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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA/SP 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 066/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 120/2022 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MEDICAMENTOS. 
 

CONTRARRAZÕES 
 

A GEMEDICAL DO BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MJ 

sob o nº 17.237.681/0001-09, e Inscrição Estadual nº 234.054.346.110, Inscrição Municipal nº 24.576, 

sediada na Rua Soldado Jose Alves de Abreu, 263, SALA 01, Vila Pantaleão, município de Caçapava-SP, 

CEP 12.280-043, fone: 012.3221-6652, e-mail: gemedical.br@gmail.com, neste ato representada por sua 

representante legal a Sra. ELIZABETH TAURISANO SILVEIRA BIZARRIA, portador (a) do RG N° RG: 

17.529.995-x SSP SP, CPF Nº 054.110.018/11, celular: 12.99169-0677, já qualificada nos autos, vem 

à presença de V. Sr.ª, nos termos do art. 109, inciso I, da Lei n.º 8.666/93 alterada pela Lei Federal nº 

8883/94, interpor, tempestivamente, suas CONTRARRAZÕES ao RECURSO ADMINISTRATIVO para 

o ITEM 277 interposto pela licitante Cholmed, pelas razões expostas a seguir: 

 

I - SINOPSE FÁTICA 

A GEMEDICAL, ora Recorrente, empresa distribuidora de curativos e com corpo técnico 

atuante na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, ao avaliar o teor do instrumento 

Convocatório, identificou todo o zelo e transparência que esta ilustre comissão, multidisciplinar técnico 

jurídica, tem no tratar da coisa pública, bem como a elevada preocupação com seus atendidos, por 

compactuar resolve participar do certame despendendo inúmeros esforços e foi classificada nos ITEM 

277, ofertando os seguintes produtos: 

1) PARA O ITEM 277 - SAF-GEL ( ALGINATO DE CÁLCIO E SODIO) TUBO 85 G. 

 

No caso, a licitante CHOLMED, ora Recorrida, inconformada com o resultado do 

julgamento, como de costume e após ver fracassada sua tentativa de concorrer nos lances, agora tenta 

nova investida afirmando que esta ilustre casa errou, e convidando V.Sas. a pratica de atos ilegais. 

 

Então vejamos as argumentações. 

 

Preliminarmente, cabe-nos ressaltar que no edital a referência técnica do produto em 

tela poderia ser entendida como limitante quando diz “SAF-GEL”, neste caso induziria somente a cotação 
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da marca CONVATEC REGISTRO ANVISA 10018000035 ofertado pela Recorrida, assim sendo, ocultaria 

uma possível inexigibilidade para aquisição de bem INCOMUM através da modalidade PREGÃO, a qual 

somente pode ser usada para aquisição de BENS COMUNS (TCU Acórdãos 1168/2009 Plenário (Sumário) 

e 550/2008 Plenário (Sumário)- “A realização de licitação na modalidade pregão não se configura 

instrumento hábil à aquisição de bens e serviços incomuns.”), e, não acreditamos ser a intenção desta 

Ilustre Administração afrontar o inciso I do art. 3 da Lei 8666/93, o qual reza: 

“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. 
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; (Redação dada pela Lei nº 12.349, 
de 2010)”  

 

Logo, acreditando na lisura desta administração ao prezar pela legalidade de seus atos, 

entendemos que o edital quando diz “SAF-GEL” se refere a composição e aplicação daquele produto no tratar de 

feridas, assim buscamos e ofertamos o DEBRIGEL ALG CA bs 85 gr, REGISTRO ANVISA: 80225200009 da 

FABRICANTE: HELIANTO FARMACEUTICA LTDA, o qual atende perfeitamente as exigências editalícias, conforme 

ficha técnica (BULA) acostadas aos autos e anexo a este, como segue: 
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 De fato, comprovamos o atendimento ao edital, e, não existe embasamento legal ás 

afirmações infundadas da Recorrida. 

 

Outrossim, procede razão à recorrida ao afirmar que o produto DEBRIGEL 85GR 

REGISTRO ANVISA  8022500017 ofertado pela licitante Dimebras Comercial Hospitalar Ltda / Licitante 4, 

pois, diferente da Recorrente, aquela licitante ofertou produto com composição diferente das exigidas, ou 

seja, inexiste na composição do Debrigel Amorfo Registro Anvisa 8022500017 o componente 

alginato de cálcio, componente este responsável principalmente pela característica de 

homeostasia (estancar os sangramentos), veja a bula do Debrigel Amorfo (em anexo), como segue: 

 

 

De fato, o que se verificará é que esta Douta Comissão acertou e foi moderada, objetiva, 

imparcial e vinculada, pois a ora Recorrente atende estritamente o exigido pelo edital em sua 

documentação comercial, técnica e habilitação, inclusive catalogo, o todo sob a benção da Anvisa, salvo 

apresentação da amostra, que lhe é facultado, resguardando o direito a ampla defesa e ao 

contraditório da Recorrente, devendo o resultado ser mantido, e por obvio restará fracassada a 

intenção da Cholmed em desqualificar o julgado por esta ilustre administração, por absoluta falta de 

amparo legal, por não se mostrar indispensável à garantia do cumprimento das obrigações a serem 

pactuadas. 

 

Ilustre Pregoeiro e demais membros desta douta comissão de licitações, heróis do 

cuidado da saúde dos pacientes desta Ilibada Administração num momento de tantas 

aflições, permita que a Recorrente abuse de vosso precioso tempo para praticar sua ampla defesa e ao 

contraditório (Carta da República Art. 5, LV), pois é forçoso reconhecer que houve equívoco nas razões 

de apelação da ilustre Cholmed ao solicitar a desclassificação da Gemedical, em apertadas sínteses, e 

finaliza indicando alguns DOCUMENTOS TÉCNICOS de seu interesse, não o público (Acordão TCU 

119/2016-Plenário), exigindo que esta Douta Casa esqueça o bem redigido edital em testilha e a 

legislação sanitária e de licitações. 
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A título de argumentação, no caso concreto, em primeiro plano o princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório não pode afastar o princípio da economicidade. Não se deve interpretar as 

regras editalícias de forma restritiva, uma vez que não prejudique a Administração Pública. Deve-se 

analisar se a divergência apresentada ALTERA a finalidade e aplicação do produto que a 

Administração pretende adquirir, NO CASO NÃO ALTERA. Segundo o Professor Marçal Justen Filho: 

“Obviamente, a oferta de vantagens ou benefícios não previstos ou superiores aos 
determinados no ato convocatório não prejudica o licitante. Se o benefício não 
for de ordem a alterar o gênero do produto ou do serviço, nenhum efeito dele se 
extrairá. Porém, se a vantagem configurar, na verdade, outra espécie de bem 
ou serviço, deverá ocorrer a desclassificação da proposta – não pela 
‘vantagem’ oferecida, mas por desconformidade com o objeto licitado”. (in 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 14º Ed, São Paulo: 
Dialética, 2010.) (grifamos) 

 

Na mesma oportunidade, a Recorrente apresenta contrarrazões de direito, com o fito de 

que seja mantida a decisão que a declarou classificada no item em tela, por ofertar produto com 

aplicação e composição exigida pelo edital, sob a benção da ANVISA, face as infundadas as 

alegações sem conteúdo jurídico trazidos pela Recorrida, alegando incompetência na decisão moderada 

pautada pela legalidade, razoabilidade e proporcionalidade exigíveis pelo E. TCU, forçando seus preços 

mais altos, confira-se pertinente lição de Jair Eduardo Santana, in verbis: 

“O motivo ou a motivação aludida na lei somente pode ser aquela que se revista de conteúdo 
jurídico. O simples descontentamento não gera motivo legal. É comum – e 
compreensível, aliás – que o licitante vencido na disputa se mostre irresignado com 
a oferta de seu concorrente. Mas isso, por si só, não é bastante para se constituir 
no falado motivo jurídico. Por isso é que o recurso meramente protelatório ou 
procrastinatório deve ser, de pronto, rechaçado pela Administração Pública.” 
(Grifou-se). 
  

CONSIDERANDO o formalismo EXAGERADO sugerido pela Recorrida a esta douta 

comissão, visando desclassificar a empresa que mais respeitou o vosso erário ao ofertar produto nos 

exatos termos do exigido e com menor preço, pratica veementemente combatida pelos tribunais, pois 

o esperado é o respeito ao princípio do formalismo MODERADO, os quais entendem que o certame 

licitatório não representa o fim em si mesmo, mas um meio que busca o atendimento das necessidades 

públicas, senão vejamos o entendimento do TCU no acórdão 357/2015-Plenário: 

"Sumário: REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. SUPOSTAS 

IRREGULARIDADES OCORRIDAS EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 
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RELACIONADAS À DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE LICITANTE COM PROPOSTA 
MAIS VANTAJOSA. VÍCIO INSANÁVEL NO MOTIVO DETERMINANTE DO ATO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE. DETERMINAÇÃO. CIÊNCIA. 1. O intuito basilar dos 
regramentos que orientam as aquisições pela Administração Pública é a contratação da 

proposta que lhe seja mais vantajosa, obedecidos 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. 

2. No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se 
pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples 
e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 

direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 

prerrogativas dos administrados." (grifamos) 
 

Nesta esteira, julgar subjetivamente ou exigir mais que o permitido contraria o 

ordenamento, pois já visto demonstrada o atendimento as exigências do edital, da lei. Logo, não há o 

que reparar no julgado desta casa, inexiste motivo para macular a lisura dos atos desta ilustre 

comissão ao sabor das razões da vencida, e a desclassificação da Recorrente acarretaria prejuízos 

financeiros a esta ilustre prefeitura e questionamentos nos e pelos tribunais. 

  
Destarte, a presente questão já foi objeto de exame técnico por parte do Tribunal em 

inúmeros outros pregões. O excerto seguinte, extraído do relatório integrante do Acórdão 2.294/2007-

TCU-1ª Câmara, relatado pelo Exmo. Ministro Marcos Vilaça, bem assinala o posicionamento desta 

Corte: 

“4.22 No entender deste Tribunal, a Administração Pública deve ater-se ao rol dos documentos 
elencados nos arts. 27 a 31 da Lei de Licitações para fins de habilitação, não sendo lícita a 
exigência de nenhum outro documento que não esteja ali apontado (Decisão n.º 202/1996 - 
Plenário, Decisão n.º 523/1997 - Plenário, Acórdão n.º 1.602/2004 - Plenário, Acordão n.º 
808/2003 - Plenário) (...). 
4.23 A área técnica alega preocupar-se com a criação de mecanismos de proteção que 
garantam à Administração a prestação eficiente dos serviços contratados. Contudo, não é 
possível o estabelecimento de exigências adicionais, além das previstas em lei, para a fase de 
habilitação. Existem outros meios para assegurar o cumprimento das obrigações pactuadas, 
como a possibilidade de se pontuar a referida garantia na licitação tipo técnica e preço, como 
já mencionado, ou a exigência de garantia para a execução contratual, conforme o art. 56 da 
Lei de Licitações, ou ainda a estipulação de multa contratual. 
4.24 Ademais, como mencionado no Acórdão n.º 1.670/2003 - Plenário, já existe a previsão 
legal de responsabilidade do fabricante no próprio Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 
8.078/90), em seus artigos 12 e 18, a seguir transcrito, que protege a Administração Pública 
contra eventual prejuízo pelo não-cumprimento fiel do objeto contratado. Assim, não há 
necessidade de se estabelecer tal exigência nos editais de licitação, pois, além de ser 
desnecessária, restringe o caráter competitivo do certame licitatório.” 
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Assim, a Administração está obrigada a classificar todas as empresas que atenderam 

ou superaram aos critérios estabelecidos no edital, e ainda, aplicar os princípios da legalidade, 

razoabilidade e proporcionalidade, não sendo crível eliminar licitante que possui registro na ANVISA 

vigente, pois, para Celso Antônio Bandeira de Melo o princípio da proporcionalidade enuncia a ideia 

de que “as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão e intensidade 

proporcionais ao que seja realmente demandado para o cumprimento da finalidade de interesse público a 

que estão atreladas” (2007, p. 107). 

 

Nesta esteira, o administrador não pode ao longo do procedimento licitatório proteger 

apenas os interesses da Administração ou de terceiros. Ele deve, também, fazer com que o certame se 

realize com completa observância ao princípio da isonomia. A igualdade de condições dos participantes e 

a melhor proposta para a Administração, o que o é, são os dois objetivos fundamentais do instituto da 

licitação. Não se pode buscar apenas um deles ou de terceiros, pois, nesse caso, estará caracterizada a 

irregularidade do processo, ficando a mercê de direcionar o certame com o intuito de excluir-se os demais 

equipamentos propostos regulares de licitantes aptas e adquirir-se o direcionado, por meio de simulação, 

ilícito tipificado no Código Civil, que dispõe: ‘Art. 102. Haverá simulação nos atos jurídicos em geral: I – 

Quando aparentarem conferir ou transferir direitos a pessoas diversas das a quem realmente se conferem, 

ou transmitem; ...” ou o art. 105: ‘Poderão demandar a nulidade dos atos simulados os terceiros lesados 

pela simulação, ou os representantes do poder público” 

 

O império do caos é o administrador público seguir cegamente os inconformados pela 

derrota e amparar as apelações infundadas e reincidentes, contrariando o que a ANVISA determinou como 

vigente e regular, a lei das licitações e seus princípios, empurrando seus julgadores ao abismo do art. 90 

da Lei nº 8.666/93, define como crime ‘Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório com intuito de obter, para si ou para 

outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação’;  e o art. 100 dispõe que ‘Os crimes 

definidos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promovê-la’. 

Tendo em conta os indícios da prática do crime definido no art. 90 da Lei de Licitações e Contratos, 

entendemos que o Ministério Público deve ser cientificado dos fatos aqui tratados, para que possa adotar 

as providências que entender cabíveis.”  
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Na contramão da insegurança, visando evitar desperdício da verba pública e 

questionamentos nos e pelos tribunais de contas, pelo abandono dos princípios basilares da administração 

pública, as normas que disciplinam as licitações públicas devem ser interpretadas moderadamente em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, igualmente regulares, desde que não comprometam 

o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação, segundo 

o E. Tribunal de Contas da União, in verbis: 

“A característica essencial do pregão é a de ser uma modalidade mais dinâmica e flexível para 
a aquisição de bens ou contratação de serviços de interesse da administração pública. Seus 
fundamentos principais são, especialmente, a ampliação da disputa de preços entre os 
interessados, que tem como conseqüência imediata a redução dos preços contratados, bem 
assim a alteração da ordem tradicional de apresentação e análise dos documentos de 
habilitação e propostas de preço, e a mitigação das formalidades presentes nas demais 
modalidades licitatórias. Portanto, aliada à celeridade, a competitividade é característica 
significativa do pregão e vem expressamente albergada não só no caput do art. 4º do Decreto 
nº 3.555/2000, como princípio norteador dessa modalidade, como em seu parágrafo único: 
“as normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação” Acórdão 1046/2008 
Plenário (Voto do Ministro Relator) (grifamos). 
 

Celso Antonio Bandeira de Mello em artigo publicado na Revista de Direito Público, RDP 

15:185, ensina que: 

“Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção 
ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo 
o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, 
conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, 
subversão de seus valores fundamentais, contumélia irreversível a seu arcabouço lógico e 
corrosão de sua estrutura mestra”. (grifamos) 
 

Pelo todo acima exposto, por ser razoável, legal e econômico, a luz da isonomia, 

vinculação e da moralidade, restam comprovados que é imperioso vosso INDEFERIMENTO do recurso 

interposto pela licitante CHOLMED, mantendo classificada a licitante GEMEDICAL DO BRASIL, melhor 

preço para o item em questão, na forma da lei, visto que o produto ofertado atende as exigências do 

edital e da lei. 

 

No mesmo sentido, as normas e leis devem ser interpretadas a garantir o maior 

número de participantes, e julgamentos subjetivos excludentes e exagerados devem ser evitados na 

busca da proposta mais vantajosa, sendo que estas restrições são repelidas pelo E. TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO, o qual entende e pacifica do seguinte modo: 
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”Observe as disposições contidas no parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 3.555/2000, 
especialmente no que tange à interpretação das normas disciplinadoras da 

licitação em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e os princípios que regem o processo licitatório”.   

Acórdão 1046/2008 Plenário 
 

De fato, a Recorrente ofertou proposta mais vantajosa com produto de acordo com o 

exigido, contrariar isto é praticar o subjetivo para o interesse de terceiros, não desta administração, 

onerando os cofres desta ilustre Casa, além de macular todos os trabalhos e julgamento objetivo, 

imparcial e vinculado desta D. CPL. Nota-se, ainda, que a conduta condescendente por parte dos 

integrantes da Administração Pública em não manter a classificação da Recorrente de ofício fere, em 

análise perfunctória, os princípios da administração pública, notadamente o princípio da legalidade em 

matéria administrativa, encontrando respaldo apto a ensejar ação de improbidade administrativa, 

expondo-se aos tribunais competentes, consoante os exatos termos do art. 11, II, da Lei 8.429/1992. 

Assim o é, pois que, observando-se o caso concreto, é possível extrair que os agentes públicos 

componentes da comissão, uma vez que deixem de praticar ato de ofício praticarão ato de improbidade 

administrativa. 

 

Ora, uma vez infringido o princípio basilar em matéria administrativa, temos que o 

próprio texto constitucional restou lesado, porquanto exposto em seu art. 37, o dever de agir em estrita 

observância à legalidade; Tais fatos, nada obstante a potencial lesão ao erário público e ao procedimento 

licitatório, poderão acarretar responsabilização administrativa aos agentes públicos por ofensa frontal aos 

princípios norteadores da Administração Pública, nos moldes da supramencionada Lei n.º 8.492/1992. 

 

Sabido que nada tem a reparar, e sob a égide dos princípios constitucionais em 

matéria administrativa, mostra-se imperiosa a manutenção da classificação da Recorrente, mantendo o 

presente caso à luz das normas regentes do procedimento licitatório, desta forma, tecemos estas linhas 

técnicas para que a verdade venha aos autos, tais quais todos os atos praticados por esta ilustre 

administração.  

 

Feitas as análises dos atos processuais verificou-se INEXISTIREM situações que 

devam ser reparadas, está garantida a segurança da contratação, em estrito atendimento às 

exigências editalícias, além de não violarem a legislação que institui controle sobre o produto, 

objeto da presente licitação, denotando o perfeito compasso com o ordenamento jurídico e sanitário que 

tutelam o procedimento em comento, máximo exigível pela Administração Pública, para que ocorra uma 
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competitividade pautada nos princípios basilares da licitação, promovendo uma contratação criteriosa, 

garantido a lisura do certame. 

 

Por derradeiro, neste passo, a lei veda o desrespeito a todos estes esforços, exigindo 

do administrador rechaçar tais apelações infundadas, consoante os argumentos supramencionados, não 

se olvidando, pois, do seguimento procedimental previsto na legislação concernente ao caso em testilha. 

Desta feita, entendemos que manter a classificação é medida que se impõe para a Recorrente, sob a 

inteligência do princípio da celeridade e legalidade administrativa, visando resguardar eventuais atos 

praticados ao arrepio da legislação vigente, sem prejuízo de eventuais medidas administrativas tendentes 

a assegurar a credibilidade e seguimento legal do procedimento licitatório. 

 

Sendo certo que qualquer atitude que afronte a legislação, não resguardando os ditames 

legais e princípios norteadores do procedimento licitatório, poderá gerar aos Cofres Públicos um ônus 

desnecessário, maculando a competitividade, conduzindo o procedimento a um acolhimento sem critério, 

violando frontalmente o interesse público desejável. 

 

O princípio da vinculação ao Instrumento Convocatório se faz primordial no julgamento 

de uma licitação, pois é por seu intermédio que se veem preservada a aplicabilidade dos demais princípios 

do Direito Administrativo, e, portanto, a necessidade do presente recurso administrativo para que sejam 

promovidas as devidas diligencias técnicas e legais, salvaguardando a competição justa e correta, 

garantindo o julgamento objetivo, zelando pelo cumprimento da legislação aplicável a matéria, e velando 

pelos princípios da legalidade, isonomia, moralidade, celeridade e economicidade, além da segurança da 

contratação. 

 

III – DO PEDIDO 

Ex positis, requer seja recebida, processada e enviada à autoridade superior esta peça 

de contrarrazões. No mérito, requer seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE os apelos SEM 

CONTEÚDO JURÍDICO trazidos pela CHOLMED, e, por conseguinte, que seja MANTIDA a decisão de 

classificação da Recorrente, pois atendeu ao edital, sendo mantida a decisão que declarou vencedora a 

GEMEDICAL por ofertar produto com mesma tecnologia, qualidade, composição e aplicação as 

exigidas, a menores preços e custos final para a administração, visto que desprovidos de 

razoabilidade e proporcionalidade as razões trazidas pela Recorrida, mesmo porque a matéria quanto à 
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qualificação técnica já fora discutida pelos tribunais pátrios, demonstrando que devem ser sopesados 

outros argumentos pelo princípio do formalismo moderado. 

 

Requer, igualmente, a adjudicação e homologação do objeto do certame, uma vez que 

o procedimento licitatório se pautou pelo Julgamento Objetivo, e, principalmente, pela Vinculação e 

Legalidade, sendo que os requisitos técnicos exigidos primaram pela qualidade do produto ofertado, e 

que se faça justiça. 

 

Oportunamente, também solicitamos a gentileza que a resposta a esta peça recursal 

seja enviada para gemedical.br@gmail.com. 

 

Nestes Termos, 

Pede deferimento. 

 Caçapava/SP, 26 de julho de 2.022. 
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Detalhes do Produto

Nome da Empresa HELIANTO FARMACEUTICA LTDA

CNPJ 04.506.487/0001-30

Autorização 8.02.252-0

Produto DEBRIGEL ALG CA - HIDROGEL COM ALGINATO

Modelo Produto Médico

Bisnaga contendo 5g,10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 70g, 80g, 85g, 100g, 120g. Caixa com 1 ou 10 ou 50
bisnagas.Bisnaga contendo 5g,10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 70g, 80g, 85g, 100g, 120g. Caixa com 1 ou
10 ou 24 ou 50 bisnagas.

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

ROTULAGEM OU MODELO DE
ROTULAGEM

DOC 2.1 - Bisnaga Debrigel Alg Ca
30g.pdf 2183528206 - 07/07/2020 15:26:28

ROTULAGEM OU MODELO DE
ROTULAGEM

DOC 2.2 - Bisnaga Debrigel Alg Ca
85g.pdf 2183528206 - 07/07/2020 15:26:28

ROTULAGEM OU MODELO DE
ROTULAGEM

DOC 2.3 - Cartucho Debrigel Alg Ca
30g.pdf 2183528206 - 07/07/2020 15:26:28

ROTULAGEM OU MODELO DE
ROTULAGEM

DOC 2.4 - Cartucho Debrigel Alg Ca
85g.pdf 2183528206 - 07/07/2020 15:26:28

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO

DOC 1 - Instrução de Uso Debrigel
Alg Ca.pdf 2183528206 - 07/07/2020 15:26:28

Nome Técnico Gel

Registro 80225200009

Processo 25351043002200944

Fabricante Legal HELIANTO FARMACEUTICA LTDA

Classificação de Risco III - ALTO RISCO

Vencimento do Registro 10/08/2024

Impresso dia 12 de junho de 2021 às 09h38 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351043002200944"

http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549458/nomeArquivo/DOC 2.1 - Bisnaga Debrigel Alg Ca 30g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549458/nomeArquivo/DOC 2.1 - Bisnaga Debrigel Alg Ca 30g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549459/nomeArquivo/DOC 2.2 - Bisnaga Debrigel Alg Ca  85g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549459/nomeArquivo/DOC 2.2 - Bisnaga Debrigel Alg Ca  85g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549460/nomeArquivo/DOC 2.3 - Cartucho Debrigel Alg Ca 30g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549460/nomeArquivo/DOC 2.3 - Cartucho Debrigel Alg Ca 30g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549461/nomeArquivo/DOC 2.4 - Cartucho Debrigel Alg Ca 85g.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351043002200944/anexo/T12549461/nomeArquivo/DOC 2.4 - Cartucho Debrigel Alg Ca 85g.pdf?Authorization=Guest
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DEBRIGEL ® é um hidrogel amorfo para tratamento de feridas, composto por hidrocoloides 
naturais para manter o meio úmido adequado que favorece o processo de cicatrização. 

 
Indicação: DEBRIGEL ® é indicado para todos os tipos de feridas. Auxilia na reidratação do leito, 
no desbridamento quando necessário, no tecido de granulação até a epitelização. 

 
Modo de Uso:  
-Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do curativo. 
-Se necessário, umedeça o curativo, antes de removê-lo.  
-Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da instituição. Não friccione 
a lesão e evite força mecânica. 
- Seque as bordas com uma gaze limpa. 
- Aplique Debrigel diretamente dentro da ferida, não exceder a borda da ferida. 
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha. 
-Troque o curativo a cada 24 horas ou sempre que o curativo estiver saturado. 
 
Contra indicações: Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou interrompa o uso e procure 
orientação médica. 
 
Reações Adversas: Não são conhecidos efeitos colaterais ou reações adversas. 
 
Composição: Água, Carboximetilcelulose, Imidazolidinilureia, Metilparabeno, Propilenoglicol e 
Propilparabeno. 
 
Precauções e Advertências: Produto uso tópico. Não utilize para perfusão ou injeção. Não 
ingerir. Manter fora do alcance das crianças.  Se houver suspeita de infecção ou se esta se 
desenvolver durante o uso de Debrigel deve-se instituir terapêutica antibiótica adequada, 
podendo continuar a utilização do produto, porém a monitoração do processo de cicatrização da 
ferida deverá estar sob supervisão médica. Não use produto com o prazo de validade vencido ou 
embalagem violada.  Não exceda o nível da pele ao redor da ferida a fim de não macerar as 
bordas. As bisnagas que tenham tocado na ferida devem ser descartadas após a utilização. 
 
Cuidados de Conservação: O produto deve ser armazenado a temperatura ambiente (15-
30°C), mantido na embalagem original e bem fechado. Não tocar a embalagem na ferida. O 
produto possui sistema conservante que o mantém em condições de uso mesmo após aberto. 
 
Validade: Seguindo os cuidados de conservação citados anteriormente, o produto será válido 
durante o prazo estipulado na embalagem.  
 
Fabricado por: HELIANTO FARMACÊUTICA Ltda. 
CNPJ: 04.506.487/0001-30 – Indústria Brasileira 
Av. José Abbas Casseb, 135 – São José do Rio Preto/SP 
SAC: (17) 3302-1600 E-mail: sac@heliantofarmaceutica.com.br 
 
Responsável Técnica: Dra. Maryster F. Picolin. CRF-SP 27.877 
ANVISA: Classe III 80225200017 
Lote, Fabricação e Validade: vide marcação. 
 



HIDROGEL 
AMORFO

Para hidratação

e desbridamento.

 

Solda 0,5cm

margem 0,3cm

margem 0,5cm

GC-120 DM35MM

Não irritante

85g
Não sensibilizante

®

DEBRIGEL

®DEBRIGEL  é um hidrogel amorfo para tratamento de feridas, composto por 
hidrocoloides naturais para manter o meio úmido adequado que favorece o 
processo  de cicatrização.

®INDICAÇÃO: DEBRIGEL  é indicado para todos os tipos de feridas. Auxilia na 
reidratação do leito, no desbridamento quando necessário, no tecido de 
granulação até a epitelização.
MODO DE USO:  - Calce luvas de procedimento e descarte-as ao término do 
curativo. 
- Se necessário, umedeça o curativo antes de removê-lo. 
- Remova o curativo e realize a limpeza da ferida conforme protocolo da 
instituição. Não friccione a lesão e evite força mecânica. 
- Seque as bordas com uma gaze limpa. 

®- Aplique DEBRIGEL  diretamente dentro da ferida, não exceder a borda da 
ferida. 
- Oclua a ferida com o curativo secundário da sua escolha. 
- Troque o curativo a cada 24 horas ou sempre que o curativo estiver 
saturado.
CONTRA INDICAÇÕES: Em caso de hipersensibilidade, não utilize ou 
interrompa o uso e procure orientação médica.
REAÇÕES ADVERSAS: Não são conhecidos efeitos colaterais ou 
reações adversas. 
COMPOSIÇÃO: Água, Carboximetilcelulose, Imidazolidinilureia, 
Metilparabeno, Propilenoglicol e Propilparabeno.
PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Produto de uso tópico. Não 
utilize para perfusão ou injeção. Não ingerir. Manter fora do alcance 
das crianças.  Se houver suspeita de infecção ou se esta se 

®
desenvolver durante o uso de DEBRIGEL  deve-se instituir 
terapêutica antibiótica adequada, podendo continuar a utilização do 
produto, porém a monitoração do processo de cicatrização da ferida 
deverá estar sob supervisão médica. Não use produto com o prazo 
de validade vencido ou embalagem violada.  Não exceda o nível da 
pele ao redor da ferida a fim de não macerar as bordas. As bisnagas 
que tenham tocado na ferida devem ser descartadas após a 
utilização.
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: O produto deve ser 
armazenado a temperatura ambiente (15-30°C), mantido na 
embalagem original e bem fechado. Não tocar a embalagem na 
ferida. O produto possui sistema conservante que o mantém em 
condições de uso mesmo após aberto.
VALIDADE: Seguindo os cuidados de conservação citados 
anteriormente, o produto será válido durante o prazo 
estipulado na embalagem.
FABRICADO POR: HELIANTO FARMACÊUTICA Ltda.
CNPJ: 04.506.487/0001-30 – Indústria Brasileira
Av. José Abbas Casseb, 135 – São José do Rio Preto/SP
SAC: (17) 3302-1600 
E-mail: sac@heliantofarmaceutica.com.br
RESPONSÁVEL TÉCNICA: 
Dra. Maryster F. Picolin. CRF-SP 27.877
ANVISA: Classe III 80225200017

Lote, Fabricação e Validade: vide marcação.
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