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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 128/CISAMREC/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 010/CISAMREC/2021 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
EMPRESA IMPUGNANTE: TRADE MEDICAL SDE MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI – CNPJ Nº. 06.555.143/0001-46 
 
 

DECISÃO  
 

 Visto etc...  
 

SINOPSE 
  
 Trata-se de pedido de impugnação ao edital pela empresa em 
epígrafe, quanto ao descrit ivo dos itens 1, 3, 4, 7, 19, 20, 30, 31 do anexo VII,  
que assim dispõe: 
 
I tem 1 
Aventa l /capote IMPERMEAVEL LAMINADO gramatura mínima 50g/m2. O capote ou 
aventa l deve ser de mangas longas, punho de malha ou e lás t ico e abertura poster ior .  
Além disso,  deve ser confecc ionado de mater ia l  de boa qual idade,  atóx ico,  
h idro/hemorrepelente,  h ipoalérg ico, com baixo desprendimento de part ículas e 
res istente, proporcionar barreira ant im icrobiana efet iva (Teste de Ef ic iênc ia de F i l t ração 
Bacter io lógica -  BFE), a lém de permit ir  a execução de at iv idades com confor to. 
Apresentar junto a proposta f icha técnica do produto e laudo do tes te de Ef ic iênc ia de 
Fi l t ração Bacter io lógica -  BFE. 
 
I tem 3 
Aventa l  descartável.  Caracter íst icas:  aventa l de manga longa, punho de malha ou 
e lás t ico e abertura poster ior ,  com t iras para amarrar na c intura, confeccionado em TNT 
(100% pol ipropi leno)  gramatura mínima 30g/m 2, cor branca, tamanho único, não 
estér i l .  Deve ser  confeccionado de mater ia l  de boa qual idade, atóx ico, 
h idro/hemorrepelente,  hipoalérg ico, com baixo desprendimento de par t ícu las .  
Apresentar junto à proposta f icha técnica do produto.  
 
I tem 4 
Equipo para nutr ição entera l ESCALONADO. Caracter íst icas: Estér i l ,  ponta perfurante 
adaptável  com fac i l idade e segurança a qualquer  t ipo de f rasco/ ampola/ bolsa,  
contendo protetor ,  câmara de gotejamento f lexível e transparente permit indo o 
monitoramento de f luxo da a l imentação a ser administrada. Tubo f lex ível  de coloração 
azul em PVC de, no mínimo, 1,2m. Regulador de f luxo t ipo p inça ro lete, conector 
ESCALONADO para d iferentes d iâmetros  de sonda, contendo protetor.  Embalado 
indiv idualmente em papel grau c irúrgico e f i lme termoplást ico,  contendo os dados 
impressos de ident i f icação, lote, data de fabr icação e val idade. Apresentar junto a 
proposta f icha técnica do produto e regis tro na ANVISA. 

 
I tem 7 
Lenço umedec ido com ação desinfetante para uso em superf íc ies f ixas e art igos não 
cr í t icos, formulado a base de quaternár io de amônio de 5ª geração + pmhb. Pacote com 
50 unidades de lenços medindo aprox imadamente 20x18cm e gramatura de 35 g/m². 
Apresentar re latór io técnico de teste de superf íc ies.  
 
I tem 19 
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Estetoscópio adul to duo sonic:  o l ivas em si l icone ou s imilar ,  res istente e macio, com 
acabamentos sem rebarbas; conjunto b iaur icu lar  em aço inox e f lexível na curvatura do 
tubo "Y",  auscultador  duplo, adul to com diaf ragma resis tente e de al ta sensib i l idade 
para auscul ta card iopulmonar , que permita o mínimo de sons ambienta is e um máximo 
de sons própr ios do pac iente, tubo condutor de som em pol iet i leno. Deverá 
acompanhar: 4 o l ivas em si l icone, 01 membrana reserva. Possuir  e apresentar junto à 
proposta o registro na ANVISA. Garant ia de 12 meses contra defe itos de fabr icação. 
Apresentar junto a proposta cata logo do produto ident i f icando o mesmo. 
 
I tem 20 
Oxímetro de pulso, c l ipe de dedo, portát i l .  Com display de LED, Intervalo de medição 
de SpO2 entre 70-99% com prec isão de ±2%. Possuir  f reqüênc ia de Pulso: In tervalo de 
medição: 30-250 BPM. Func ionamento com duas p i lhas t ipo "AAA" com poss ib i l idade de 
duração de 18 horas de moni tor ização cont ínua. Equipamento deverá possuir  barras  
latera is  para maior  prec isão de lei tura em locais  com grande luminos idade.  Possuir  e 
apresentar junto à proposta o regis tro na ANVISA. Apresentar junto à proposta,  
catá logo do produto ident i f icando o mesmo. 
 
I tem 30 
Compressa de Gaze Hidróf i la Estér i l  7 ,5 x 7,5 cm c/ 13 f ios  pct c/  10 unidades. 
Caracter íst icas: confeccionada com f ios 100% algodão em tecido t ipo te la, com oi to 
camadas e c inco dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechada e 15x30 quando 
aber ta. Cor branca,  alvejadas, pur i f icadas e isentas de impurezas, substânc ias 
gordurosas, amido, corantes corret ivos e alvejantes ópt icos. Inodoras e ins ípidas.  
Dobradas para dentro em toda a sua extensão para evi tar  o desf iamento,  isento de 
quaisquer defe i tos prejudic ia is a sua perfei ta ut i l ização, embaladas em pacote com 10 
unidades, constando externamente os dados de ident i f icação e procedência e demais  
caracterís t icas conforme ABNT. Ester i l izados por ir radiação gama ou por óx ido de 
et i leno, sem o f i lamento radiopaco. Apresentar f icha técnica do produto e regis tro na 
ANVISA. 
 
I tem 31 
Compressa de gaze Hidróf i la 7,5 X 7,5 com 13 f ios . Caracterís t icas: confecc ionadas em 
f ios 100% algodão em tec ido t ipo tela, com oito camadas e c inco dobras, com dimensão 
de 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30 cm quando aber tas . Cor branca, a lvejadas, 
pur i f icadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corret ivos 
e a lvejantes ópt icos.  Inodoras e insíp idas. Dobradas para dentro em toda a sua 
extensão para evi tar  o desf iamento, isento de quaisquer defe i tos prejudic ia is a sua 
perfei ta ut i l ização,  embaladas em pacote p lást ico com 500 unidades,  constando 
externamente os dados de ident i f icação e procedência, sem f ios radiopacos e demais  
caracterís t icas conforme ABNT. Apresentar f icha técnica do produto e regis tro na 
ANVISA.  
 
 Requereu a impugnante a alteração do Edital para, dentre suas 
pretensões, seja exigido registro dos produtos na ANVISA, exclusão de 
marcas pré-aprovadas, alteração do descrit ivo para constar padronização de 
ISO, alteração dos valores estimados para valores superiores ao estabelecido 
no Edital, exigência de AFE, exigência de amostra dos produtos e, por f im 
republicação do ato convocatório.   
 

ADMISSIBILIDADE 
 

 Dispõe o item 10 e ss, quanto a impugnação do Edital, que: 
 

10.1.  Qualquer c idadão é par te legít ima para impugnar 
esse edi tal ,  por ir regular idade na apl icação da Lei nº.  
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8.666/93, devendo protocolar ,  o pedido em até 05 (c inco) 
d ias úte is antes da data f ixada para a aber tura da sessão 
públ ica, sob pena de prec lusão;   
10.2.  Em se tratando de l ic i tante, o prazo para 
impugnação dos termos do Edita l é  de até 02 (dois)  dias 
úte is antes da data f ixada para a abertura da sessão 
públ ica, sob pena de prec lusão;   
10.3.  Ocorrendo a prec lusão a que se refere o inciso 
10.1 e 10.2, a comunicação não será aprec iada,  
ocorrendo o arquivamento sumário, bem como não 
suspenderá o curso do cer tame;   
10.4.  A impugnação não possui efe ito suspens ivo e 
caberá ao pregoeiro, aux i l iado pelos responsáveis pela 
e laboração do edi ta l  e  dos anexos, dec idir  sobre a 
impugnação no prazo de 03 ( três) d ias úte is ,  contado da 
data de recebimento da impugnação;  
 

 A impugnação é tempestiva, sendo proposta dentro do prazo 
estipulado no item 10.1 e 10.2 do Edital, em 20/09/2021, estando prevista a 
abertura da sessão pública para o dia 24/09/2021, portanto, admissível.  
 

MÉRITO 
 
 Insurge a impugnante a alteração do Edital para, dentre suas 
pretensões, seja exigido pela a administração: i) registro dos produtos na 
ANVISA; i i)  exclusão de marcas pré-aprovadas; i i i)  alteração do descrit ivo 
para constar padronização de ISO; i i i i ) alteração dos valores estimados para 
valores superiores ao estabelecido no Edital, i i i i )  exigência de AFE; i i i i i )  
exigência de amostra dos produtos. 
 
 De uma anál ise perfunctória das alegações não se vislumbra 
nenhuma irregularidade nos termos do Edital e dos descrit ivos dos produtos 
capazes de macular o certame. 
 
 Dispões o Edital na cláusula 5 e ss, que: 
 

5.  DAS AMOSTRAS  
5.1.  A l ic i tante, cuja marca cotada,  não est iver pré-aprovada,  
conforme plani lha do Anexo VI I ,  deverá apresentar ,  em até 03 
( três) d ias uteis ,  após o encerramento do pregão eletrônico,  
se vencedora no(s) i tem(s),  no mínimo, 03 ( três) amostra do 
produto para cada i tem, para que a autor idade competente,  
através do responsável técnico do CISAMREC e prof iss ionais 
des ignados pelos municíp ios consorc iados, tes te-a, aprove-a 
ou não,  sob pena de inabi l i tação/desc lassif icação do i tem;  
5.2. Para os produtos de marcas pré-aprovadas, constantes 
na p lani lha no Anexo VI I ,  não é necessár io a apresentação de 
amostras ;  
5.3 Para os produtos que não está sendo sol ic i tado marcas 
pré-aprovadas (somente em edi tal de Mater ia l  médico 
hospita lar) ,  deve ser apresentado junto aos documentos de 
habi l i tação, o catá logo do produto, e f icha técnica, quando 
sol ic i tado,  para comprovação do modelo e deta lhes do 
mesmo. Ass im como a amostra sol ic i tada no i tem 5.1.   
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5.4 Somente serão ut i l izadas para tes tes,  de qual idade e 
ef icác ia do produto,  as amostras da proposta de menor preço 
e que atendam ao descr i t ivo do objeto.  
5.5. Quaisquer documentos apresentados em língua 
estrangeira deverão ser traduzidos para o idioma of ic ia l  do 
Bras i l ,  juntando-se à proposta o or ig inal  e o traduzido;   
5.6. Será c lass if icada a proposta de menor  preço unitár io e 
que atenda aos requis i tos do descr i t ivo do objeto, bem como 
obtenha a aprovação no tes te de qual idade e ef icác ia, f icando 
as demais propostas c lass if icadas em l is ta de espera, a 
cr i tér io do CISAMREC;  
5.7. Não aprovado a qual idade e ef icác ia do produto, será 
convocado dos demais c lassif icados, observando a ordem de 
c lassif icação,  sob as mesmas condições ac ima estabelec idas.   
5.8. A amostra do produto deve v ir ,  obr igator iamente,  
et iquetada com o nome da empresa l ic i tante, a ident i f icação 
do pregão,  número do i tem e descr i t ivo conforme plani lha do 
Anexo VI I ,  nome da marca do produto e fabr icante, número 
do lote, mediante memorando em papel t imbrado ou 
car imbado com o nome da empresa l ic i tante,  devidamente 
ass inado pelo representante legal,  juntamente com o registro 
no Min istér io  da Saúde ou not i f icação s impl i f icada (ANVISA) , 
se for  o caso; sob pena de desc lass if icação;   
5.9. O re latór io da anál ise do produto será d isponib i l izado no 
s ite do CISAMREC; 5.10. A amostra não será devolvida à 
l ic i tante e f icará à d ispos ição do CISAMREC até o venc imento 
do produto ou do prazo de v igênc ia do cer tame, f indo o qual 
será devidamente descartada.  
5.11. A amostra do produto deverá ser  encaminhada ao 
CISAMREC, s i to na Av.  Santos Dumont nº.  1.980, sa las  03-
04, bairro São Luiz,  CEP: 88804-500, Cr ic iúma SC. Nos 
horár ios das 8h às 12h e das 13h às 17h,  de segunda à  
sexta-fe ira.   
5.12. O CISAMREC não se responsabi l izará por extravios  ou 
recebimento da amostra enviadas por meio de remessa 
postal .   

  
 Como pode-se observar, há no edital a exigência de amostras 
dos produtos para se verif icar a qual idade dos produtos e se estes atendem 
ao descrit ivo, bem como há exigência do registro na ANVISA. 
 
 Obviamente, o objetivo da exigência de apresentação de 
amostras é justamente a de averiguar sua qualidade e ef icácia e, uma vez 
estando registrada na AVINSA pressupõe-se que a mesma atende as 
exigências estabelecidas pelas legislações pert inentes quanto a sua 
fabricação (INMETRO, ISO, dentre outras).  
 
 No que se refere as amostras pré aprovadas, tratam-se de 
produtos já ut i l izados pelas redes de saúde dos municípios consorciados a 
esta instituição, os quais já restaram comprovas, pelas aquisições e 
uti l izações pretéritas, as suas qualidades e ef icácias, não havendo, desta 
forma, motivo para as suas exclusões do rol de marcas pré aprovadas. 
 
 Não diferente é o que estabelece o inciso 7.2.3 do Edital quanto 
a exigência de apresentação da AFE, que assim dispõe: 
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7.2.3. Autor ização de Funcionamento da Empresa (AFE) de 
d istr ibu ição e/ou comerc ia l ização da marca do i tem cotado,  
v igente, emit ida pela Agênc ia Nac ional de Vigi lância Sanitár ia 
-  ANVISA, nos termos da Lei Federal n.º 6.360/1976 c/c le i  nº 
9.782/1999, comprovado com a publ icação no DOU (Diár io 
Of ic ia l  da União),  se for  o caso;  

   
 Quanto aos valores est imados, lançados nos descrit ivos do 
Edital, estes são real izados através de pesquisas de preços em portais 
governamentais, pesquisas publicadas em mídias especial izadas, sít ios 
eletrônicos especializados ou de domínio amplo, contratações similares de 
outros entes públ icos, dentre outras fontes, não sendo racional a pretensão 
da impugnante em estabelecer preços superiores ao l imite máximo 
estabelecido pela administração. 
 
 Ante ao exposto, conheço da impugnação quanto a sua 
admissibi l idade e tempestividade e, no mérito, INDEFIRO os pedidos 
formulados pela empresa impugnante, mantendo-se ipsis l i t ter is  as condições 
estabelecidas no edital, uma vez que inexistem qualquer t ipo de 
irregularidade no ato convocatório capaz de macular os princípios l icitatórios 
que o regem. 
 
 Publ ique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 23 de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
             ROQUE SALVAN                        MARIA DA GRAÇA RONSONI 
             Diretor Executivo                                  Pregoeira 
        Autor idade Competente 
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