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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2019 

 

OBJETO: Registro de preços para aquisição de tiras reativas, devido a necessidade 

de continuidade das ações em saúde, no Município de Camaçari (BA). 

 

DATA DE ABERTURA: 05/11/2019 

 

IMPUGNANTES: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

Publicado o instrumento convocatório, as empresas MEDLEVENSOHN COMÉRCIO e 

MD MATERIAL, apresentaram impugnação nos dias 28/10/2019 e 04/11/2019, 

respectivamente. 

 

Dessa forma, nos termos do item 14.1 do edital e do art. 18, do Decreto 5.450/05, as 

impugnações apresentadas pelas referidas empresas foram tempestivas. 

 

Sem mais, reproduzindo trechos das impugnações em apertada síntese, segue 

abaixo o posicionamento deste(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio/Comissão. 

 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 

Alega a impugnante que o edital está eivado de vício, haja vista que as especificações 

do objeto estabelecem a necessidade de aquisição de marca específica (Accu-Check 

Active – Roche), de modo que acarreta restrição à competitividade. 
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Através de ponderações principiológicas e jurisprudenciais, assevera que “não se 

deve confundir a impossibilidade de exigir marcas com a menção à marca de 

referência que ocorre quando, por exemplo, o órgão licitante insere a expressão “ou 

similar” após a descrição do objeto.” 

 

Ainda sobre a marca, arrematou que não há no processo justificativa pertinente que 

fundamente a necessidade imperiosa de aquisição da marca específica. 

 

Ato contínuo, afirmou que é pratica comum no mercado que o fornecimento das tiras 

pretendidas ocorra mediante o comodato dos equipamentos glicosímetros, ou seja, 

sem nenhum custo adicional. 

 

Segue, ainda, aduzindo que o produto escolhido pela Administração, em virtude de 

aspectos técnicos ponderados em sua peça irresignatória, traz um alto risco de 

contaminação, podendo colocar em xeque a verdadeira situação dos pacientes 

atendidos. 

 

2.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO 

 

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

mercado específico, cujas características técnicas são restritas ao conhecimento dos 

profissionais da área, submetemos as alegações da Impugnante à Área Técnica 

requisitante, que se manifestou no sentido de que são improcedentes as razões, 

devendo ser mantidas as exigências originalmente estabelecidas no edital. 

Nesse contexto, trazemos à baila alguns trechos fulcrais da referida manifestação 

que, segundo o setor técnico, justificam (do ponto de vista técnico e econômico) a 

aquisição dos produtos, na forma pretendida: 

 

(...) 

A indicação ou preferência por marca em procedimento licitatório 

só é admissível se restar comprovado que a alternativa adotada 

é a mais vantajosa e a única que atende às necessidades do 

órgão ou entidade. 
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A opção por determinada marca ou fabricante, para fins de 

padronização, exige comprovação inequívoca de ordem técnica 

de que marcas similares não tem qualidade equivalente e que 

somente a escolhida atende às necessidades da Administração. 

No caso em tela, a indicação de marcas não está associada 

somente a razões de custo do produto, mas também à 

motivação técnica e científica, que deve apontar, de forma 

objetiva, aspectos intrínsecos que tornam a opção à mais 

adequada. 

 

Explicado: Há algum tempo está secretaria optou, diferente de 

outras, por fazer a aquisição de equipamentos para verificação 

de glicemia capilar (Testes laboratoriais Remotos de glicemia), 

visto que em anos anteriores necessitava passar por licitações 

complexas, trabalhos e sobretudo com elevados custos para o 

erário público, na licitação para aquisição das tiras de teste para 

realização de glicemia e nestes os equipamentos ficavam em 

comodato. 

 

Com esta nova decisão essa secretaria optou por comprar os 

equipamentos, etapa esta já realizada e periodicamente, fazer a 

licitação para as tiras reagentes para a utilização nestes 

equipamentos, fase atual. 

 

O processo de aquisição para novos equipamentos se dará 

segundo planejamento de depreciação. A depreciação de algo é 

a perda do valor desse bem, acarretada por desgastes naturais 

do tempo, pela ação da natureza, pelo uso ou até por sua falta. 

Trata-se de algo que pode acontecer com qualquer 

equipamento, máquina ou ferramenta de um negócio. A 

depreciação é calculada de acordo com o número de anos de 

utilização do equipamento. 

(...) 

Em verdade, não há em se falar que os aparelhos são 

disponibilizados sem nenhum custo, o que ocorre em verdade, é 

que os mesmos são ofertados por comodato a partir da compra 

mínima de certa quantidade. O valor do aparelho acaba sendo 

embutido no valor da tira. A título de exemplo, em 2015 houve o 

Pregão Presencial nº 126/2015 para aquisição também tiras 

reagentes, por regime de comodato de aparelhos, e o resultado 

foi: a cada pedido de 250 tiras, era disponibilizado um aparelho, 

sendo que o valor unitário por tiras foi registrado em R$ 0,90. 
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Hoje o valor médio de mercado cotado por tira é de R$ 0,420, ou 

seja, valor bem menor do que o registrado há cerca de 05 anos.  

A opção pela referida marca, é pelo fato de que a secretaria 

adquiriu muitos aparelhos nos últimos anos e desta forma o 

mesmo só funciona com as tiras reagentes da mesma marca.  

Caso não sejam adquiridas tiras da mesma marca dos aparelhos 

já disponibilizados aos munícipes e utilizados nas unidades de 

saúde, os aparelhos ficaram inutilizáveis, o que trará prejuízos 

ao erário. 

(...) 

Conforme porfólio em anexo, a enzima presente na tiras-testes 

Accu-chek Active (Mut Q GDH 2não sofre interferência com as 

variações da pO2 (pressão parcial de oxigênio) da amostra 

(como em pacientes submetidos a oxigenoterapia), assim como 

de 60 substâncias comuns no ambiente hospitalar. A luz também 

não é um fator interferente, sendo assim tanto a coleta de 

sangue com a tira inserida no monitor, quanto com a tira fora do 

monitor, não sofrerá interferência no resultado apresentado 

diante desses fatores. 

 

Além disso, a orientação antes de realizar qualquer teste de 

glicemia, seja qual for o dispositivo, é realizar a higienização das 

mãos com água e sabão (conforme ilustra a figura abaixo), 

reduzindo dessa forma a contaminação no local da punção e 

estimulando a circulação sanguínea. 

 

Ou seja, o fato de ser possível se obter a amostra com a tira fora 

do monitor não torna o processo mais ou menos seguro ou eleva 

ou reduz o número de interferentes. 

(...) 

Podemos concluir que o monitor Accu-Chek Active não tem 

contato direto com sangue, haja vista a amostra ser depositada 

na tira de glicemia, nunca diretamente no monitor, como 

afirmado, até mesmo porque desconhecemos qualquer sistema 

que possua estra pratica. Além disso, a coleta pode ser feita com 

a tira fora do monitor, ou seja, assegurando que o sangue terá 

contato apenas com a tira reagente e nenhum contato com o 

monitor, e ainda, conta com um grande reservatório que conterá 

o excesso de sangue que for aplicado sobre a tira. 

(...) 

(GRIFOS ORIGINAIS) 
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Por fim, para arrematar a justificativa, a área foi taxativa ao ratificar que: 

 

“(...) 

Diante de todo o exposto, 

 

Considerando: 

 

• Que no último ano foram adquiridos 1819 aparelhos de 

glicemia da marca Roche, em  Ata de Registro de Preço 

de n° 161/2018,  e esses foram distribuídos aso pacientes 

insulino dependentes, em cumprimento a portaria n° 

2583/GM de 10 de outubro de 2007;  

• Que essa aquisição custou aos cofres públicos o 

montante de R$ 15.180,00, e o aparelho glicosímetro só 

funciona com tiras reagentes da mesma marca, e 

portanto proceder com  a aquisição de tiras reagentes 

de marca diferente traria prejuízos ao erário público, 

visto que os 1819 aparelhos deverão ser substituídos 

para que sejam compatíveis com nova marca;   

• Que os equipamentos glicosímetros da marca Accu-Chek 

Active foram adquiridos pela administração através dos 

Pregões  Presenciais 126/2015, 128/2016 e  162/2018; 

• Que os referidos equipamentos encontram-se em perfeito 

estado de conservação e em pleno funcionamento, 

garantindo a segurança dos procedimentos a que se 

destinam; 

• Que as tiras da marca Accu-Chek Active pretendidas  

nesse processo são as únicas compatíveis com os 

mencionados glicosímetros distribuídos aos 

munícipes;  

• Que a aquisição individualizada de tiras, como já 

ratificado nesse documento (e no quadro em anexo), 

se revela a opção mais vantajosa para a 

Administração Municipal, ficando garantida a 

economicidade e o interesse público; 

• Que a não aquisição das tiras de marca específica 

não só representará um maior gasto público, como 

também tornará os equipamentos adquiridos 

obsoletos, o que poderá  contribuir com a 

degradação e diminuição da vida útil; e por fim, 

• Que a aquisição da marca específica não impede a 

ampla participação de fornecedores aptos a oferecer 
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o produto, e portanto, garantida a ampla 

competitividade do certame.  

 

Portanto, entendo que não merecem ser acolhidas as 

impugnações, mantendo-se inalteradas as especificações das 

tiras.” 

 

Acerca da designação de marca em contratações públicas, o Tribunal de Contas da 

União – TCU, já pacificou o entendimento (inclusive sumulado) de que, 

excepcionalmente, pode ser estabelecida, desde que devidamente justificada, senão 

vejamos: 

 

 “em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é 

possível a indicação de marca, desde que seja estritamente 

necessária para atender exigências de padronização e que haja 

prévia justificação”. Súmula/TCU nº 270 

_________ 

 

"A indicação de marca no edital deve estar amparada em razões 

de ordem técnica, de forma motivada e documentada, que 

demonstrem ser aquela marca específica a única capaz de 

satisfazer o interesse público." (Acórdão 113/16 – Plenário) 

__________ 

 

"A restrição quanto à participação de determinadas marcas em 

licitação deve ser formal e tecnicamente justificada nos autos do 

procedimento licitatório."  (Acórdão 4476/16 – 2ª Câmara) 

 

Dessa forma, conforme manifestação do setor técnico, restou comprovado nos autos 

que as necessidades da Administração só podem ser atendidas por marca específica, 

bem como, que a opção pela referida contratação se mostra a mais vantajosa para o 

Município e, ainda, que a especificação da marca, ao contrário do que versa a 

Impugnante, permite a participação de pluralidade de empresas aptas ao 

fornecimento pretendido. 
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Diante de todo o exposto, considera-se improcedente a impugnação.  

 

3. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO DA MD MATERIAL 

 

A referida Impugnante, assim como a MEDLEVENSOHN COMÉRCIO, atacou a 

questão da designação de marca específica, requerendo a sua exclusão em virtude 

de suposta ilegalidade, bem como, visando o restabelecimento da competitividade, 

legalidade e igualdade.  

 

3.1 DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DA MD MATERIAL 

 

Pelos motivos já vastamente expostos no tópico 2.1 acima, também não merece 

acolhimento a sua irresignação. 

 

4. DA CONCLUSÃO 

 

Face ao exposto, o Pregoeiro e a equipe de apoio, com base nos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório, isonomia, competitividade e nos termos da 

Lei 10.520/02, do Decreto 5.450/05 e da Lei Municipal 803/2007, resolvem julgar 

IMPROCEDENTES as impugnações interpostas pelas empresas MEDLEVENSOHN 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e MD 

MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, mantendo-se inalterado o instrumento 

convocatório e as especificações do produto pretendido. 

 

Camaçari/BA, 29 de novembro de 2019. 

 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
Souza Silva 

Presidente/Apoio 

Priscila Lins dos  
Santos 

Pregoeira 

Monique de 
Jesus Fonseca 

Apoio 

Vanuzia da Silva 
Guedes 
Apoio 

Thatiana 
Campos Dacttes 

Apoio 
 


