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AO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA  
REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019 
PROCESSO Nº 100/2019 

 

Ao llmo Sr. Pregoeiro, 
 
A Signatária PETINELI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.913.278/0001-96, sediada 
na Rua São Mateus, 1121 – Bairro: Jardim do Salso – CEP: 91.410-030 vem 
tempestivamente, por seu representante legal, na forma de seu contrato social, apresentar 
IMPUGNAÇÃO, face ao descritivo estabelecido por esta r. Administração nos termos do Edital 
epigrafado, com base nos fatos e fundamentos adiante dispostos. 
Nesse ponto, ao acolher a análise deste documento, esta douta Administração assegurará a 
legalidade do certame, em especial atos que decorram de erro e vício de forma sanável, sem 
prejuízo das normas contidas na legislação. 
 
ADMISSIBILIDADE E LEGALIDADE 
 
É bem de ver que, esta douta Administração ao acolher os argumentos que aqui serão 
expostos, demonstra seu interesse na amplitude de participação de potenciais fornecedores 
e, ao mesmo tempo, denota sua pré-disposição em identificar eventuais falhas ou restrições 
que poderão frustrar a presente aquisição. 
 
Não obstante, cumpre ponderar que, a análise deste instrumento por parte desta d. 
Administração, é medida benéfica que gerará, uma vez acolhida, o aumento da competividade 
e por consequência do número de propostas vantajosas que resultam em economia ao Erário. 
 
Isto pois, o conteúdo aqui expresso em sua essência, visa corrigir imperfeições do ato 
convocatório que – invariavelmente cercearam, ainda que não intencionalmente, a 
participação de empresas do ramo do objeto licitado. 
 
Importante ressaltar que a recusa ao direito de apresentação de pedido de esclarecimento, 
contestação, impugnação ou recurso é inconstitucional, não permitindo a lei esta privação. 
 
Por fim, a contestação ao ato convocatório permite a análise das regras editalícias sob o 
ponto de vista do setor privado, trazendo ao conhecimento dos agentes responsáveis pelo 
certame as possíveis falhas e inadequações que precisam ser corrigidas no edital. 
 
REVISÃO DO DESCRITIVO DO EDITAL 
 
Da análise da descrição do produto contida no Edital do certame em tela, se extrai flagrante 
direcionamento do certame, restringindo consideravelmente o rol de participantes no processo 
licitatório. 
 
Com efeito, resta prejudicada a competitividade do certame e fatalmente, ceifa potenciais 
licitantes capazes de oferecer produtos de igual ou superior qualidade, por preços vantajosos 
à esta r. Administração, senão veja-se: 
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ITEM 10 DO EDITAL: 
TIRAS DE TESTAGEM DE GLICEMIA CAPILAR: CARACTERÍSTICAS: TIRAS REAGENTES PARA 
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE, CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL. 
FAIXA DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO, 20 A 600 MG/DL QUE NÃO SOFRA INTERAÇÃO COM O OXIGÊNIO 
(GLICOSE DESIDROGENASE). A EMBALAGEM DEVERA TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE 
VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO NO MS. EMBALAGEM EM CAIXAS OU FRASCOS DE 50 TIRAS. A 
EMPRESA DEVERA CEDER EM REGIME DE DOAÇÃO APARELHOS GLICOSÍMETROS NOVOS E EM 
QUANTIDADE SUFICIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES, COMPATÍVEIS 
COM AS TIRAS DE GLICEMIA VENCEDORA DO PREGÃO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA PRESTAR 
TREINAMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS DOS MUNICÍPIOS BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE FORMA GRATUITA E DEVERA SUBSTITUIR EVENTUAIS FITAS, APARELHOS COM DEFEITOS E TAMBÉM 
FORNECER UMA PILHA EXTRA PARA CADA APARELHO. COM NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA PARA 
TIRAS E APARELHO. CAIXA 

 
Como se vê, o teste no Edital, o descritivo direciona a química enzimática de desidrogenase 
e solicita-se Amostras: Capilar, Venoso, Arterial e Neonatal o que, como será demonstrado, 
não oferece qualquer benefício – seja ao paciente, seja à Administração – além de onerar o 
contrato. 
 
Com efeito, a manutenção de tal exigência impossibilitará a participação no certame de 
diversas empresas licitantes, aptas a contratar com Administração e a oferecer produtos de 
qualidade igual ou até superior. 
 
Portanto, tratar-se de exigência que afronta diretamente o princípio da competividade, 
trazendo prejuízos incalculáveis à Administração, ao Erário e ao interesse Público.  
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE E DESIDROGENASE 
 
Atualmente, além da enzima por desidrogenase, há outras técnicas comumente praticadas 
pelo mercado, como por exemplo, a oxidase.  
 
Não obstante a desidrogenase e a oxidase consistirem em técnicas distintas, a conclusão é a 
mesma, não havendo pois, quaisquer divergências no resultado apresentado. Sendo a única 
diferença a técnica utilizada para alcançar o desfecho pretendido. 
 
Sendo assim, qual vantagem esta Administração encontra para justificar ao Erário o 
aumento do custo desta contratação sem com isso obter benefício? 
 
Cumpre frisar que a escolha de apenas uma das técnicas comumente utilizadas pelo mercado 
é mera opção desta r. Administração, que não traz qualquer vantagem ou benefício ao Erário, 
já que não existe distinção entre os resultados obtidos com a técnica da desidrogenase 
ou da oxidase. Como já dito alhures, a única diferença é a técnica utilizada para alcançar o 
mesmo fim. 
 
Dessa forma, considerando que o objetivo final será alcançado independente da técnica 
utilizada, pergunta-se: 
 
Qual necessidade desta r. Administração em exigir que os licitantes participantes sejam 
aqueles, e tão somente aqueles, que disponham de uma técnica específica (desidrogenase)? 
Qual vantagem esta r. Administração vislumbra ao limitar o rol de participantes neste certame 
em prol desta escolha? 
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De acordo com o art. 15, inc. l, da Lei 8.666/93, não basta a Administração Pública, 
simplesmente inserir as características pretendias no edital, elas previsão visar a ampliação 
do rol de licitantes de modo a alcançar o principal objetivo dos processos licitatórios – ou – 
encontrar a proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
A Padronização, é ato prévio à licitação, deve preservar os princípios da isonomia, 
publicidade, razoabilidade, economicidade, competitividade e vantajosidade. Deve-se constar 
em processo próprio, com toda instrução disposta, e deverá efetuada por comissão 
devidamente designada, responsável pela instrução contar com parecer jurídico, dispor de 
aprovação por parte da autoridade máxima do órgão e ser publicada em imprensa oficial. 
 
A PADRONIZAÇÃO NÃO DEVE VISAR ABATER POTENCIAIS LICITANTES. 
 
Portanto, conclui-se que a manutenção da exigência de tratar-se de exigência excessiva, de 
carácter subjetivo, com impactos profundamente lesivos á Administração e ao Erário, já que 
diversos fabricantes restarão inabilitados apesar de serem plenamente capazes de fornecer 
produtos com alta qualidade e resultados igualmente satisfatórios. 
 
Por fim, como se percebe, não há razões plausíveis de quaisquer naturezas, sobretudo, 
técnicas, capazes de justificar a escolha por somente a glicose desidrogenase como 
expresso no descritivo. 
 
AFRONTE AOS PRINCÍPIOS DA VANTAJOSIDADE E DA ECONIMICIDADE 
Com efeito, após dito à exaustão, não há justificativa que ampare a escolha da Administração 
em exigir apenas o método da glicose desigrogenase, como consta no Edital do certame 
em tela. 
 
Tal discricionariedade desta Administração fatalmente acarretará prejuízos ao Erário e aos 
interesses Públicos privando esta municipalidade de selecionar a proposta mais 
vantajosa. 
 
Como se vê, como o devido respeito, não andou bem esta comissão de licitação ao descrever 
o produto nos termos do Edital, já que tal descrição possui caráter subjetivo onde esta r. 
Administração optou por determinada técnica em detrimento de outra tão eficiente quanto a 
primeira. 
 
Ademais, é notório que tal escolha ceifa diversos outros licitantes – além desta impugnante – 
impedindo pois que este processo licitatório alcance seu principal objetivo: selecionar a 
proposta mais vantajosa, pelo menor preço. 
 
Não restam dúvidas que, por se tratar de licitação do tipo menor preço, outro não pode 
ser o critério utilizado para selecionar a melhor proposta para a Administração senão o 
preço. 
 
De modo que, na hipótese da técnica ser critério de seleção, este certame deveria do 
tipo TÉCNICA E PREÇO e não PREÇO, como foi publicado. 
 
Desta feita, a alteração do disposto no descritivo do objeto no Edital é de rigor, a fim de que 
este instrumento convocatório cumpra seu objeto, observadas as disposições constantes da 
Lei 8.666/1993 (Lei de Licitações) e Lei 10.520.2002 (Lei do Pregão). 
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Por esse motivo, requer a ora impugnante que a Administração reanalise o teor do descritivo 
apresentado, visto que, prevalece o entendimento sumulado do Eng. Supremo Tribunal 
Federal, com base no regente princípio da autotutela, de que cabe a Administração Pública, 
o poder-dever de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, em observância 
ao princípio da legalidade, ou , ainda, revogando-os quando se revelam inconvenientes 
ou inoportunos, visando sempre o interesse público.  
 
É válida a transcrição da referida Súmula nº 473 do E. Supremo Tribunal Federal: 
 
“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os 
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de 
conveniência ou oportunidade, respeitados ou direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.” (g.n.) 
 
E, de fato, esta licitante já identificou e impugnação diversos editais que traziam esta mesma 
exigência e, diante dos argumentos apresentados, os órgãos da administração decidiram 
alterar o texto do instrumento convocatório, ampliando a descrição do objeto licitado e assim 
aumentando consideravelmente o rol de licitantes do certame. 
 
É o que se pode corroborar por meio dos pareceres em anexo.  
 
Em suma, a PETINELI, anseia e requer que esta laboriosa administração também se digne 
de reconhecer ter trazido à baila exigência restritiva e, com efeito, altere o texto do edital 
conforme requer esta impugnação. 
 
Somente assim essa Administração estará colocando este processo nos trilhos da legalidade. 
 
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS AMOSTRAS 
 
 A inclusão do termo “CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL” na especificação 
acima citada, limita a participação de empresas que possuam produtos capazes de atender 
ao objeto desta licitação. Neste sentido, nosso pleito vem de encontro aos preceitos da Lei nº 
8.666, visando garantir o princípio da isonomia, bem como, a ampliação do número de 
participantes com a seleção de proposta mais vantajosa economicamente para a 
administração. 
 
O objeto da licitação visa atender a totalidade dos PACIENTES INSULINO REQUERENTES 
que possuem direito pela Lei no 11.347/2006.  
A Lei é clara ao definir GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR. A inclusão de especificação para 
que o produto seja capaz de utilizar SANGUE VENOSO, ARTERIAL e NEONATAL visa que 
os municípios utilizem em HOSPITAIS. Tal exigência prejudica os PACIENTES 
DIABÉTICOS, pois a concorrência fica restrita a poucas marcas competitivas que podem ser 
utilizadas em Hospital.  
Outro ponto é que alguns poucos municípios utilizariam em Hospitais e para um número 
restrito, injustificável e insignificante de casos quando comparado com o universo de 
pacientes tratados pelo alcance da Lei 11.347/2006. 
Outra questão é que as amostras de sangue venoso e de sangue arterial não são 
recomendadas MESMO em AMBIENTE HOSPITALAR. Nos Hospitais o recomendado é a 
GLICEMIA CAPILAR. As amostras venosas ou arteriais teriam indicação em oxigênio-terapia  
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para pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI), não sendo o mais indicado 
na prática clínica, ou seja, nesses casos o mais recomendado seria um procedimento de 
GASOMETRIA, conforme as Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar, da Associação 
Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 31/01/2011, acessada do 
sítio eletrônico na web, em 14/09/2012, no endereço: 
http://www.projetodiretrizes.org.br/ans/diretrizes/sepse-controle_glicemico.pdf, in 
verbis: 
 

 

CONCLUSÃO 
 
Especificações excessivas limitam a competição, sendo essa uma regra definida no inciso II 
do artigo 3º da Lei 10.520/2002 e no §1º do artigo 3º da Lei 8.666/93. Estabelecer cláusulas 
ou condições que comprometem, reduzem ou frustram o caráter competitivo é impeditivo para 
a realização de pregões públicos dentro das leis a ele impostas. 
 
Diante do exposto, demonstrados tempestivamente os fundamentos impeditivos de se impor 
a exigência atacada, a qual acabará por limitar a participação de concorrentes capazes de 
apresentar melhores ofertas, espera e requer à Sr(a). Pregoeiro(a) que, mediante o 
acolhimento da sugestão acima delineada, seja alterada a descrição do produto no Edital, de 
forma a permitir a ampla participação de outros fabricantes de tiras reagentes, evitando-se, 
ainda, eventual representação junto ao competente Tribunal de Contas. 
 
Em tempo, a peticionante se coloca à disposição para quaisquer informações e 
esclarecimentos técnicos ou de qualquer outra natureza porventura reputados necessários 
por este respeitável Ente. 
 
PEDIDOS: 
 

A) Uma vez demonstrados tempestiva e exaustivamente os fundamentos impeditivos de 
se manter o descritivo naqueles moldes, ceifando empresas licitantes e desprezando 
melhores ofertas a esta Administração, a ora impugnante PETINELI, espera e requer 
que esta municipalidade promova sua revisão, em especial seu caráter restritivo. 

Diante do exposto, como não se pode transigir quando à legalidade dos atos 
administrativos praticados no curso de uma licitação, sobretudo quando os seus 
reflexos importam em prejuízos de dezenas de licitantes, é que se requer a esta. R. 
Administração Pública seja: 
 
Retirada a exigência “Da referência a DESIDROGENASE” passando a contemplar 
“qualquer química enzimática”, ou “química de glicose desidrogenase ou glicose 
oxidase”, de modo que assim sejam contemplados todos os fabricantes possíveis que 
ofereçam ao menos uma marca/modelo, e que corresponda, portando ao padrão 
mercadológico atual. 
 
Somente assim, esta r. Administração não frustrará o certame alcançando a proposta mais 
vantajosa para o Erário, observando os mais comezinhos princípios dos processos licitatórios. 
 

B) Que o Edital seja retificado com a exclusão do termo “CAPILAR, VENOSO, 
ARTERIAL E NEONATAL” da especificação descrita para o item 10 do edital. 
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Caso não entenda pela adequação ao processo, pugna-se pela emissão de parecer, 

informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do Sr. Pregoeiro. 

 
 

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2019. 
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