original assinado nos autos do processo

http://www.primaveradoleste.mt.gov.br

