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DECISÃO 

 

 

Trata-se de Impugnação ao edital do Pregão Presencial nº 015/2019, que versa 

sobre a eventual aquisição de materiais médicos hospitalares para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiros – ES, qual fora impetrada pelas empresas 

HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e 

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA por meio de peças separadas, cada uma com seu questionamento 

próprio sem correlação entre si. 

  

Inicialmente a empresa HOSPIDROGAS questiona quanto aos itens 12 e 14, 

quais se tratam ambos de álcool etílico 70%, que não traziam em suas especificações no edital 

a indicação de uso ou finalidade. Visto que a ANVISA regulamentou a forma de 

comercialização do referido produto, separando-o em duas classes: medicamento, quando de 

uso em pele humana e, desinfetante, quando para assepsia de instrumentos/objetos.  

 

Dando sequência em seus questionamentos, fora explanado também a respeito dos 

itens 24 e 25, que se trata de aventais impermeáveis. O primeiro para precaução de contágio e, 

o segundo para utilização em CME, cada um com suas especificações.  

 

Sendo que no que concerne ao item 24 o Impugnante afirma que não é 

especificado no edital que o produto exerça a função de barreira microbiana. O que poderia 

acarretar na compra de um produto que deixasse de atender as necessidades da Administração 

no dever de proteger o Servidor que o utilizaria, colocando-o, inclusive, em risco.  
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Quanto ao item 25 que também se trata de avental, porém para uso diverso do 

anterior, o Impugnante afirma que o edital deixa de especificar a função da barreira hídrica 

que o produto deve fazer para servir como EPI. Tendo em vista que seu uso se dá pelo 

colaborador de enfermagem em contato com fluidos contagiosos. Portanto, o produto em 

questão deveria ser exigido de forma que comprovasse sua impermeabilidade, para cumprir 

com seu objetivo de EPI.  

 

Mais adiante, ainda em sua peça, é questionado também sobre o item 113 que se 

refere à desinfetante hospitalar, cloro em pastilhas. O Impugnante afirma que só existe um 

fabricante no mercado que produz este material nas especificações encontradas no edital. O 

que caracterizaria o direcionamento e cerceamento da competitividade das empresas. 

Pleiteando, portanto, pela modificação da descrição do item para aquisição do mesmo 

produto, porém em sua forma líquida e não em pastilhas como consta na peça impugnada. 

 

Por fim, é também questionado quanto aos itens 141, 142, e 143, afirmando que o 

edital não pede que sejam apresentados laudos que assegurem a eficiência e qualidade dos 

produtos, se restringindo apenas ao registro na ANVISA.  

 

De outra banda, a empresa MEDLEVENSOHN impetrou também impugnação 

contra o edital do certame em epígrafe, no sentido de impedir a licitação do item 196 que se 

trata de tiras reagentes para aferição de glicose. Afirmando em sua extensa peça que o 

Município ao elaborar o edital da forma em que foi publicado estaria restringindo a 

participação das empresas, visto que são exigidas tiras reagentes que utilizem apenas enzimas 

desidrogenase.  

 

Referido Impugnante alega que o mercado é muito mais amplo e o Município 

poderia economizar muito mais com a ampliação da concorrência, apresentando exemplos de 

editais que trazem descritivos mais amplos de tiras reagentes. 
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Apresentadas ambas impugnações dentro do prazo legal, cumprindo todos os 

requisitos legais para admissão, não existe óbice aos seus recebimentos. 

 

Pois bem, aproveitando de uma mesma Decisão para tratar de duas impugnações 

distintas como meio de economicidade processual e celeridade, inicia-se o presente 

julgamento de mérito pela Impugnação da empresa HOSPIDROGAS.  

 

Por se tratar de assunto específico e técnico da área da saúde, fugindo da 

compreensão e capacidade desta Comissão, foram remetidos os autos a Farmacêutica 

Municipal, a Senhora Denise Nardin Zuffo, para que pudesse estar apreciando as 

impugnações e emitindo parecer para então pautarmos a nossa decisão de acordo com o olhar 

sério e profissional em detrimento a realidade e necessidade da Secretaria Municipal de 

Saúde.  

 

Devido à delicadeza dos assuntos questionados, foi de preferência da farmacêutica 

e da CPL a análise em conjunto com a Comissão. Estando presente neste setor em reunião 

com os membros por várias vezes, para que não cometêssemos nenhum equívoco que pudesse 

ocasionar na aquisição de produto que não satisfaça a real necessidade do Município e gerar 

transtornos gravíssimos pela ausência de qualquer material. 

 

Deste modo, todos os assuntos foram discutidos em reunião e a Decisão se deu 

conjuntamente e majoritariamente pautada pela análise técnica da profissional farmacêutica 

do nosso Município, sem que houvesse a necessidade de emissão de parecer, ante a presença 

da mesma e anuência com os termos aqui elencados. 

 

Assim, passando a análise de mérito do questionamento da empresa Hospidrogas, 

de início aos itens 12 e 14, nota-se que existe uma diferenciação apresentada, inclusive, pelo 

Impugnante dos materiais elencados naqueles itens. Mesmo que ambos se tratam se álcool 

etílico 70%, a utilização deste produto o separa em duas categorias iniciais, sendo a primeira 

de medicamento e, a segunda como desinfetante.  
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Medicamento para uso em pele e desinfetante para assepsia de objetos. Deste 

modo, faz-se necessária a separação e especificação de tais objetos em suas classes devidas 

para elaboração das propostas. Tendo em vista que cada categoria demanda seus valores 

específicos.  

 

Além do mais, o não detalhamento dos objetos em suas classes originárias 

acarretaria em um prejuízo muito maior ao Município do que a aparente confusão na hora de 

licitar com possíveis cotações equivocadas pela dupla interpretação dos itens. Visto que a 

descrição viciada coloca em risco a finalidade da licitação que é a aquisição do referido bem.  

 

Ou seja, a não correção destes itens pode gerar grande transtorno na fluidez dos 

serviços da Saúde Município, a considerar a possibilidade de aquisição de apenas um tipo de 

álcool, seja medicamento ou desinfetante.  

 

Por haver esta separação, qual é regulamentada pela RDC 199/2006, fica evidente 

que se trata de dois tipos de produto, onde cada um tem sua finalidade. Não podendo portanto, 

haver a aquisição de apenas um tipo de produto para ambas as finalidades.  

 

Deste modo, em atendimento ao texto da Resolução RDC de 26 de outubro de 

2006, deve-se especificar no edital em cada item a diferença de cada produto desejado de 

acordo com a própria resolução. Julgando procedente o pedido da empresa Hospidrogas 

para os itens 12 e 14. Aproveitando da mesma situação para também modificar desde já o 

texto dos itens 15 e 151 de acordo com a mesma resolução. 

 

Mesmo que não fora questionado nada em relação a estes itens, o Município 

exercendo seu dever de fiscalização e poder de autotutela faz a referida correção de ofício, 

pelos mesmos motivos expostos nos parágrafos anteriores.   

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  

 
 

Av. Agenor Luís Heringer, 231, Pinheiros - ES; Tel.: (27) 37652544; e-mail: gabinete@pinheiros.es.gov.br 

 

No que tange aos itens 24 e 25, o questionamento orbita em torno da mesma idéia 

central dos anteriores. Trata-se de itens diferentes com descrições idênticas, o que pode 

colocar em risco a finalidade da licitação e futuramente o trabalho e condução dos serviços da 

Saúde Municipal, visto que referidos itens tratam de aventais com diferentes meios de 

utilização. O primeiro para precaução de contágio e, o segundo para utilização em CME.  

 

Assim, o primeiro deve conter a especificação de barreira microbiana e o segundo 

a especificação de barreira hidráulica para impermeabilização devido a suas diferentes 

atribuições. Onde a não especificação coloca em risco e exposição o servidor que o utilizará 

no desenvolver de suas funções.  

 

Desta feita, pelas mesmas razões apresentadas referentes aos itens 12 e 14, aplica-

se no presente caso. Devendo corrigir de pronto o edital para republicação, sendo esta a 

orientação também da profissional de farmácia do Município. Todavia, deve constar no novo 

texto editalício a barreira microbiana para um e a barreira hidráulica para outro, acrescentando 

também que os referidos produtos deverão possuir Certificado de Aprovação do MTE – 

Ministério do Trabalho e Emprego válido para assegurar o máximo de segurança em suas 

funções de EPI’s. 

 

Quanto ao item 113 que se trata de desinfetante cloro em pastilhas, o Impugnante 

alega que a especificação do produto em pastilhas restringe a participação das empresas, 

alegando que existe apenas um fornecedor no mercado que cumpre com o descritivo de cloro 

em pastilhas.  

 

No entanto, em pesquisa no site da ANVISA feita pela Farmacêutica Municipal, 

foi comprovado que existe mais de um fabricante do produto em pastilhas, o que 

automaticamente já quebra a teoria de que existe apenas um fornecedor no mercado. Pondo 

por terra também a tese de que a CPL estaria restringindo a concorrência ou direcionando a 

licitação. Vez que é impossível um mercado com duas fabricantes de um produto repassem 

seu material para apenas um vendedor.  
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De outra banda, o Município não tem interesse na aquisição do material em sua 

forma líquida, tendo em vista que já faz uso dele em pastilhas e comprovou sua eficácia. 

Além do que, o desinfetante líquido demanda de um espaço físico muito maior do que o 

Município pode disponibilizar para seu armazenamento seguro, sendo imperiosa a aquisição 

do mesmo na forma de tabletes/pastilhas. Motivo pelo qual indeferimos o pedido referente ao 

item 113. 

 

 

 

Por fim, dando encerramento em seus questionamentos, a empresa Hospidrogas 

afirma que em respeito aos itens 141, 142 e 143 não é solicitado os laudos que atestam a 

qualidade dos produtos, ficando a verificação apenas a cargo do registro na ANVISA. 

 

Pois bem, pelo entendimento da Comissão juntamente a Farmacêutica Municipal, 

após análises de outros editais e pesquisas, conclui-se que não se faz necessária a solicitação 

de laudos que atestem a qualidade de referidos produtos quando estes são assegurados pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Considerando que tal agência quem 

dita as normas de mercado, não podendo um medicamento ou produto circular no país sem 

sua autorização e atestado de garantia e qualidade.  

 

Um produto que é cadastrado no quadro de autorizações da ANVISA carrega 

consigo a credibilidade de todo mercado nacional. Principalmente ao considerar que para 

atingir tal feito a própria Agência Reguladora já cobra dos fabricantes laudos que atestem sua 

eficácia, laudos estes que já estão inclusos em seu registro na mesma.  

 

Sendo assim, a cobrança destes nada mais é do que mera redundância ou 

obstáculo ao certame, o que vai contra os princípios deste Município e replica-se pelos 

trabalhos desta Comissão. Motivo pelo qual indeferimos também tais questionamentos.  
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Passamos então aos questionamentos da Impugnação da empresa 

MEDLEVERSOHN. Referida empresa apresenta questionamento apenas ao item 196 que se 

trata de tiras reagentes para aferição de glicose. A empresa questionante afirma que a forma 

como o Município descreve referidas tiras no edital restringe a participação de empresas no 

certame, pleiteando para sua adequação de acordo com descritivos elencados pela própria em 

sua peça.  

 

No entanto, a forma com qual é trazida no edital é compatível com várias marcas 

de renome no país, como Bayer, G-Tech, Iquego, Johnson, Abott, etc. o que derruba por 

completo a tese de que a descrição feita no edital impugnado é restritiva.  

 

Ocorre que após analisada referida impugnação foi possível comprovar que há 

uma prática recorrente de empresas que trabalham com marcas novas de qualidade inferior a 

descrita no edital de tentar firmar preços com a participação e possíveis vitórias em licitações. 

Visto que na maioria das vezes os preços destas são inferiores aos de tiras que contemplam a 

descrição questionada.  

 

Todavia, importante salientar que o uso destas tiras pode implicar diretamente nas 

vidas dos Munícipes que delas forem fazer uso. Tendo em vista que ao aferir suas glicoses 

será determinada a medicação necessária para tal paciente, seja na aplicação de insulina ou 

ingestão de qualquer outra droga para controle de glicose.  

 

Desta forma, o Município como Administração tem o dever de adquirir o melhor 

produto que o mercado disponibilizar, sem se tratar de uma questão comercial, mas sim de 

responsabilidade social. Principalmente a considerar também que referidas fitas são para uso 

contínuo em aferidores domésticos. O que coloca também a monitorização glicêmica como 

quinto sinal vital.  

 

Estamos falando de vidas que podem ser salvas ou perdidas, não se trata de uma 

simples fita, um simples objeto. Se trata de um material de suma importância para o 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e PREGÃO  

 
 

Av. Agenor Luís Heringer, 231, Pinheiros - ES; Tel.: (27) 37652544; e-mail: gabinete@pinheiros.es.gov.br 

 

Município que presta o serviço de controle glicêmico a população que registra um altíssimo 

índice de pacientes com diabetes.  

 

Ultrapassa esta questão a barreira comercial, se tratando exclusivamente de 

responsabilidade. O Município tem o dever de mediante a licitação e seus princípios adquirir 

com o melhor preço o melhor produto, sem admitir ou se deixar levar por teses bem 

elaboradas de produtos que não atendem as nossas necessidades. Visto que para estas o 

produto que nos atende é exatamente o descrito no edital.  

 

Assim como comprovado anteriormente, o descrito no item 196 contempla várias 

marcas comercializadas em território nacional, o que desaba o fundamento de restrição de 

mercado. Mesmo porque a CPL preza pelos princípios da licitação e trabalha como zeladora 

destes, pautando todos seus serviços por estes.  

 

Importante salientar que em consulta a outros Municípios do Estado foi 

constatado pela Comissão que no Município de Alegre ocorreu a mesma situação no Pregão 

Presencial 017/2019 daquela cidade. Onde a mesma empresa impugnou edital que descrevia o 

mesmo produto da mesma forma do presente.  

 

Naquela ocasião o Município de Alegre remeteu a impugnação a profissional de 

enfermagem responsável para decidir com olhar técnico, o que foi feito. Tendo como 

resultado o indeferimento do mesmo, pautado por argumentos conexos ao presente, de forma 

muito coerente e fundamentada. Razão pela qual integramos ao presente texto mediante 

anexo, para da mesma forma INDEFERIRMOS o pedido de reforma da descrição do 

item 196. 

 

Desta feita, faça-se a correção dos itens deferidos com a publicação de novo texto 

editalício em regime de urgência, obedecendo os prazos legais. Aos demais itens indeferidos, 

permaneça-se o texto originário.  
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Intimem-se os impugnantes do resultado desta Decisão, publicando seu inteiro 

teor no site do Município, sob o endereço: www.pinheiros.es.gov.br, na aba pertinente.  

 

Pinheiros – ES, 13 de Janeiro de 2020. 
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