
Ao Departamento de Licitações,DACF, 

Referente 	ao 	pedido 	de 

impugnação do Pregão 81/2020, quanto ao 

questionamento sobre o calibre tamanho 

28 das lancetas, relato: 

Foi padronizado o tamanho 28G por se 

tratar de um tamanho intermediário que 

atenderia os vários perfis de pacientes da 

rede municipal, de idades diferentes, 

espessura de pele e demais características 

físicas individuais, que são muitas a serem 

observadas, pois os indivíduos. 

As lancetas são fabricadas em vários 

tamanhos/calibres e profundidade (do 21 

ao 31) sendo o 28 um dos mais finos e 

utilizados, daí a nossa opção. 

É inviável para a gestão ter tamanhos 

variados ou a cada ano disponibilizar 

produtos diferentes para uso na 

coletividade, por isso a escolha de um 

tamanho intermediário. 

Além deste fator, foi observado que o 

tamanho 28G também possui uma gama 

maior de fabricantes, o que favorece uma 

gama maior de fornecedores, sendo assim 

não há que se dizer em hipótese alguma que 

ocorre restrição ou limita a participação. 

Alterar o descritivo para tamanho 28G ou 

30G como sugere a empresa requerente 

torna o processo dúbio quanto à qualidade 

do produto, pois a alegação de que o 30G é 

melhor do que o 28G deve ser perguntada 

no contexto: melhor para quem? Pode ser 

que uma lanceta mais fina e mais curta seja 

mais confortável a uma criança, mas pode 

não apresentar a mesma eficiência para um 

adulto, obeso, com a espessura da pele 

diferenciada, não produzindo a quantidade 

de gota suficiente e necessitando de repetir 

o procedimento de punção. 

Se considerarmos todas as especificidades 

individuais teremos que padronizar vários 

tamanhos. 

Portanto, como já dito, devido à diversidade 

de pacientes atendidos optou-se por um 

tamanho intermediário que possa atender a 

todos de maneira o mais igualitária e 

confortável possível. 
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