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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2020 

PROCESSO INTERNO N°. 2.421/2020 

 

 

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ 

sob o nº 59.309.302/0001-99, com Inscrição Estadual-SP sob o nº 

495.044.013-118, sediada na Avenida Comendador José Zillo, nº. 160, 

Distrito Industrial, cidade e comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com supedâneo nas Leis 

Federais 8.666/93 e 10.520/2002, apresentar: 

 

I M P U G N A Ç Ã O ;  

 

AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, 

cuja abertura está prevista para 20/05/2020, conforme razões de fato e de 

direito a seguir expostas: 

 

I- DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO 

 

Prevê o edital do certame licitatório que o prazo para 

impugnação do edital é de até 02 (dois) dias que antecedem a abertura dos 

envelopes, assim tendo em vista que o certame está designado para o dia 
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20/05/2020, o prazo final para apresentação da presente impugnação será o 

dia 18/05/2020, portanto, a presente é tempestiva.  

 

Assim, inquestionável a apreciação da presente 

impugnação e qualquer manifestação do administrado no curso do processo, 

pois lhe são direitos assegurados constitucionalmente. 

 

II – DOS FATOS  

 

O Município de Tremembé/SP, publicou o presente 

edital visando o registro de preço para aquisição de tiras reagentes para 

atender as Unidades de Saúde e ao programa Hiperdia (descrito no Anexo I).  

 

Ocorre que, em sentido oposto aos preceitos legais, 

esculpidos nas leis 8.666/93 e 10.520/2002, o respectivo edital não está em 

consonância com os ditames legais. Como se observa na descrição dos itens 

a seguir:  

Item 04: TIRA REAGENTE PARA MEDIR GLICEMIA 
CAPILAR. TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE 
GLICEMIA CAPILAR, POR ASPIRAÇÃO, FIXA EM 
SUPORTE PLASTICO, COM ÁREA REATIVA PARA 
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO 
SANGUE, AMOSTRA DIGITAIS, CAPILAR, VENOSO, 
ARTERIAL E NEONATAL, ATRAVÉS DO MÉTODO 
FOTOMETRICO OU AMPEROMÉTRICO, UTILIZANDO 
METODOLOGIA ENZIMÁTICA GLICOSE 
DESIDROGENASE, COM LEITURA PELOS MÉTODOS 
BIOSENSOR FOTOMÉTRICO E/OU AMPEROMÉTRICO, E 
APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE 
MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL E RÁPIDA. 
O MÉTODO DE ANÁLISE DEVE APRESENTAR 
LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE 
LEITURA DO TESTE DE NO MÁXIMO 5 (CINCO) 
SEGUNDOS, COM INDICAÇÃO QUE LEVE À REPETIÇÃO 
DO TESTE QUANDO NECESSÁRIO. AMOSTRA DE 
SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA 
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DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 02 MICROLITROS, 
APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. AS FITAS 
DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 
TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE 
MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO 
DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) EM 
PLENA VIGÊNCIA.  

 

Ao utilizar restrições que limitem a participação no 

certame, como ocorreu no caso em questão, o Órgão Público está cerceando 

o direito de participação das empresas licitantes, o que é vedado por nossa 

legislação. 

 

Uma vez que o edital é claro sobre o público-alvo a que 

se destina, ou seja, aquisição de Tiras para Glicemia para atender Pacientes 

insulinodependentes, não vemos necessidade de ter o descritivo focado nas 

características mencionadas e grifadas acima. 

 

Assim, apesar da lisura com que foram elaboradas as 

especificações do produto e as exigências editalícias, denota-se que o edital 

deve ser reformado, nos termos apresentados a seguir, permitindo-se a 

participação da INJEX, visando atender o interesse público. 

 

III. DOS FUNDAMENTOS 

 

A Impugnante INJEX possui tiras reagentes que 

atendem perfeitamente às exigências técnicas do mercado para o fito da 
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compra em questão, de forma que se houver permanência da atual descrição 

haverá prejuízo não só para a empresa INJEX, mas também para todas que 

serão cerceadas na participação do certame, o que gera, em consequência, 

sérios prejuízos para o ente público, pois reduz consideravelmente a 

quantidade de licitantes. 

 

Por essa ótica, não há que se imputar uma obrigação 

não devida à Empresa impugnante, em razão de total desamparo legal para 

tanto, devendo referida cláusula do edital ser rechaçada em seus termos. 

 

Importante ressaltar que o procedimento licitatório 

destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

e, para tanto, é vedado aos agentes públicos admitir, prover, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e estabeleçam 

preferência ou destinação, em razão da imposição de qualquer circunstância 

impertinente ou irrelevante para específico objeto do contrato.  

DA EXIGÊNCIA DA LEITURA EM SANGUE 

NEONATAL 

 

As tiras com exigência de leitura em “neonatal” é 

inconveniente e deve ser retirada do edital. A coleta de sangue em neonato 

só é feita em hospitais, sendo assim não há razão para que o órgão exija que 

a tira leia sangue neonatal. Observa-se que o edital não especifica que é para 

uso em hospitais.  

 

Sendo assim, conforme preconiza o edital, as exigências 

devem ser retiradas do edital, de forma a abranger o princípio administrativo 

da ampla concorrência e não gerar prejuízos aos cofres públicos.  
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Assim, podemos afirmar que o medidor INJEX SENS II 

PLUS é altamente confiável para medição da glicemia capilar quando o 

medidor, as tiras e os procedimentos para coleta forem realizados de forma 

correta. Se a definição de hipoglicemia é a glicemia abaixo de 40 mg/dl em 

neonatos, e os mesmos apresentam taxa de hematócrito normal até 55 % 

(neonato com 30 dias – tabela abaixo o medidor INJEX SENS II PLUS 

registra glicemias a partir de 10 mg/dl, em taxas de hematócrito de 15 a 65 % 

sendo eficiente e seguro para a triagem desses pacientes. 

 

 

 

Concluímos que o medidor INJEX SENS II é indicado 

para o uso seguro da medição da glicemia utilizando-se amostras de sangue 

capilar tanto em neonatos quanto em adultos, desde que sejam seguidas as 

recomendações descritas anteriormente e também as padronizadas nos 

hospitais e demais locais onde se faz o uso de medidores de glicemia. A 

confirmação laboratorial deve ser realizada quando padronizada no local ou 

determinada pela equipe de médicos. 
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Por essa ótica, não há que se imputar uma obrigação 

não devida à Empresa impugnante, em razão de total desamparo legal para 

tanto, devendo referida cláusula do edital ser rechaçada em seus termos. 

 

DA EXIGÊNCIA DE LEITURA DE AMOSTRAS TIPO 

VENOSO E ARTERIAL 

 

Não encontra respaldo a exigência no tocante a leitura 

venoso e arterial, uma vez que o material não está descriminado a qual 

usuário se destinará. 

Cabe ressaltar que, durante a medição de glicemia 

capilar, mesmo em pacientes altamente ventilados, a amostra de sangue 

obtida por este acesso não vai sofrer alterações significativas na 

concentração de PO2. 

 

No tocante a impossibilidade das especificações 

técnicas que restrinjam a participação de um maior número de interessados 

no certame licitatório, já orientou o Tribunal de Contas da união: 

 

“(...) O objeto pode ser formado por único ou diversos itens, 

com a respectiva especificação técnica, constituindo em 

descrição de suas características, propriedades, medidas, 

quantidades e todos os demais elementos necessários à sua 

exata identificação e avaliação pela Administração, 

ressalvada a inviabilidade de especificações que possam 

caracterizar restrição à participação de interessados ou 

direcionamento a determinados produtos, marcas ou 

fornecedores(...)”  
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Ademais, o art. 15, da Lei nº 8666/93 – que trata de 

padronização – estabelece que “as compras sempre que possível deverão”, 

isso quer dizer que, está clara a intenção do legislador ao restringir o poder 

discricionário dos agentes da administração que não ficam livres para 

considerar conveniência e oportunidade, mas simplesmente se é ou não 

possível a escolha por especificações ou padronizações, sem prejuízo 

dos princípios constitucionais. 

 

Importante ressaltar que o procedimento licitatório 

destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

e, para tanto, é vedado aos agentes públicos admitir, prover, incluir ou 

tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e estabeleçam 

preferência ou destinação, em razão da imposição de qualquer circunstância 

impertinente ou irrelevante para específico objeto do contrato.  

 

DA EXIGÊNCIA DA TIRA REAGENTE COM 

METODOLOGIA ENZIMÁTICA GLICOSE DESIDROGENASE 

  

A exigência “glicose desidrogenase” é inconveniente e 

deve ser retirada do edital. Não há razões plausíveis de quaisquer naturezas, 

sobretudo, técnicas, capazes de justificar tal escolha, como claramente 

expresso. 

Ambas as químicas existentes no segmento, OXIDASE 

e a DESIDROGENASE, possuem vantagens e limitações, e nenhuma dessas 

capazes de garantir ser uma superior a outra, ao ponto de que reste essa 

como única. 
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A prévia predileção desta douta Administração pela 

“glicose desidrogenase” subtraindo do presente processo a “glicose oxidase” 

não encontra quaisquer justificativas técnicas suficientes a ensejar tamanha 

restrição. Isso porque, sabe-se que tanto a “glicose desidrogenase”, quanto a 

“glicose oxidase” possuem limitações, sejam de maior ou menor relevância, 

sobretudo, nada suficientemente capaz de justificar contemplar tão somente 

uma, e dar a esta, status e ordem de grandeza de eficiência e estabilidade ou 

mesmo de menor incidência de interferências. Um fragoroso equívoco. Os 

dispositivos de medição de glicose existentes em todo o mundo utilizam 

basicamente DUAS enzimas para detecção da glicose: Glicose oxidase 

(GOD) e Glicose desidrogenase (GDH). 

Glicose Oxidase (GOD) 

Esta técnica usa a glicose oxidase (GOD) como 

catalisador para oxidação da glicose em ácido glucônico e peróxido de 

hidrogênio. A quantidade de peróxido de hidrogênio produzida é proporcional 

à concentração de glicose na amostra de sangue. Esta alteração na 

concentração de peróxido pode ser medida usando método fotométrico ou 

amperométrico. A tecnologia adotada no sistema de mediação oferecido pela 

Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda. é da glicose oxidase. 

Glicose Desidrogenase (GDH) 

Esta técnica usa a glicose-1-desidrogenase (GDH) para 

converter glicose em gluconolactona. Alguns dispositivos usam a coenzima 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD), a coenzima flavina adenina 

dinucleotideo (FAD) ou a coenzima pirroloquinolina quinona (PQQ). 

As concentrações dos substratos resultantes são 

proporcionais à concentração de glicose no sangue e podem ser medidas 

usando método fotométrico ou amperométrico. 
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Estes princípios de reação são reproduzidos em 

equipamentos de maior porte, normalmente utilizados em laboratórios 

clínicos, de tal forma que hexoquinase é utilizada junto com a desidrogenase 

(GDH) e a glicose oxidase (GOD) utiliza peróxido de hidrogênio para realizar 

a reação. 

As interações com medicamentos administrados via oral 

atingem de forma semelhantes as duas enzimas, de tal forma que, em níveis 

terapêuticos normais a maioria dos analgésicos, antitérmicos e vitaminas não 

tem interferência nos resultados de glicemia obtidos por qualquer das 

tecnologias envolvidas. Portanto, não é correto afirmar que somente os 

produtos dotados da “glicose desidrogenase” têm aptidão de atender as 

demandas desta douta Administração Pública, uma vez que não há amparo 

técnico para isso. 

Conclui-se que não há razões técnicas suficientes para 

que seja contemplado somente produtos dotados da “glicose desidrogenase”, 

como o único a ser aceito para atender a necessidade de tiras de teste para 

glicemia. 

Assim, apesar da lisura com que foram elaboradas as 

especificações do produto e as exigências editalícias, denota-se que o edital deve 

ser reformado, nos termos apresentados a seguir, permitindo-se a participação da 

INJEX, visando atender o interesse público: 

 

SUGESTÃO DE DESCRITIVO: “Item 04: TIRA REAGENTE PARA 
MEDIR GLICEMIA CAPILAR. TIRAS REAGENTES PARA 
MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR, POR ASPIRAÇÃO, FIXA 
EM SUPORTE PLASTICO, COM ÁREA REATIVA PARA 
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO 
SANGUE, AMOSTRA DIGITAIS, CAPILAR, ATRAVÉS DO 
MÉTODO FOTOMETRICO OU AMPEROMÉTRICO, 
UTILIZANDO, COM LEITURA PELOS MÉTODOS 
BIOSENSOR FOTOMÉTRICO E/OU AMPEROMÉTRICO, E 
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APRESENTAÇÃO DO RESULTADO ATRAVÉS DE 
MONITOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM FÁCIL E RÁPIDA. 
O MÉTODO DE ANÁLISE DEVE APRESENTAR 
LINEARIDADE NA FAIXA DE 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE 
LEITURA DO TESTE DE NO MÁXIMO 5 (CINCO) 
SEGUNDOS, COM INDICAÇÃO QUE LEVE À REPETIÇÃO 
DO TESTE QUANDO NECESSÁRIO. AMOSTRA DE 
SANGUE TOTAL OBTIDA POR PUNÇÃO DE POLPA 
DIGITAL COM VOLUME MÁXIMO DE 02 MICROLITROS, 
APLICADA DIRETAMENTE NA TIRA REATIVA. AS FITAS 
DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 
TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE 
MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O 
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO 
EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE 
FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE 
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO 
DEVE AINDA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS 
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, EMITIDO PELA AGÊNCIA 
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) EM 
PLENA VIGÊNCIA.  
 

 

Sendo assim, conforme preconiza o edital, as exigências 

devem ser retiradas do edital, de forma a abranger o princípio administrativo 

da ampla concorrência e não gerar prejuízos aos cofres públicos.   

 

Conforme estabelece a Lei 8.666/93 em seu 

art. 3°, parágrafo 1º, inciso I, é vedado a administração pública admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, ou 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, uma vez que a administração deve propiciar iguais 

oportunidades aos que desejam contratar com o poder público. 

 

Nesse sentido, não encontra respaldo legal a 

determinação contida no item do edital descrito, ao incluir cláusulas que 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11315165/parágrafo-7-artigo-15-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11315137/inciso-i-do-parágrafo-7-do-artigo-15-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
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estabelecem condições que podem ocasionar uma restrição de participação 

de outros licitantes, infringindo em consequência, os princípios da 

administração. 

 

O sistema de medição de glicose INJEX SENS II, 

atende perfeitamente aos objetivos da Administração e do interesse público, 

tanto é fato, que são amplamente comercializados em todo o território 

nacional. Também são comercializados mundialmente em países 

conhecidamente renomados quanto a exigência em qualidade como Estados 

Unidos, União Europeia e Chile. 

Visto a vossa exigência, salientamos que o produto em 

questão se trata de um item que passou por testes, tendo análise geral de 

seus componentes, que atenderam os parâmetros estabelecidos pela ISO 

15197:2013, ou seja, o aparelho em questão atende todos os requisitos 

solicitados em norma, principalmente na questão de exatidão e precisão dos 

seus resultados.  

 

A Constituição Federal EXIGE a CONCORRÊNCIA nas 

compras públicas com IGUALDADE DE CONDIÇÕES e de PARTICIPAÇÃO 

a todos os licitantes interessados, de acordo com o artigo 37, in verbis: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 
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igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (grifo nosso). 

 

Nesse diapasão, em cumprimento às regras e princípios 

constitucionais, o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 VEDA PRÁTICAS DE 

DIRECIONAMENTO COMO OCORRE COM O PRESENTE EDITAL, verbis: 

 

Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (grifo 

nosso). 

 

§ 1º.  É vedado aos agentes públicos: 

 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, NOS ATOS DE 

CONVOCAÇÃO, cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 

competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em 

razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou 
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de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 

para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto 

nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 

23 de outubro de 1991 (grifo nosso); 

 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 

que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, 

mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 (grifo 

nosso). 

 

Mesma determinação do artigo 3º, inciso II da Lei 

Federal nº 10.520/2002, o qual é BEM CLARO AO PROIBIR 

ESPECIFICAÇÕES QUE LIMITEM A COMPETIÇÃO, verbis: 

 

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I 

- a autoridade competente justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 

habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes 

ou desnecessárias, limitem a competição (grifo nosso).  

 

E do artigo 15, inciso I do Lei Federal 8.666/93, 

EXIGINDO QUE AS COMPRAS ATENDAM A PADRONIZAÇÃO e que 
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SEJAM COMPATÍVEIS com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e de 

DESEMPENHO do MERCADO, verbis: 

 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: I - 

atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições 

de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

 

Nesse prumo, note-se a lição do renomado jurista 

Marçal Justen Filho, verbis: 

Não é apenas obrigatório definir com precisão o objeto 

licitado, mas também estão vedadas exigência supérfluas ou excessivas, que 

reduzam indevidamente o universo dos licitantes. (...) Qualquer exigência que 

produza efeito restritivo de participação no certame somente será valida 

quando indispensável à satisfação dos interesses cuja realização incumbe à 

Administração Pública, a quem cabe evidenciar essa instrumentalidade. Isso se 

fará pela demonstração de que um objeto que não apresentar as peculiaridades 

exigidas será inútil ou menos adequado a satisfação dos interesses buscados pelo 

Estado1 (grifo nosso).  

 

Logo, o presente edital deve ser retificado para que haja 

a exclusão da exigência em comento, contemplando-se o interesse público 

que exige a participação do maior espectro de licitantes. 

 

IV- DOS PEDIDOS 

 

                                                 

1
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Por todo o exposto, as exigências constantes do edital, 

não encontram subterfúgios legais para sua existência. Assim, espera-se que 

o respectivo edital seja retificado, possibilitando a obtenção do menor preço, 

sob a pena de lesão do interesse público e do regime jurídico de direito 

administrativo que a norteia. 

 

Acolhida a Impugnação, requer que seja redesignada a 

data do certame, nos termos do artigo 12, § 2º do Decreto Federal nº 

3.555/2000. 

 

Advertimos que os termos do artigo 41, § 3º da Lei 

Federal 8.666/93, a impugnação feita TEMPESTIVAMENTE GARANTE AO 

LICITANTE O DIREITO DE PARTICIPAR DO CERTAME COM O 

JULGAMENTO DE SUA PROPOSTA, até o trânsito em julgado da decisão 

pertinente a impugnação, administrativa e judicial.  

 

 Termos em que,  

 Pede deferimento. 

 Ourinhos, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 

Repres. DANIELA AGUIAR 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 
(Lei Estadual N° 8.506, de 27 de dezembro de 1993) 

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS" 
(Lei Municipal nº 3.452/2009) 

Do: Almoxarifado da Saúde 

Para: Diretoria de Licitação e Contratos 
Processo n°2421/2020 Pregão Eletrônico n° 17/2020 

Assunto: Resposta do Pedido de Impugnação 

Data: 19/05/2020 

Objeto: Registro de Preços para futura aquisição de materiais hospitalares destinados aos 

pacientes insulinodependentes. 

Conforme a anaise do questionament? da empresa INJEX INDÚSTRIAS 
.] 

CIRÚRGICAS LTDA, confrontando  corn  as infonnaões do descritivo do Item 04 do edital 

— Tira Reagente para determinação de glicose, informamos abaixo: 

1 — Descritivo do Edital 

Razão do edital: ,quanto ao descritivo -  do item, este foi elaborado analisando 

algumas características que ofereçam maiores condições para atender com segurança a nossa 

demanda. 

a. Amostra Capilar, Venoso, Arterial e  Neonatal;  

b. Química Desidrogenase. 

2— Abordagem Técnica 

2.1 Tipo de Amostra Sanguínea 

Informamos que os Editais de Preges Eletrônicos elaborados por este Município 

seguem o princípio da equidaçle, universal.dade e integralidade, conforme o preconizado pelo 

Xiliniteric, a. Saúde, dentre ,do Sistema Unien de Saúde (SUS) Desta forma, o item da 

capacidade de medição em sangue com arbostra (capilar, venoso, arterial e  neonatal),  visa a 

atender o maior número de pacientes deste município, sem restrição 

R,Q14  19/osk 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

(Lei Estadual N° 8.506, de 27 de dezembro de 1993) 

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS" 

(Lei Municipal n2  3.452/2009) 

Informo, ainda, que nãé para USQ iospitalar, pois não possuímos maternidade nem 

Pronto Atendimento  Neonatal,  porém, é como medida de precaução no caso de haver tal 

demanda, sendo que, para tal ocasião, seu uso será efetuado por profissionais devidamente 

capacitados. 

2.2. Química Desidrogenase para uso em monitor de glicemia compatível: 

A tecnologia de glicose desidrogenase foi escolhida por ser uma tecnologia com 

amplas vantagens em relação à tecnologia oxidase, como maior precisão nos resultados 

obtidos, eliminando várias substâncias medicamentosas, (algo muito frcquente é o paciente 

portador de diabetes utilizar outros medicamentos), além de prccisão do resultado em 

pacientes fumantes. Portanto, entendemos que tal tecnologia é a que melhor atende aos 

pacientes deste município. Ressaltamos qie resultados alterados levarão a medicação 

equivocada dos pacientes, podendo Com:3rometer seriamente a  sail&  dos mesmos, e até 

mesmo levá-los a óbito dependendo da gravidade de seus quadros clínicos. Além disso, 

avaliando as marcas que já utilizamos 'anteriormente, verificamos que foi gerada uma 

demanda grande de reclamação por parte dos pacientes. 

Convém também ressaltar que a ANVISA não proíbe a utilização da química 

solicitada, apenas um alerta a respeito das restrições de uso, o que pode ser constatado no 

trecho abaixo, que faz parte do.:'Alerta 1596, acessando o  link  

http://www.anvisa.gov.brisistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?Parametro=1596:  

"0 intuito é que a informação seja utilizada para otimização do 

gerenciamento do risco do procluto nos serviços de saúde. Ou seja, o  Alert°  

não define o recolhimento, e não proíbe o uso dos produtos baseados nas  

entrails  leenologiás, e  sin',  Mionna siiitueOes de risco especificas (pie devem ser 

avaliadas e gererzciadas por quem prescreve e utiliza tais fitas reagentes. 
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