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MUNICÍPIO DE PINHAL DA SERRA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Processo Administrativo nº 168/2019 

Edital de Pregão Presencial nº 32/2019 

 

 

 

Ilmo. Sr. Anderson de Jesus Costa, Prefeito Municipal, 

 

VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA 

DIABÉTICOS LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.308.989/0001-44, sediada na Rua Dois, S/N, Quadra 8, Lote 8, Sala 001, Civit I, Serra/ES, 

CEP: 29.168-030, vem, tempestivamente, por seu representante legal, ao final assinado 

apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  face ao descritivo estabelecido por esta r. 

Administração nos termos do Edital epigrafado. 

 

O item 158 que estabelece que as agulhas das lancetas tenham 

calibre 23G com 1,8mm. Ocorre que as medidas de gauge e profundidade não são 

previamente definidas pela ANVISA – ou por qualquer outro órgão ou legislação – de forma de 

cada marca e fabricante possui a discricionariedade de produzir as lancetas com o gauge e a 

protusão (profundidade) que melhor lhe convier. 

 

Desta feita, a rigidez dessa exigência fatalmente reduzirá o rol de 

licitantes, sem com isso trazer qualquer benefício para a Administração. 

 

Sendo assim, é importante que esta Administração entenda e 

reconheça esta especificidade do produto licitado e, com efeito, pondere acerca da importância 

e das vantagens que serão obtidas pela r. Administração ao alterar o descritivo do objeto licitado, 

flexibilizando a protusão das lancetas. 
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Caso contrário, haverá afronta direta ao princípio da competitividade 

e a dispositivos legais correlatos. 

 

Neste ponto, é bem de ver que – a exemplo desta licitante interessada 

– é vasta a gama de produtos para atender às necessidades desta r. Administração no certame 

em tela. As lancetas disponíveis possuem as seguintes combinações (espessura x 

profundidade): 

 

A – Calibre 26G, profundidade 1,8mm – Fluxo Normal 

 

 

 

 

 

 

 

B – Calibre 28G, profundidade 1,6mm – Fluxo Micro 

 

 

 

 

 

 

 

C – Calibre 21G, profundidade 2,2mm  
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Como se vê, esta licitante dispõe de um amplo rol de produtos, com 

combinações variadas, todas aptas a atender às necessidades desta Administração. 

 

Por fim, o item 94 do edital estabelece a quantidade de unidades que 

a caixa de eletrodo deve conter, porém essa definição é capaz de reduzir o rol de licitantes sem 

com isso trazer qualquer benefício a esta laboriosa Administração. 

 

Sendo assim, serve o presente para requerer que esta r. 

Administração se digne de esclarecer se as licitantes poderão ofertar proposta para: 

 

1. outras combinações de calibre e profundidade das lancetas, ou substituir aquela exigida 

no edital pela lanceta Calibre de gauge 26G e profundidade 1,8mm – Fluxo Micro, muito 

próxima daquela exigida no edital, e  

2. produtos em caixas contendo quantidade diversa daquela estabelecida no edital, desde 

que seja respeitada e entregue a quantidade total exigida no instrumento 

convocatório. 

 

Ao ensejo, renova os protestos de elevada estima e consideração, ao 

que aguarda resposta favorável. 

 

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Serra/ES, 23 de setembro de 2019. 
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