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JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 
 

LICITAÇÃO PRESENCIAL N° 067/2018 – CSL/EMSERH 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 72.558/2017 - EMSERH 
 
 
Impugnante: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA. 
 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais médicos 
hospitalares, do tipo fita reagente para mensuração de glicose e lancetas com 
cessão de glicosímetros em regime de comodato. 
 
I – DAS PRELIMINARES 
 

Trata-se de análise de PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO apresentado, 
tempestivamente, pela empresa COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO 
LTDA, devidamente qualificado na peça inicial acostada as fls. 238-245, em face do 
edital de Licitação Presencial nº 67/2018, com fundamento no artigo 5º, inciso 
XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, art. 63 §2º do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da EMSERH, art. 87 §1º da Lei nº 13.303/16 e nos termos do 
instrumento convocatório, que objetiva alteração do Edital conforme razões 
explanadas a seguir. 
 
II – DAS RAZÕES  
 

A empresa impugnante questiona a característica do objeto descrito no 
edital, o qual exige que as tiras de glicemia sejam individuais, sob a alegação de que 
as tiras de glicemia embaladas em frascos contemplam as necessidades 
hospitalares. Vejamos: 

 
“As tiras de glicemia embaladas em frascos, são tão eficientes para o 
ambiente hospitalar quanto as tiras de glicemia que possuem sua 
embalagem individualizada, inexistindo, portanto, qualquer justificativa para 
restringir o certame por esta característica. 
Notem que vários hospitais utilizam tiras de glicemia embaladas em frascos, 
haja vista cumprir a contento todas as necessidades das instituições 
hospitalares, incluindo a dispensação de insumos aos pacientes, conforme 
podemos comprovar por meio dos atestados de capacidade ora juntados na 
presente impugnação. 
Notem que todos esses hospitais utilizam tiras de glicemia embaladas em 
frascos, o que ratifica que manter a exigência de apenas aceitar tiras de 
glicemia com embalagens individuais, apenas restringe a participação de 
licitantes, sem qualquer justificativa para isso, pois como demonstramos 
acima, as tiras embaladas em frascos atendem plenamente as 
necessidades dos hospitais, caso contrário não estariam em amplo uso nos 
hospitais do Brasil. 
 
Vejam que o pleito da presente impugnação é garantir a ampla competição, 
e permitir que seja cotadas tiras de glicemia acondicionadas em frascos e 
individualizadas, garantindo assim a competitividade e o melhor preço entre 
os participantes. 
Assim, reforçamos a necessidade de readequar o descritivo para que 
permita que produtos com tiras de glicemia embalados em frascos, possam 
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participar da licitação, que frisa-se é um principal constitucional de isonomia, 
haja vista não existir diferente entre a embalagem individual ou em frasco. 
 

Alega ainda, que a embalagem individual não possui qualquer vantagem 
relacionada ao menor risco de contaminação. Observemos: 

 
Existem diversos estudos financiados pela indústria que comparam as 
possíveis contaminações encontradas nos frascos de tiras e nas 
embalagens individuais, sendo que ao final de tais estudos, foram 
encontradas mais contaminações nos frascos de tiras. No entanto, tais 
estudos não consideram que as mesmas pessoas que manuseiam os 
frascos de tiras, manuseiam a embalagem individual, a própria tira e, 
inevitavelmente, o mesmo monitor de glicemia. 
É importante frisar que as tiras de teste embaladas individualmente, que 
existem hoje no mercado, não fornecem um "procedimento sem toque", por 
meio da embalagem individual, a contaminação bacteriana pode ser 
igualmente transferida, uma vez que a fonte de contaminação é a mão do 
usuário, que ao pegar a tira, também pega no monitor e em outros materiais 
que podem servir de veículo para a transmissão. 
As contaminações nos frascos se dão por erro de procedimento, e este – o 
procedimento – é que deveria ser a real preocupação, pois o usuário mal 
orientado não contaminará apenas o frasco de tiras reagentes, contaminará 
também a embalagem individual e o próprio monitor de glicemia. Por isso, 
esta empresa fornece o devido treinamento aos usuários para evitar 
problemas como este. 
Desta forma, não faz qualquer sentido justificar a restrição incluída no 
descritivo, pois o risco de contaminação do frasco é uma inferência 
decorrente do mau uso do produto e não da tecnologia aplicada ao 
armazenamento da tira. 
 

Por fim, aduz a necessidade de retificar a ISO 15197:2003, considerando 
a revisão feita na mesma, no ano de 2013. 

 

Considerando as informações acima, a impugnante solicita a reforma do 
edital bem como esclarecimento acerca das questões supramencionadas. 

 
III – DA ANÁLISE DOS PONTOS APRESENTADOS 

 
a) DA NECESSIDADE DO USO DAS TIRAS INDIVIDUAIS 
 

De início cumpre ressaltar que o presente edital está regido pelas 
disposições da Lei nº 13.303/16, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
EMSERH, Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/15 e Lei Complementar 
nº 123/06 e suas alterações posteriores. 

 
Por conseguinte, o impugnante afirmou que o edital, ao exigir tiras de 

glicose individuais, restringe a competitividade do certame, tendo em vista que não 
há vantagem em relação ao menor risco de contaminação quando comparada as 
tiras contidas em frascos. 

 
Considerando o teor técnico do objeto da presente licitação, os autos 

foram encaminhados a Gerência de Gestão Hospitalar, por meio do e-mail das fls. 
236, para análise e emissão de parecer acerca dos fatos trazidos à baila pelo 
impugnante. 
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O referido setor, em parecer acostado as fls.263-266, informou que é 
necessário o uso de tiras individuais: 

 
Em resposta ao questionamento apresentado, inicialmente há a 
necessidade de entender o que é diabetes e como é realizada a medição 
diária nos pacientes. Para sanar a primeira questão, a Sociedade Brasileira 
de Diabetes expõe que: “Os alimentos sofrem digestão no intestino e se 
transformam em açúcar, chamada glicose que é absorvida para o sangue. A 
glicose no sangue é usada pelos tecidos como enérgia. A utilização da 
glicose depende da presença de insulina, uma substância produzida nas 
células do pâncreas. Quando a glicose não é bem utilizada pelo organismo 
ela se eleva no sangue o que chamamos de HIPERGLICEMIA. Diabetes é a 
elevação da Glicose no sangue: HIPERGLICEMIA”. 
Após o diagnóstico do diabetes é necessário o acompanhamento diário do 
nível de glicemia no sangue e para esta finalidade, faz-se imprescindível o 
uso de glicosímetros e tiras reagentes que auxiliarão a ajustar a dose da 
medicação, assim como a prevenção de complicações agudas e crônicas 
que são acarretadas tanto pela hiperglicemia como pela hipoglicemia. 
Ressalta-se que essas ferramentas são utilizadas em hospitais, centros de 
saúde e pelos próprios portadores. 
Destaca-se que o monitoramento do diabetes realizado nos hospitais e 
centros de saúde diverge do monitoramento realizado pelo próprio paciente, 
pois no primeiro caso será usado o mesmo aparelho e o mesmo frasco 
para efetuar a medição em vários pacientes, o que aumenta o risco de 
contaminação; já nos casos domiciliares, o paciente usará o seu aparelho 
e o seu frasco. O objeto do presente processo licitatório consiste na 
aquisição de tiras reagentes para glicemia para as Unidades 
Administradas pela EMSERH, no qual o uso será do tipo hospitalar. 
Desta forma, verifica-se a importância de adquirir tiras reagentes 
embaladas individualmente. (grifo nosso) 
 

Por sua vez, para fundamentar seu parecer, mencionou um artigo 
publicado sobre o assunto, que afirma que as tiras usadas em frascos favorecem os 
riscos de contaminação. Vejamos: 

 
Para embasar esse entendimento, utilizamos o artigo “prevalência de 
contaminação bacteriana em tiras de teste de glicemia em embalagens 
individuais de uso único comparados aos frascos de uso múltiplo”publicado 
no Journal of Diabetes Science and Technology da Espanha, onde doutores 
renomados mencionam que “no contexto hospitalar, o papel dos 
glicosímetros na transmissão de doenças virais, como hepatite B e hepatite 
C, em decorrência da contaminação sanguínea (p.e., espirro, arranhões) no 
dispositivo de medição foi investigado, uma vez que o mesmo dispositivo é 
usado para as medições em vários pacientes e a contaminação bacteriana 
foi pouco estudada”. 
No estudo feito pelos doutores, foi utilizado produtos de dois fabricantes 
diferentes, um embalado em frascos com 50 tiras e o outro com as tiras 
embaladas individualmente. Esses produtos foram usados em três 
hospitais-escola da Espanha com mais de 900 leitos cada, sendo que o 
primeiro hospital recebeu tiras embaladas individualmente e os outros dois 
receberam frascos com 50 tiras. Os frascos e tiras foram manipulados 
exclusivamente por enfermeiros e antes de manusear o frasco, as mãos e o 
frasco foram limpos e desinfetados com álcool. Dados Disponível em:  
https://www.whitehatcom.com/ADC/Resources/Prevalence_of_Bacterial_Co
ntamination_of_Glucose_Test_Strips.pdf 
Esse estudo mostrou a notória contaminação gerada nos frascos contendo 
50 tiras e confirmou as recomendações dadas por diversos autores e 
agências locais, os quais dizem que para impedir a transmissão de infeções 
virais em pacientes diabéticos que realizam o monitoramento “coletivo”, 

https://www.whitehatcom.com/ADC/Resources/Prevalence_of_Bacterial_Contamination_of_Glucose_Test_Strips.pdf
https://www.whitehatcom.com/ADC/Resources/Prevalence_of_Bacterial_Contamination_of_Glucose_Test_Strips.pdf
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deverá ser disponibilizado um único glicosímetro para o mesmo e se isso 
não for possível, deverá ser reservado um frasco de tiras teste. Ou seja, é 
algo insustentável, pois geraria uma demanda muito elevada ao erário. 
Ademais, a utilização de tiras embaladas individualmente reduz 
substancialmente o risco de contaminação. (grifos do original) 
 

Com base no parecer emitido pelo setor técnico, entende-se que a o 
intuito de se exigir as tiras embaladas de maneira individual, é justamente oferecer 
ao paciente um menor risco de contaminação hospitalar, levando-se em conta que a 
manipulação dos frascos pelos profissionais, mesmo que respeitada todas as 
normas de controle de qualidade, favorece risco de disseminação de bactérias no 
produto. 

 
É sabido que é dever da administração pública zelar pelos princípios que 

regem os processos licitatórios, desse modo destacamos que estamos cientes que 
não há nenhuma violação destes, mas apenas oferecendo segurança ao usuário do 
serviço público de saúde. 

 
Assim, destaca-se que o produto previsto no edital atende as exigências 

deste órgão e a finalidade que se deve cumprir, não restringindo o caráter 
competitivo do certame visto que várias empresas oferecem no mercado as tiras 
embaladas de modo individual. Portanto, não há amparo legal tampouco técnico 
que justifique a alteração do edital nesse ponto. 

 
b) DA NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA ISO 15197:2003 
 

Precipuamente, a impugnante questionou ainda que é necessário a 
retificação da ISO 15197:2003, devido a sua atualização no ano de 2013. 

 
Sobre este ponto, a Gerência de Gestão Hospitalar invocou a instrução 

normativa da Anvisa nº 24 de 17 de maio de 2018, para acatar o argumento trazido 
pelo impugnante, conforme transcrito in verbis: 

 
Em resposta ao questionado, cabe ressaltar a INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº 24, DE 17 DE MAIO DE 2018 – ANVISA que versa: 
“Art. 1º Ficam estabelecidos os parâmetros da Norma Técnica ISO 
15197:2013 – In vitro diagnostic test systems – Requirements for blood-
glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus, 
como requisitos a serem adotados e observados pelas empresas 
fabricantes de instrumentos autoteste para glicose e seus consumíveis para 
fins de registro, alterações e revalidação de registro junto à Anvisa”.  
“Art. 2º Os itens do Dossiê Técnico previstos no art. 29 da Resolução da 
Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 26 de agosto de 2015, aplicáveis aos 
instrumentos para autoteste de glicose e seus consumíveis devem ser 
atendidos por meio da inclusão de relatórios elaborados de acordo com o 
capítulo de avaliação do desempenho analítico da Norma Técnica ISO 
15197:2013”. 
Considerando que os fabricantes de equipamentos devem utilizar as 
diretrizes emitidas pelo International Organization for Standardization (ISO) 
onde constam os “Requisitos para sistemas de monitoramento de glicose no 
sangue para tratamento do diabetes mellitus”, decidiu-se como procedente o 
pedido da licitante. 
 

Desta forma, a Gerência de Gestão Hospitalar entendeu que é necessário 
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a adequação do objeto a ISO 15197:2013. 
 

IV. CONCLUSÃO  
 

Conforme exposto acima, esta Comissão Setorial de Licitação, em 
respeito ao instrumento convocatório e em estrita observância aos demais princípios 
que regem as licitações, CONHECE da impugnação apresentada pela empresa 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA., em razão da sua 
tempestividade, para no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL, no sentido incluir a 
ISO 15197:2013, permanecendo inalteradas as demais condições editalícias da 
Licitação Presencial nº 67/2018, salvo a data de abertura que será remarcada a 
posteriori, conforme aviso de adiamento publicado no site da EMSERH.  

 
São Luís, 28 de agosto de 2018. 

 
 
 
________________________ 

Raulifran da Silva Costa 
Agente de Licitação da CSL/EMSERH 

Matricula n° 3162 
 
 

De acordo: 
 
__________________________ 
Jessica Thereza M. R. Araújo 
Presidente da CSL/EMSERH 


