
 

 

 

 
Trata-se de Impugnação apresentada pela empresa

S.S,CNPJ18.269.125/0001-87, ao Ed

Preços para aquisição de aquisição de material/insumo para atendimento à mandados judiciais para atender 

demanda do Município de Belo Horizonte

 
ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO

 
 O art. 24 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de 

Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregã

 
Art. 24 – Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública.

 
Dessa forma, e considerando que a data da sessão 

07/04/2021, tem-se que a impu

análise de suas alegações.  

 
DOS FATOS  

 
Trata-se de licitação para aquisição de insumos de saúde para atender demandas oriundas 

Mandados Judiciais.  

 
Alega a Impugnante que a destinação dos lotes 01, 02, 03, 06, 70 e 10, insumos para bomba de 

infusão de insulina AccuChek, exclusivamente para 

de que a Roche DiabetsCare, fabricante dos insumos, não possui distribuidores que se enquadrem na 

categoria de ME e EPP para os produtos AccuChek no Brasil

 

Secretaria Municipal de Saúde

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO N° 096/2020 

PROCESSO N° 04.000.791.20.55 

se de Impugnação apresentada pela empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 

ao Edital do Pregão Eletrônico nº 096/2020, cujo objeto é 

Preços para aquisição de aquisição de material/insumo para atendimento à mandados judiciais para atender 

demanda do Município de Belo Horizonte 

ADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

O art. 24 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de 

Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão.  

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública. 

Dessa forma, e considerando que a data da sessão pública está designada para ocorrer em 

se que a impugnação apresentada em 29/03/2021 é tempestiva, pelo que se passa à 

se de licitação para aquisição de insumos de saúde para atender demandas oriundas 

lega a Impugnante que a destinação dos lotes 01, 02, 03, 06, 70 e 10, insumos para bomba de 

infusão de insulina AccuChek, exclusivamente para ME e EPP impossibilita a competição, sob o argumento 

Roche DiabetsCare, fabricante dos insumos, não possui distribuidores que se enquadrem na 

categoria de ME e EPP para os produtos AccuChek no Brasil: 
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BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 

cujo objeto é oRegistro de 

Preços para aquisição de aquisição de material/insumo para atendimento à mandados judiciais para atender 

O art. 24 do Decreto Municipal nº 17.317/20, que regulamenta o Pregão no âmbito do Município de 

Belo Horizonte, dispõe que até três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 

Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por meio 
eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para 

designada para ocorrer em 

é tempestiva, pelo que se passa à 

se de licitação para aquisição de insumos de saúde para atender demandas oriundas de 

lega a Impugnante que a destinação dos lotes 01, 02, 03, 06, 70 e 10, insumos para bomba de 

ME e EPP impossibilita a competição, sob o argumento 

Roche DiabetsCare, fabricante dos insumos, não possui distribuidores que se enquadrem na 
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Diante das referidas alegações, requereu a alteração do edital para que os lotes 01,02, 03, 06, 07 e 

10 sejam licitados visando a ampla participação do mercado.  

 
DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO  
 

De conhecimento da impugnação apresentada, de forma tempestiva, pela empresa BIOHOSP 

PRODUTOS HOSPITALARES S.A, o Pregoeiro, conforme disposto no Decreto Municipal n° 17.317/20, 

passa a analisar as alegações da Impugnante. 

 
Da exclusividade de participação de ME e EPP nos lotes 01, 02, 03, 06 ,07 e 10 

 
Alega a Impugnante que o edital ao destinar os lotes 01, 02, 03, 06 ,07 e 10 para participação 

exclusiva de ME e EPP a Administração corre o risco de ter o certame deserto, uma vez que A Roche 

Diabetes Care não possui ME e EPP cadastradas para distribuir os produtos da linha AccuChek.  

 
Inicialmente cumpre esclarecer que a exclusividade para ME e EPP nos lotes citados acima foi 

estabelecida considerando os valores apurados para os itens licitados em fase de pesquisa de mercado, 

atendendo as determinações da Lei Complementar n° 123/06 e art. 13 da Lei Municipal n° 10.936/16.  

 
Art. 13 - Os órgãos e as entidades contratantes realizarão processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação dos beneficiários desta lei quando os lotes 
forem compostos por um único item ou conjunto de itens cujo valor seja de até 
R$80.000,00 (oitenta mil reais), ou novo limite estabelecido em lei posterior. 

 
Considerando que os valores apurados para os lotes 01, 02, 03, 06 ,07 e 10 para participação 

exclusiva de ME e EPP são inferiores ao limite legal estabelecido, observa-se que a aplicação do art. 13 da 

referida lei é obrigatória.  

 
Ainda que a Impugnante alegue que se trata de situação especial, prevista no art. 49

1
 da Lei 

Complementar n° 123/06, sob o argumento de que não existem ME e EPP cadastradas como 

distribuidoras da Roche Diabetes Care, não foi juntado à presente Impugnação qualquer documento que 

comprove este fato.  

 
Ainda sim, o Pregoeiro, em sede e diligência realizou pesquisa no site da empresa Roche com a 

finalidade de verificar os distribuidores cadastrados para o fornecimento da linha AccuChek, não tendo 

localizado qualquer informação neste sentido. Da mesma forma, em 01/04/2021, entrou em contato com a 

empresa por meio da Central de Atendimento ao Cliente por meio do telefone 0800-7720126:  

 
 

                                                           
1Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 
... 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 
pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 
convocatório; 
III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso 
para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado; 
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita 
preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 
48.            

 



 

 

 

Durante o atendimento telefônico o Pregoeiro foi informado de que os atendentes não possuem 

informações sobre o cadastro de distribuidores dos produtos AccuCheck

verificada diretamente com o Representante da empresa que atende a região de Belo Horizonte, tendo 

fornecido o telefone de contato do mesmo. Embora o Pregoeiro tenha tentado contato com o referido 

representante ao longo do dia 01/04/2021, 

 

Em conversa telefônica o Representante da empresa Roche informou que, por decisão comercial, 

não existem ME e EPP cadastras pela empresa como distribuidoras para a linha AccuChek. No entanto, 

não existe impedimentos para a venda dos referidos produtos para as ME e EPP, casos estas procurem a 

empresa diretamente ou um dos distribuidores. 

 
Por fim, aprofundando a verificação da informação da Impugnante, 

da internet em busca de empresas enquadradas como EPP ou ME que comercializam os produtos da linha 

AccuCheck. A busca obteve resultados positivos, a exemplo da empresa ISACLIN, CNPJ n° 

08.158.687/0001-08, enquadrada como ME 
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Durante o atendimento telefônico o Pregoeiro foi informado de que os atendentes não possuem 

informações sobre o cadastro de distribuidores dos produtos AccuCheck e que esta informação deveria ser 

verificada diretamente com o Representante da empresa que atende a região de Belo Horizonte, tendo 

fornecido o telefone de contato do mesmo. Embora o Pregoeiro tenha tentado contato com o referido 

o dia 01/04/2021, apenas em 05/04/2021 conseguiu contato.

Em conversa telefônica o Representante da empresa Roche informou que, por decisão comercial, 

não existem ME e EPP cadastras pela empresa como distribuidoras para a linha AccuChek. No entanto, 

xiste impedimentos para a venda dos referidos produtos para as ME e EPP, casos estas procurem a 

empresa diretamente ou um dos distribuidores.  

profundando a verificação da informação da Impugnante, foi realizada pesquisa em sites 

busca de empresas enquadradas como EPP ou ME que comercializam os produtos da linha 

busca obteve resultados positivos, a exemplo da empresa ISACLIN, CNPJ n° 

, enquadrada como ME eque realiza a venda de produtos AccuChek: 
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Durante o atendimento telefônico o Pregoeiro foi informado de que os atendentes não possuem 

e que esta informação deveria ser 

verificada diretamente com o Representante da empresa que atende a região de Belo Horizonte, tendo 

fornecido o telefone de contato do mesmo. Embora o Pregoeiro tenha tentado contato com o referido 

apenas em 05/04/2021 conseguiu contato. 

Em conversa telefônica o Representante da empresa Roche informou que, por decisão comercial, 

não existem ME e EPP cadastras pela empresa como distribuidoras para a linha AccuChek. No entanto, 

xiste impedimentos para a venda dos referidos produtos para as ME e EPP, casos estas procurem a 

foi realizada pesquisa em sites 

busca de empresas enquadradas como EPP ou ME que comercializam os produtos da linha 

busca obteve resultados positivos, a exemplo da empresa ISACLIN, CNPJ n° 

que realiza a venda de produtos AccuChek:  
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