
 

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CANOINHAS 

 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 

 

 

 

 

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 05.531.725/0001-20, com sede na 

Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, nº 391, Bairro Jardim Eldorado, Palhoça/SC, 

CEP 88.133-500, neste ato representada pela Sra. Sabrina Caroline Cardoso, 

Assistente Jurídico, vem, tempestivamente, com amparo no art. 41, § 2º da Lei 

Federal nº 8.666/93, à presença de V. Exc.ª, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Em face do Edital do Pregão Eletrônico n. 04.2021, conforme razões 

a seguir: 

De início, importa consignar que a Impugnante é empresa atuante no 

mercado de comércio e distribuição de fármacos e produtos hospitalares, tanto 

em atendimentos aos particulares quanto aos entes e entidades públicas, tendo, 

portando, interesse em concorrer no certame licitatório em epígrafe. 

Contudo, o disposto no instrumento convocatório a respeito do 

descritivo imposto para o item 01, configura ilegalidade que acaba por interferir 

na livre participação da Impugnante na disputa do objeto licitado, além de 

ofender o ordenamento jurídico regulador das contratações públicas.  



No intuito de apontar com objetividade e clareza as irregularidades 

que viciam o edital em epígrafe, passa-se à pormenorização abaixo. 

 

1. DO DESCRITIVO 

 

ITEM 01:  Unidade de Tira teste/fita reagente, para dosagem de glicemia em 

sangue capilar fresco, que faça testes em neonatal, crianças, adultos e 

gestantes, por metodologia de aspiração capilar. Uso de qualquer enzima 

exceto gdh ppq ou multi gdh (conforme alerta anvisa 992/2009 e 1596/2015). 

Faixa de leitura entre 20 a 600 mg/dl. Deve permitir verificação da glicemia em 

crianças e adultos. Para uso em glicosímetro fotométrico ou amperométrico. 

Resultado de exame em até 10 segundos, volume máximo de amostra de 

sangue de 1 microlitro. Capacidade de transferência dos dados para software 

de gerenciamento de dados glicêmicos. embaladas individualmente ou em 

frasco, com 50 unidades.  

☛ O VENCEDOR DESTE ITEM, DEVERÁ FORNECER EM COMODATO, SEM 

CUSTO ADICIONAL, 1.000 (mil) APARELHOS DE GLICEMIA COMPATÍVEIS COM 

AS TIRAS COTADAS, DEVENDO ESTAR INCLUÍDO NO COMODATO, DE FORMA 

GRATUÍTA E ENTREGUE EM UMA ÚNICA VEZ PARA QUE SEJA POSSIVEL A 

SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS JÁ EXISTENTES, E A DISTRIBUIÇÃO DOS 

MESMOS AOS PACIENTES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO 

AO DIABÉTICO.  

☛ TODA A ASSITENCIA TÉCNICA QUANDO NECESSÁRIO.  

☛ QUANTIDADE ESTIMADA: 250.000 (DUZENTAS E CINQUENTA MIL) TIRAS.  

☛ VALOR MÁXIMO ADMITIDO POR TIRA: R$ 0,57 (Cinquenta e sete centavos).  

☛ AS TIRAS DEVERÃO SER ENTREGUES EMBALADAS EM CAIXAS COM NO 

MÁXIMO 100 (CEM) TIRAS CADA.  

☛ O produto cotado deverá conter registro na ANVISA.  

☛ A DISPUTA SERÁ PELO VALOR DE 01 (UMA) TIRA. 

(Grifamos)  

 

 

 



 

 

1.1 DA ENZIMA 

Inicialmente, importa consignar que, nos Alertas 992 e 1569 não há 

menção de que não deva ser utilizado método com essa Mut-GDH, apenas 

informa que devem ser seguidas algumas precauções, assim como em outros 

aparelhos que utilizem outras enzimas, visto que ambos sofrem interferências, 

apenas modificando o medicamento que as influencia.  

Atualmente muitos sistemas disponíveis para o auto monitoramento 

de glicose no sangue utilizam uma reação enzimática da glicose-oxidase (GOD) 

em tiras de teste. É amplamente conhecido que os sistemas GOD são propensos 

à interferência de oxigênio, já que o oxigênio é o aceptor fisiológico de elétrons 

do GOD. Para minimizar a dependência de oxigênio, os biossensores desses 

sistemas geralmente contêm um receptor de elétrons não fisiológico (mediador). 

Outros sistemas de SMBG utilizam uma reação enzimática de glicose-

desidrogenase (GDH) em tiras de teste. Como o oxigênio não está envolvido na 

reação eletroquímica catalisada pela GDH, esses sistemas são insensíveis ao 

oxigênio. 

Informações relativas à influência e ao impacto clínico da diminuição 

dos valores da pO2 nos resultados das medições dos sistemas GOD são 

limitadas. Podem ser esperados níveis da pO2 diminuídos, p. ex., durante voos 

de longa distância ou em pacientes com doenças respiratórias. Além disso, para 

muitos sistemas GOD, as informações detalhadas, ou seja, a faixa da pO2na qual 

o sistema funciona bem, não são fornecidas na rotulagem dos fabricantes. 

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 

(SBPC/ML) em sua “Diretrizes para a Gestão e Garantia da Qualidade de 

TESTES LABORATORIAIS REMOTOS (TLR)”\2015, no capitulo Glicosímetros 

– Páginas 164 à 166, encontramos os seguintes conceitos  que contradizem as 

afirmações: 

[...] Os glicosímetros, baseados no método da glicose oxidase, são 

dependentes da concentração de oxigênio na amostra sanguínea, e 



variações nessa concentração afetam a acurácia do teste. Substâncias 

redutoras exógenas como ácido ascórbico e acetominofeno podem 

interferir na reação, assim como outros açúcares diferentes da glicose, 

como maltose, xilose e galactose, que estão presentes em alguns 

medicamentos e podem falsamente superestimar a glicemia do 

paciente. 

Há equipamentos cuja reação química para a determinação da glicose 

é baseada na glicose desidrogenase, que requer como cofatores 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD), pirroquinolina quinona 

(PQQ) ou flavina adenina dinucleotídeo (FAD). Nessa metodologia, há 

menor influência da concentração do oxigênio no sangue. Quando se 

utiliza o cofator NAD ou FAD, os resultados não sofrem influência dos 

açúcares não glicose, como maltose e galactose. 

A maltose pode estar elevada em indivíduos submetidos à diálise 

peritoneal com fluido que contenha icodextrina, assim como em 

pacientes que recebem algumas terapias com anticorpos monoclonais 

ou imunoglobulinas, em infusão endovenosa que contenha grandes 

quantidades de maltose como estabilizador. Nesses pacientes, não se 

recomenda a utilização de glicosímetros com metodologia baseada na 

glicose desidrogenase com fator PQQ, até que mais estudos 

demonstrem que os níveis de maltose atingidos nessas terapias não 

interfiram na dosagem de glicose no TLR [...] 

As afirmações do FDA são bastante parecidas com as da Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica (SBPC). 

O oxigênio nos pulmões se difunde pelo sangue através das células 

vermelhas, onde se liga à hemoglobina. O teor total de O2 de uma amostra de 

sangue é a soma das concentrações de hemoglobina ligadas a O2 e de O2 

dissolvido no plasma - que se correlaciona para a pressão parcial de oxigênio 

(pO2 ). 

 O valor de O2 dissolvido representa apenas uma porção marginal do 

teor total de O2 na amostra de sangue. Não obstante, as variações pO2 no 

sangue capilar podem levar a desvios relevantes na medição de glicose no 

sangue em sistemas baseados na enzima GOD (oxidase). 



 As possíveis razões para hiperóxia (aumento da concentração de 

oxigênio no sangue) são respiração intensificada, esporte intenso, e 

administração de oxigênio, como por exemplo em um ambiente hospitalar. 

 As possíveis razões para a hipóxia (diminuição da concentração de 

oxigênio no sangue) são altitudes elevadas, ventilação pulmonar inadequada, 

difusão, anemia, uma derivação da direita para a esquerda no coração, e 

aumento das necessidades de O2 em atividades físicas. 

 Clinicamente, essa interferência é importante para cidades com altas 

altitudes, onde temos sempre algum grau de hipóxia, e em pacientes 

hospitalizados, principalmente os severamente enfermos, pois frequentemente 

estarão sob tratamento por inalação ou cateter de O2 ou algum outro tipo de 

aporte para auxílio a oxigenação/respiração, e podem ainda ter quadros clínicos 

que pioram esta condição, como no caso de anemias severas, encontradas em 

pacientes em quadros de septicemias, com intubação, portanto com 

oxigênioterapia, ou seja, pacientes em que se somam diversos possíveis 

intervenientes. 

 Curiosamente, enquanto GODs são capazes de utilizar o 

oxigênio, bem como uma variedade de outros aceitadores de elétrons, 

FAD-abrigando GDHs são incapazes de utilizar oxigênio, apesar de abrigar 

o mesmo co-fator redox e possuindo significativa semelhanças estruturais 

com GOD. 

 É importante compreender as propriedades e limitações básicas das 

enzimas empregadas e os princípios subjacentes à sua atividade catalítica para 

evitar perigos potenciais. Ao considerar a possível adequação de uma enzima 

para uma aplicação de um sensor em particular, deve-se considerar não só a 

principal categoria da enzima ou o nome convencional, mas também deve estar 

ciente de outras características que podem afetar as propriedades enzimáticas, 

como a estirpe hospedeira usada para sua preparação, Mutações manipuladas, 

bem como modificações químicas ou enzimáticas. Esta breve revisão de 

oxidoreductases empregada em sensores de glicose no sangue tem tentado 

fornecer o fundo necessário para entender melhor essas características e espero 

evitar potenciais armadilhas. 



 Em resumo afirmar que mesmo com alterações na oxigenação 

sanguínea, fisiologicamente, pós tratamento os valores de oxigênio vasculares 

(arteriais, venosos e capilares) não é capaz de ocasionar um resultado falso nos 

valores de glicemia capilar com sistemas a base de GOD, não é sustentado pela 

SBPC e nem pelo FDA.  

 

 1.2        DA METODOLOGIA ASPIRAÇÃO CAPILAR 

 

Importante salientar que a nomenclatura técnica citada acima não vem de acordo com 

os padrões técnicos utilizadas mundialmente, sendo que a nomemclatura atual é 

mediada por absorção capilaridade e não aspiração capilar. 

 

DA PRAXE EM LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

O programa de Diabetes é uma realidade 

em todo Brasil e os órgãos públicos sabendo da importância da licitação de tal item, 

prestigiando os Princípios da Isonomia e da Ampla Competição, vem elaborando editais 

abertos, livres de direcionamento e restrições a fim de obter o melhor preço, seguem 

alguns exemplos: 

 

“tiras reagentes para teste de determinação de glicemia, para testar glicose no 

sangue capilar, venoso e arterial. Método de leitura através de amperometria e/ou 

fotometria. A faixa de medição deverá ter entre 20 mgdl a 500 mg-dl, aceitando-se 

valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500mg/dl, que não sofra interação com 

oxigênio (glicose desidrogenase).Embalagem com 50 tiras, com identificação de lote 

e validade, registro no MS e instruções de uso e armazenagem...” 

Fonte: Pregão eletrônico 2009/103 – Governo do Paraná  

 

Item 01 – Tiras reagentes em suporte plástico: com área reativa para determinação 

quantitativa de glicemia utilizando metodologia enzimática, com leitura de reflectância 

ou por amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil de 

calibragem fácil e rápida. O método de análise deve apresentar linearidade na faixa de 

20 a 500 mg/dl, com indicação que leve à repetição do teste quando necessário. O 



teste deve ser rápido com resultado em até 45 segundos após a aplicação do sangue 

total na tira. Amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume 

máximo de 5,0 (cinco) microlitros, aplicada diretamente na tira reativa. 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 e/ou prazo de 

validade e número de registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade mínimo 

deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Atender a NR 32. Portaria 485, de 

11 de novembro de 2.005. 

Fonte: edital Pregão 322/2008 – Secretaria Municipal de Saúde de Paulo 

 

Item 96 “Fita Reagente em tiras para leitura de glicose no sangue capilar, venoso, 

arterial e neonatal, usada em glicosímetros, com volumes de amostras de 04 microlitros, 

com variação aceitável de +/- 02 microlitros, com ampla faixa de segurança para leitura, 

menor interferência de substâncias químicas e efeitos de oxigenação do sangue, 

método eletroquímico ou fotômetro, com leitura de até 40 segundos. Frascos COM 50 

TIRAS.”  

Fonte: Pregão Eletrônico nº 03/2.010 – Prefeitura de Goiânia  

 

Tiras reagentes para determinação quantitativa de glicose caixa com 50 unidades, 

que aceite amostra capilar, venosa e arterial. Unidade de medida em mg/dl, faixa de 

medição 10 a 600 mg0063/dl. Bem como para pacientes submetidos a 

oxigenoterapia, o reagente não deve interferir com Po2. 

Principio de teste fotométrico ou amperometrico tempo de leitura de até 15 

segundos. 

A empresa vencedora devera fornecer 350 monitores em forma de comodato, a 

assistência técnica garantida e treinamento em todos os setores que utilizarem os 

monitores. 

Indispensável apresentação da bula original do produto e certificado de Boas 

Praticas de Fabricação. 

Pregão Presencial Nº 068/2011 – Registro de Preço Mafra SC. 

 

 

 

 

 



 

DO PRODUTO ACCU-CHEK ACTIVE 

 

 

Vencidas as questões acima, 

aproveitamos para demonstrar as diversas características que o tornam o Accu-Chek 

Active o aparelho mais indicado para o mercado público, entre elas podemos destacar: 

 

• Apenas a tira reagente entra em contato com a amostra (sangue), sendo que o 

monitor nem sequer é manipulado durante a coleta.  

• A tira reagente possui reservatório para excesso de sangue com capacidade de 

retenção de até 30 microlitros de sangue, ou seja, 30 vezes mais que a amostra 

necessária para a realização do teste (1 microlitro).  

• A área de preenchimento da amostra (área reagente) é composta de tecido 

especial, confeccionado em fibras com alto poder de absorção, assegurando a máxima 

retenção da amostra sanguínea na tira-teste.  

• Ao retornar a tira reagente para o monitor, a área de absorção da amostra é inserida 

na superfície do monitor, não sendo introduzida em nenhuma hipótese dentro deste.  

• Possibilidade de 2ª gota, caso a primeira não tenha sido suficiente para o teste; 

• Aviso de vencimento das tiras;  

• Confirmação visual dos resultados, uma vez que existe uma escala de cores no 

frasco do produto; 

• Fácil manuseio, display grande para visualização dos resultados; etc... 

 

 

 

 

 

 



Observe, Sr. Pregoeiro que o Accu-Chek Active atende aos mais 

respaldados órgãos de controle de Produtos para Saúde nacionais e internacionais, 

sendo aprovado pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo FDA- 

Food and Drugs Administration e EMEA- European Medicines Agency, com atendimento 

integral às recomendações do IFCC – International Federation Chemistry and 

Laboratory Medicine. 

Além disso, o Accu-Chek Active atende às mais importantes normas para 

produtos de diagnóstico in vitro do mundo, tais como:  

i) Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pela Alemanha e 

reconhecido em toda a Europa. 

ii) Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição emitido pela ANVISA. 

iii) Norma Regulamentadora n° 32  do Ministério do Trabalho e Emprego. 

iv) Directiva 98/79/CE para produtos para diagnóstico in vitro. 

v) Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory 

Workers from Occupationally Acquired Infections; Guideline- Third Edition; 

CLSI Document M29-a3, 2005. 

 

DO DIREITO 

 

Podemos notar que os fatos apontados acima vêm restringir a ampla 

competitividade e disputa para fornecimento de produtos de qualidade similar e com a 

mesma finalidade: realizar testes de glicemia. Tal prática, sem dúvidas, compromete a 

concorrência e fere o consagrado princípio da igualdade. 

Vejamos como o mestre Hely Lopes Meirelles trata a questão em sua obra 

Licitação e Contrato Administrativo: 

 

“O que o princípio da igualdade entre os 

licitantes veda é a cláusula 

discriminatória ou o julgamento faccioso 

que desiguala os iguais ou iguala os 

desiguais, favorecendo a uns e 

prejudicando a outros, com exigências 

inúteis para o serviço público, mas com 



destino certo a determinados 

candidatos.” (grifamos) 

 

Isto posto, não pode todo o ato licitatório ter sua eficácia frustrada por 

desnecessárias exigências que são meramente restritivas e não apresentam 

nenhum benefício adicional, fazendo com que tão respeitada empresa não possa 

participar da presente licitação. A licitação deve sempre procurar obter o maior número 

de concorrentes a fim de obter a proposta mais vantajosa para a Administração. Neste 

sentido dispõe a Lei 8.666/93: 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional 

da isonomia e a selecionar a proposta 

mais vantajosa para a Administração 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”. 

§ 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 e 

estabeleçam preferências ou distinções 

em razão da naturalidade, da sede ou do  

domicílio dos licitantes ou de qualquer 

outra circunstância impertinente ou 

irrelevante para o específico objeto do 

contrato.” (os grifos nossos) 

 



Ainda neste sentido, encontramos acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul: 

 

“Visa à concorrência pública fazer 

com que o maior número de licitantes 

se habilitem para o objetivo de 

facilitar aos órgãos públicos a 

obtenção de coisas e serviços mais 

convenientes a seus interesses. Em 

razão deste escopo, exigências 

demasiadas e rigorismos 

inconsentâneos com a boa exegese 

da lei devem ser arredados.” (RDP 

14:240) 

 

Como exposto, a Doutrina e a Jurisprudência são unânimes ao afirmar que 

a licitação deve buscar o maior número de participantes, estimulando a concorrência, 

vez que a Administração só tem a ganhar ao receber diversas propostas, de onde 

certamente surgirá aquela mais interessante e vantajosa para o erário e, indiretamente, 

para toda a coletividade.  

Os Tribunais de Contas e a população esperam de nossa Administração 

Pública licitações altamente competitivas que possibilitem ampla disputa entre diversos 

concorrentes, trazendo aos usuários produtos de qualidade a preços justos.  

                       Note-se que a manutenção do presente edital caracteriza violação dos 

princípios da Legalidade, da Impessoalidade e da Igualdade, aqui aplicáveis por força 

de expressa previsão legal, artigo 3º da Lei 8666/93, maculando de vício de nulidade o 

presente processo licitatório. 

 

 

 

 



 

DO PEDIDO 

 

Resta claro que a SOMA/SC tem condições de oferecer produtos que 

atendem ao objeto do edital e não menos eficazes do que os escolhidos no instrumento 

convocatório, proporcionando a esta instituição pública ter acesso aos melhores lances 

possíveis.  

         Assim, diante de todo o exposto, requer a impugnação do Edital do 

Pregão Presencial nº 04/2021 para que: alterando-se os descritivos do item 01, a 

fim de não compreender mais tal restrição indevida, alterando-se a nomeclatura 

para absorção capilaridade, assim como também retirar a restrição da reação 

enzimática Multi – GDH 

Nestes termos pede e aguarda deferimento. 

26 de fevereiro de 2021 

 

 

 

___________________________ 

Supervisor de Licitação 

ALYSON LUIZ PEREIRA 

CPF 079.269.539-97- RG 4570762 SSP/SC 
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referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
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Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 18/05/2020 11:28:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
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