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PREFEITURA DE REGISTRO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 072/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 205/2021 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa 

jurídica de direito privado, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ 

sob o nº XXXXXXXXXXXXXXX, com XXXXXXXXXXXX sob o nº 

XXXXXXXXXXXXX, sediada na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vem, respeitosamente, 

perante Vossa Excelência, com supedâneo nas Leis 

Federais 8.666/93 e 10.520/2002, apresentar: 

I M P U G N A Ç Ã O ;

AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, 

cuja abertura está prevista para 23/08/2021, conforme razões de fato e de 

direito a seguir expostas: 

I- DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Prevê o edital do certame licitatório que o prazo para 

impugnação do edital é de até 03 (três) dias que antecedem a abertura dos 

envelopes, assim tendo em vista que o certame está designado para o dia 

23/08/2021, o prazo final para apresentação da presente impugnação será o 

dia 17/08/2021, portanto, a presente é tempestiva.  
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Assim, inquestionável a apreciação da presente 

impugnação e qualquer manifestação do administrado no curso do processo, 

pois lhe são direitos assegurados constitucionalmente. 

II – DOS FATOS 

A Prefeitura Municipal de Registro/SP, publicou o 

presente edital visando o registro de preço para aquisição de tiras reagentes 

para atender as Unidades de Saúde. 

Ocorre que, em sentido oposto aos preceitos legais, 

esculpidos nas leis 8.666/93 e 10.520/2002, o respectivo edital não está em 

consonância com os ditames legais. Como se observa na descrição dos itens 

a seguir:  

Tira reagente para medição da glicemia em amostra capilar, que 

contenha o método biosensor de leitura amperométrico ou 

fotométrico, com química enzimática desidrogenase para 

determinação quantitativa da glicose no sangue, com codificação 

automática, sem necessidade de codificação manual através de 

chip, tira código, botão, entre outros, com faixa de medição 

variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se valores inferiores a 20 

mg/dl e superiores a 500 mg/dl, sem interferência com analgésicos 

e antitérmicos e que mantenha a validade das tiras após a abertura 

do frasco. Apresentar o certificado de boas práticas de fabricação 

vigente emitido pela agência nacional de vigilância sanitária 

(Anvisa), bula / Instruções de uso e registro na Anvisa das tiras e 

monitor.  

Ao utilizar restrições que limitem a participação no 

certame, como ocorreu no caso em questão, o Órgão Público está cerceando 
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o direito de participação das empresas licitantes, o que é vedado por nossa

legislação. 

Uma vez que o edital é claro sobre o público-alvo a que 

se destina, ou seja, aquisição de Tiras para Glicemia para atender Pacientes 

insulinodependentes, não vemos necessidade de ter o descritivo focado nas 

características mencionadas e grifadas acima. 

Assim, apesar da lisura com que foram elaboradas as 

especificações do produto e as exigências editalícias, denota-se que o edital 

deve ser reformado, nos termos apresentados a seguir, permitindo-se a 

participação da XXXXXX, visando atender o interesse público. 

III. DOS FUNDAMENTOS

A Impugnante XXXXXXXX possui tiras reagentes 

que atendem perfeitamente às exigências técnicas do mercado para o 

fito da compra em questão, de forma que se houver permanência da atual 

descrição haverá prejuízo não só para a empresa XXXXXXXXXXX, mas 

também para todas que serão cerceadas na participação do certame, o que 

gera, em consequência, sérios prejuízos para o ente público, pois 

reduz consideravelmente a quantidade de licitantes. 

Por essa ótica, não há que se imputar uma obrigação 

não devida à Empresa impugnante, em razão de total desamparo legal para 

tanto, devendo referida cláusula do edital ser rechaçada em seus termos. 

Importante ressaltar que o procedimento licitatório 

destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública 

e, para tanto, é vedado aos agentes públicos admitir, prover, incluir ou 
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tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 

restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação e estabeleçam 

preferência ou destinação, em razão da imposição de qualquer circunstância 

impertinente ou irrelevante para específico objeto do contrato.  

DA EXIGÊNCIA DA TIRA REAGENTE COM 

METODOLOGIA ENZIMÁTICA GLICOSE DESIDROGENASE 

A exigência “glicose desidrogenase” é inconveniente e 

deve ser retirada do edital. Não há razões plausíveis de quaisquer naturezas, 

sobretudo, técnicas, capazes de justificar tal escolha, como claramente 

expresso. 

Ambas as químicas existentes no segmento, OXIDASE 

e a DESIDROGENASE, possuem vantagens e limitações, e nenhuma dessas 

capazes de garantir ser uma superior a outra, ao ponto de que reste essa 

como única. 

A prévia predileção desta douta Administração pela 

“glicose desidrogenase” subtraindo do presente processo a “glicose oxidase” 

não encontra quaisquer justificativas técnicas suficientes a ensejar tamanha 

restrição. Isso porque, sabe-se que tanto a “glicose desidrogenase”, quanto a 

“glicose oxidase” possuem limitações, sejam de maior ou menor relevância, 

sobretudo, nada suficientemente capaz de justificar contemplar tão somente 

uma, e dar a esta, status e ordem de grandeza de eficiência e estabilidade ou 

mesmo de menor incidência de interferências. Um fragoroso equívoco. Os 

dispositivos de medição de glicose existentes em todo o mundo utilizam 

basicamente DUAS enzimas para detecção da glicose: Glicose oxidase 

(GOD) e Glicose desidrogenase (GDH). 

Glicose Oxidase (GOD) 
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Esta técnica usa a glicose oxidase (GOD) como 

catalisador para oxidação da glicose em ácido glucônico e peróxido de 

hidrogênio. A quantidade de peróxido de hidrogênio produzida é proporcional 

à concentração de glicose na amostra de sangue. Esta alteração na 

concentração de peróxido pode ser medida usando método fotométrico ou 

amperométrico. A tecnologia adotada no sistema de mediação oferecido pela 

XXXXXXXXXXXXXXXX. é da glicose oxidase. 

Glicose Desidrogenase (GDH) 

Esta técnica usa a glicose-1-desidrogenase (GDH) para 

converter glicose em gluconolactona. Alguns dispositivos usam a coenzima 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD), a coenzima flavina adenina 

dinucleotideo (FAD) ou a coenzima pirroloquinolina quinona (PQQ). 

As concentrações dos substratos resultantes são 

proporcionais à concentração de glicose no sangue e podem ser medidas 

usando método fotométrico ou amperométrico. 

Estes princípios de reação são reproduzidos em 

equipamentos de maior porte, normalmente utilizados em laboratórios 

clínicos, de tal forma que hexoquinase é utilizada junto com a desidrogenase 

(GDH) e a glicose oxidase (GOD) utiliza peróxido de hidrogênio para realizar 

a reação. 

As interações com medicamentos administrados via oral 

atingem de forma semelhantes as duas enzimas, de tal forma que, em níveis 

terapêuticos normais a maioria dos analgésicos, antitérmicos e vitaminas não 

tem interferência nos resultados de glicemia obtidos por qualquer das 

tecnologias envolvidas. Portanto, não é correto afirmar que somente os 

produtos dotados da “glicose desidrogenase” têm aptidão de atender as 

demandas desta douta Administração Pública, uma vez que não há amparo 

técnico para isso. 
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Conclui-se que não há razões técnicas suficientes para 

que seja contemplado somente produtos dotados da “glicose desidrogenase”, 

como o único a ser aceito para atender a necessidade de tiras de teste para 

glicemia. 

EXIGÊNCIA DE CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 

Visto a vossa exigência, salientamos que o produto em 

questão se trata de um item que passou por testes, tendo análise geral de 

seus componentes, que atenderam os parâmetros estabelecidos pela ISO 

15197:2013, ou seja, o aparelho em questão atende todos os requisitos 

solicitados em norma, principalmente na questão de exatidão e precisão dos 

seus resultados. 

Ademais, cumpre frisar que o caráter restritivo desta 

especificação não encontra relevância para paciente, tendo em vista que a 

codificação é medida de segurança do bom funcionamento do monitor de 

glicemia. 

Afinal, os monitores deverão ser calibrados a cada 

embalagem de tiras, garantindo assim a qualidade e precisão dos testes, já 

que, somente assim, a tira teste usada será reconhecida pelo monitor. 

A calibração utilizada pelos monitores de glicemia Injex 

Sens II Plus, possuem codificação rápida e fácil, por meio da inserção da tira 

no medidor, tendo tão somente que proceder com a codificação uma vez que 

trocado o lote (frasco), procedendo da forma que a tira uma vez inserida dá a 

opção de alterar o código, com visualização clara, não trazendo dificuldade 

alguma para o usuário. 
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Vale ressaltar que a calibração manual, visa eliminar a 

possibilidade de que um mal funcionamento eletrônico não seja detectado, e 

está presente praticamente em todos os monitores portáteis para medição de 

glicemia “glicosímetro” no seguimento. 

É importante ressaltar, ainda, que a calibração a cada 

troca de frasco traz segurança ao usuário, pois garante que o aparelho está 

calibrado corretamente, evitando assim, resultados infiéis, afinal cada lote é 

testado e possui um calibrador específico para os resultados que apresenta, 

assim, sua calibração é muito mais precisa, vez que não considera as 

variáveis em geral, mas sim lote a lote. 

Fica claro, neste ensejo, que o processo de calibração 

constitui tão somente, a inserção da tira e comparação do código que aparece 

no monitor e o código que está no frasco da tira. 

Como se vê, fica explícito e comprovado que não há 

respaldo científico, nem sequer técnico que respalde a restrição presente no 

edital, sendo assim, requer a impugnante que esta administração se digne de 

excluir a exigência DE AUTO CODIFICAÇÃO. 
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Diante dos argumentos aqui apresentados, não resta 

dúvida que nossa empresa atende com plenitude o requerido em edital.  

Este item tem direcionamento de marca, porque a 

codificação através de chip, tira ou digital não interferirão no resultado final da 

análise e, portanto, não é um ponto que se deve solicitar.  

Primamos muito pela excelência e qualidade nos 

produtos que fabricamos e distribuímos, já que além de cumprirmos com as 

Boas Práticas de Fabricação para Produtos para a Saúde - RDC 16:2013, 

somos certificados pela BRTÜV, nas normas 9001:2015 e 13485:2016. 

Assim, apesar da lisura com que foram elaboradas as 

especificações do produto e as exigências editalícias, denota-se que o edital deve 

ser reformado, nos termos apresentados a seguir, permitindo-se a 

participação da XXXXXXXXXXXX, visando atender o interesse público: 

Tira reagente para medição da glicemia em amostra capilar, que 

contenha o método biosensor de leitura amperométrico ou 

fotométrico, para determinação quantitativa da glicose no sangue, 

com faixa de medição variando entre 20 a 500 mg/dl, aceitando-se 

valores inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl e que 

mantenha a validade das tiras após a abertura do frasco. 

Apresentar o certificado de boas práticas de fabricação vigente 

emitido pela agência nacional de vigilância sanitária (Anvisa), bula / 

Instruções de uso e registro na Anvisa das tiras e monitor.  

Sendo assim, conforme preconiza o edital, as exigências 

devem ser retiradas do edital, de forma a abranger o princípio administrativo 

da ampla concorrência e não gerar prejuízos aos cofres públicos.   
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Conforme estabelece a Lei 8.666/93 em seu 

art. 3°, parágrafo 1º, inciso I, é vedado a administração pública admitir, 

prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, ou 

qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico 

objeto do contrato, uma vez que a administração deve propiciar iguais 

oportunidades aos que desejam contratar com o poder público. 

Nesse sentido, não encontra respaldo legal a 

determinação contida no item do edital descrito, ao incluir cláusulas que 

estabelecem condições que podem ocasionar uma restrição de participação 

de outros licitantes, infringindo em consequência, os princípios da 

administração. 

O sistema de medição de glicose INJEX SENS II, 

atende perfeitamente aos objetivos da Administração e do interesse público, 

tanto é fato, que são amplamente comercializados em todo o território 

nacional. Também são comercializados mundialmente em países 

conhecidamente renomados quanto a exigência em qualidade como Estados 

Unidos, União Europeia e Chile. 

Visto a vossa exigência, salientamos que o produto em 

questão se trata de um item que passou por testes, tendo análise geral de 

seus componentes, que atenderam os parâmetros estabelecidos pela ISO 

15197:2013, ou seja, o aparelho em questão atende todos os requisitos 

solicitados em norma, principalmente na questão de exatidão e precisão dos 

seus resultados.  
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A Constituição Federal EXIGE a CONCORRÊNCIA nas 

compras públicas com IGUALDADE DE CONDIÇÕES e de PARTICIPAÇÃO 

a todos os licitantes interessados, de acordo com o artigo 37, in verbis: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com 

cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 

lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações (grifo nosso). 

Nesse diapasão, em cumprimento às regras e princípios 

constitucionais, o artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93 VEDA PRÁTICAS DE 

DIRECIONAMENTO COMO OCORRE COM O PRESENTE EDITAL, verbis: 

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 
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julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos (grifo 

nosso). 

§ 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 (grifo nosso); 

 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza 

comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer 

outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no 

que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, 

mesmo quando envolvidos financiamentos de agências 

internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e 

no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991 (grifo 

nosso). 

Mesma determinação do artigo 3º, inciso II da Lei 

Federal nº 10.520/2002, o qual é BEM CLARO AO PROIBIR 

ESPECIFICAÇÕES QUE LIMITEM A COMPETIÇÃO, verbis: 

Art. 3º. A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I 

- a autoridade competente justificará a necessidade de

contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
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habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 

inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; 

II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, 

vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes 

ou desnecessárias, limitem a competição (grifo nosso).  

E do artigo 15, inciso I do Lei Federal 8.666/93, 

EXIGINDO QUE AS COMPRAS ATENDAM A PADRONIZAÇÃO e que 

SEJAM COMPATÍVEIS com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e de 

DESEMPENHO do MERCADO, verbis: 

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: I - 

atender ao princípio da padronização, que imponha 

compatibilidade de especificações técnicas e de 

desempenho, observadas, quando for o caso, as condições 

de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. 

Nesse prumo, note-se a lição do renomado jurista 

Marçal Justen Filho, verbis: 

Não é apenas obrigatório definir com precisão o objeto 

licitado, mas também estão vedadas exigência supérfluas ou excessivas, que 

reduzam indevidamente o universo dos licitantes. (...) Qualquer exigência que 

produza efeito restritivo de participação no certame somente será valida 

quando indispensável à satisfação dos interesses cuja realização incumbe à 

Administração Pública, a quem cabe evidenciar essa instrumentalidade. Isso se 

fará pela demonstração de que um objeto que não apresentar as peculiaridades 

exigidas será inútil ou menos adequado a satisfação dos interesses buscados pelo 

Estado1 (grifo nosso). 

1
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Logo, o presente edital deve ser retificado para que haja 

a exclusão da exigência em comento, contemplando-se o interesse público 

que exige a participação do maior espectro de licitantes. 

IV- DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, as exigências constantes do edital, 

não encontram subterfúgios legais para sua existência. Assim, espera-se que 

o respectivo edital seja retificado, de forma que seja excluída a exigência

codificação automática e utilização da enzima glicose dedidrogenase, 

possibilitando a obtenção do menor preço, sob a pena de lesão do interesse 

público e do regime jurídico de direito administrativo que a norteia. 

Acolhida a Impugnação, requer que seja redesignada a 

data do certame, nos termos do artigo 12, § 2º do Decreto Federal nº 

3.555/2000. 

Advertimos que os termos do artigo 41, § 3º da Lei 

Federal 8.666/93, a impugnação feita TEMPESTIVAMENTE GARANTE AO 

LICITANTE O DIREITO DE PARTICIPAR DO CERTAME COM O 

JULGAMENTO DE SUA PROPOSTA, até o trânsito em julgado da decisão 

pertinente a impugnação, administrativa e judicial.  

Termos em que,  

Pede deferimento. 
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