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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO: N° 0029/2020 

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 0006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0029/2020 

DATA DA SESSÃO: 04/03/2020 – 08H30 

 

 

 

DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA, filial inscrita sob o CNPJ 04.027.894/0007-50, situada na Avenida 

Pedro Pascoal dos Santos, n° 410 – Galpão 02 MD. 04 e 05 – Residencial Parque Sumaré 

– Sumaré/SP – CEP 13.178-561, endereço eletrônico juridico@dupatri.com, telefone para 

contato: (013) 3228 8700, empresa interessada em participar do certame em epigrafe, 

vem mui respeitosamente perante Vossa Senhoria, através de seu representante legal, 

com fulcro no art.9º da Lei 10.520/2002 cc. Art. 41,§ 1º, da Lei 8.666/93, apresentar  

 

 

IMPUGNAÇÃO 

 

ao descritivo referente ao item 104 - SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA 
DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO SLIPLOCK, LÁTEX FREE, ESTERIL, 
APIROGENICA, ATOXICA, CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE 
RETENÇÃO, HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA, SILICONADA. do edital em 
apreço, certo de que há vícios e ilegalidades no que diz respeito ao direcionamento do 
material para a fabricante SOL MILLENNIUM, impedindo, assim, os princípios de 
livre concorrência e lisura do processo licitatório.  
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1 – DOS FATOS  

 

 

A impugnante pretendia participar do certame supramencionado 

vez que atende todos os requisitos do edital, entretanto, ao verificar o descritivo referente 

ao item 104 - SERINGA DESCARTAVEL 03ML S/ AGULHA DESCARTÁVEL SEM AGULHA, BICO SLIPLOCK, 

LÁTEX FREE, ESTERIL, APIROGENICA, ATOXICA, CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE 

RETENÇÃO, HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA, SILICONADA, observou que apenas a fabricante 

SOL MILLENNIUM possui o item com “BICO SLIPLOCK” e “HASTE COM QUEBRA DE 

SEGURANÇA”.   

 

É de conhecimento desta Administração que a licitação tem o 

caráter ampliador de participação, e não restritivo. Com isso, conclui-se que não é 

palpável o direcionamento do material hospitalar em questão para apenas uma 

fabricante, uma vez que, demais concorrentes também cumprem as normas impostas 

pela ANVISA, inclusive, no que diz respeito a proteção total contra riscos biológicos 

contidos na NR-32. 

 

Ante o exposto, nota-se que o requisito de “proteção total” pode 

(e deve) ser cumprido por demais fabricantes que pretendem concorrer na licitação, 

porém, com a exigência de “BICO SLIPLOCK” e “HASTE COM QUEBRA DE 

SEGURANÇA”, apenas uma marca poderá ser licitada, desatendendo os preceitos 

básicos de um processo licitatório.  

 

Tal fato comprova um vício do edital, uma vez que fere 

gravemente o princípio da ampla participação e da lisura do certame, retirando a isonomia 

de participação das empresas interessadas, direito esses adquiridos vide legislação 

brasileira atual. 
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2 – DO DIREITO 

 

 2.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

 

Primeiramente, deve-se atentar para a tempestividade da 

presente impugnação, conforme exposto no item 8.1 do Instrumento Convocatório, o qual 

prevê que serão recebidas as impugnações até dois dias úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas:  

 
“8.1 - Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, 

qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 

o ato convocatório do Pregão. A petição será encaminhada ao(a) 

Pregoeiro(a) que elaborará relatório para autoridade competente que decidirá 

no prazo de até 01 (um) dia útil antes da sessão pública.”  

 

Desse modo, considerando que a sessão de abertura ocorrerá 

no dia 04/03/2020, o prazo para impugnação findar-se-á no dia 28/02/2020. 

 

 

2.2 DA COMPETITIVIDADE DO CERTAME 

 

 Como é cediço, o objetivo da licitação é possibilitar a 

participação do maior número de licitantes de todo território nacional como forma de 

fomentar a competitividade, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração.  

 

 De acordo com o que determina a Lei 8666/93 a escolha 

administrativa não pode comprometer a competitividade do certame, vejamos:  

 

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 
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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, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 

estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 

sede ou domicílio dos licitantes ou 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;  

 

Neste sentido, ensina Marçal Justen Filho: 

 

                                           “Respeitadas as exigências necessárias para assegurar a seleção da 

proposta mais vantajosa, serão inválidas todas as cláusulas que, ainda 

indiretamente prejudiquem o caráter competitivo da licitação”.  

 

A exigência ora impugnada evidentemente restringe a 

competitividade do certame licitatório e apenas privilegia a fabricante SOL 

MILLENIUM, pois apenas o seu item atende por completo os requisitos de “BICO 

SLIPLOCK” e “HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA”.  contidos no edital.  

 

 Nesse sentido, valem os ensinamentos de Hely Lopes 

Meirelles, que, em sua obra “Licitação e Contrato Administrativo”, assim preleciona:  

 

“A igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da licitação – 

previsto na própria Constituição da República (art. 37, XXI) –, pois não 

pode haver procedimento seletivo com discriminação entre 

participantes, ou com cláusulas do instrumento convocatório que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art3
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afastem eventuais proponentes qualificados ou os desnivelem no 

julgamento (art. 32, § 1º)” (grifo nosso). 

 

 Vale observar que o Poder Judiciário tem anulado cláusulas 

de editais com caráter discriminatório, conforme ementas abaixo transcritas: 

 

“DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO – VINCULAÇÃO AO EDITAL – INTERPRETAÇÃO DAS 

CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO PELO JUDICIÁRIO, 

FIXANDO-SE O SENTIDO E O ALCANCE DE CADA UMA DELAS E 

ESCOIMANDO EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS E DE EXCESSIVO 

RIGOR PREJUDICIAIS AO INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 

CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ESSE FIM. 

DEFERIMENTO. 

(...) 

Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao Edital não é 

absoluto, de tal forma que impeça o Judiciário de interpretar-lhe, buscando-

lhe o sentido e a compreensão e escoimando-o de cláusulas desnecessárias 

ou que extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor possa 

afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou que o transmude de um 

instrumento de defesa do interesse público em conjunto de regras prejudiciais 

ao que, com ele, objetiva a Administração” (Mandado de Segurança nº 

5.418/DF, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.98, transcrito na obra de 

MARÇAL JUSTEN FILHO, “Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos”, Ed. Dialética, 1998, p. 73)”.  

 

“Licitação. Edital. Anulação. Exigência violadora do princípio da igualdade, 

restringindo o caráter competitivo do procedimento. Cláusula Discriminatória. 

Artigos 37, XXI, da Constituição da República, e 3º, § 1º, do DL 2.300/86. A 

regra geral de licitação é a participação do maior número possível de 

licitantes, devendo o edital ser parcimônio e criterioso ao fixar requisitos, pois 

são proibidas as condições impertinentes, inúteis ou desnecessárias”. 

(TJ/SP, Ap. Cív. n. 225.567-1, Des. Alfredo Migliori, 25/05/95, JTJ, vol. 172, 

p. 109). 

 

      Assim, tendo em vista o interesse público e os princípios da 

economicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, deve-se retificar o 
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Instrumento Convocatório, visando o alcance da proposta mais vantajosa, 

possibilitando a maior quantidade de empresas no certame. 

 

2.3 DO ATENDIMENTO A NR 32 

 

É de conhecimento desta Administração que é necessário o 

atendimento da NR. 32 da ANVISA,  uma vez que há decisões pacificadas de diversos órgãos 

públicos, afirmando de forma extensiva que todos os dispositivos intravenosos devem 

possuir sistema de proteção total da agulha, para que não haja risco para os profissionais 

que os manuseiam, inclusive o próprio edital de licitação em apreço, que demonstra em seu 

descritivo a necessidade de proteção total.  

Notadamente, tal exigência é feita para que haja uma 

segurança capaz de garantir ao profissional da saúde a manipulação desse tipo de produto 

com a efetiva proteção do contra o risco de acidente e contaminação (RISCO BIOLÓGIO). 

Ainda neste sentido ressalta-se que a Portaria n. 485, de 11 de 

novembro de 2005, a qual aprovou a Norma Regulamentadora n. 32 (Segurança e Saúde no 

Trabalho em Estabelecimentos de Saúde) estabelece que:  

                                                       “32.2 Dos Riscos Biológicos 

32.2.1 Para fins de aplicação desta NR, considera-se Risco 

Biológico a probalidade da exposição ocupacional a agentes 

biológicos. (...)” 

Neste passo, nota-se que a exigência da ANVISA ocorre por conta 

da proteção total, e não incide sobre  “BICO SLIPLOCK” e “HASTE COM QUEBRA DE 

SEGURANÇA”” como uma obrigatoriedade para proteção de riscos de acidente pérfuro-

cortante.  

Isto posto, sem sombra de dúvida, não há que se admitir que o Edital 

seja direcionado a apenas uma marca, uma vez que demais fabricantes podem atender o edital, 

cumprindo tosas as exigências legais. Não há dúvidas de que o Risco Biológico é uma questão 

de Saúde Pública, merecedora do amparo e atenção desta Ilustre Instituição, porém, 
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considera-se um pouco exagerada (e até mesmo ilegal) a exigência de “BICO SLIPLOCK” 

e “HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA” no caso em apreço.   

É sabido que são considerados fonte de Riscos Biológicos bactérias, 

parasitas, protozoários, fungos e bacilos e o mais importante que o risco biológico é grave ameaça 

que ocorre por meio da disseminação de micro-organismos que, em contato com o homem, podem 

provocar inúmeras doenças.  

Visando reduzir o risco de transmissão de micro-organismos (RISCO 

BIOLÓGICO), a partir de fontes conhecidas ou não, em serviços de saúde, propôs-se, através de 

Entidades Fiscalizadoras, a utilização de medidas de barreira/segurança, todas as vezes que 

houver a possibilidade de contato pelo profissional de saúde com sangue, secreções e/ou fluidos 

corpóreos, independente do conhecimento do diagnóstico ou status sorológico do paciente.  

Devemos ressaltar o disposto na Norma Regulamentadora do 

Ministério do Trabalho – NR32 a qual determina que o profissional de saúde deverá utilizar 

apenas produtos com proteção total contra o risco biológico:  

 “32.2.4.16 Deve ser assegurado o uso de materiais 

perfurocortantes com dispositivo de segurança, conforme 

cronograma a ser estabelecido pela CTPN.” 

Ante o exposto, sugerimos que o descritivo seja modificado para os 

seguintes termos, os quais ampliam a participação de diversas empresas, além de atender as 

exigências legais:  

SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 3 ML,  EM POLIPPROPILENO, ATOXICA, 

TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, 

MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE 

SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO  DA SERINGA  OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL 

DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL 

CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32  (PORTARIA TEM Nº 485 

11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA 

ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA 

PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO 

CORPO  DA SERINGADO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO, E  REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .  
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3 – DO PEDIDO  
 

 

  Diante do exposto, a IMPUGNANTE requer que seja 

acolhida a presente impugnação a fim de que haja a alteração do descritivo referente ao ITEM 

104, observando, sempre, a legislação atual, visando à ampla participação do processo licitatório, 

republicando-se o instrumento Convocatório, nos termos do § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93. 

 
Nestes Termos. 

P. Deferimento. 

 

Sumaré, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA 

GERENTE DE LICITAÇÕES 

SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 5 ML,  EM POLIPPROPILENO, ATOXICA, 

TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, 

MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE 

SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO  DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL 

DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL 

CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 

11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA 

ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA 

PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO 

DA SAUDE. .  

SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 10 ML,  EM POLIPPROPILENO, ATOXICA, 

TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, 

MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE 

SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO  DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL 

DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL 

CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 

11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA 

ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA 

PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO 

DA SAUDE..  


