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Estado de Mato Grosso Mato Grosso do Sul 
Prefeitura Municipal de Dourados  
Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Licitação   
 
A/C:  Sr. Vander Soares Matoso     
          Secretário Municipal de Administração  
 

Ref.: Edital do Pregão Eletrônico n. 11/2021 – Processo nº 71/2021/DL/PMD  – 

Abertura dia 19/07/2021, às 09:00hs ( Brasília). 

 

INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n. 59.309.302/0001-99 e portadora da inscrição estadual n. 
495.044.013-118, com sede à Avenida Comendador José Zillo, n. 160, Bairro 
Distrito Industrial, CEP 19908-170, em Ourinhos – SP, vem respeitosamente à 
presença de vossa senhoria, através de seu representante legal infra-assinado, com 
escritório profissional situado na Rua Quatro, n. 06, Bairro Jardim Buriti, em 
Cuiabá – MT, Telefone (65) 3661-1669, Celular (65) 99981-3437, e-mail: 
henriquevilela@vilelafaccin.com.br, local onde recebe as comunicações que se 
fizerem necessárias, Pedido de esclarecimento   ref. o Edital do Pregão Eletrônico  
11/2021, tempestivamente, nos termos do art. 41, §2º, da Lei n. 8.666/1993, com 
fundamento no art. 41 da Lei n. 8.666/1993 e no Art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, 
da Constituição da República de 1988, pelas razões de fato e de direito que passa 
a expor: 
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Esclarecimento 
 

Itens 1   e  2  -  Lanceta, material lamina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, 
uso: descartável, características adicionais: estéril, Embalagem individual, tipo: 
com Sistema retrátil de acordo com o especificado na NR 32.               

Nos   itens 1 e 2 solicitam lanceta em:  Embalagem individual 

 

A embalagem individual não é um benefício do produto. 
 
 Não há qualquer vantagem na embalagem individual, somente aquelas que são 
embaladas por não terem uma proteção em sua ponta, tendo assim, necessidade 
de estarem protegidas devido aos componentes de que ela é composta. Na 
qualificação de fabricante/importador  em  grandes quantidadades do item em 
tela, fornecimentos regulares em todo território nacional, é que o afirmamos.   
 
Lanceta Constituída em aço inoxidável, sem lúmen, com bisel de 3 faces. O aço 
inoxidável utilizado é o tipo 304. Trifacetado e afiado. A cânula com bisel é fixada 
no corpo por resina  atóxica e inerte. A cânula com bisel é fixada no Protetor / 
suporte da cânula pelo processo de co-injeção plástica. 

 
Botão de disparo: Composto de polipropileno moldado, atóxico e apirogenico, 
permite que a punção seja realizada rapidamente quando acionado. 

 
Mola: Constituída em aço inoxidável tipo 304. Dispositivo utilizado no momento 
do disparo impulsionando a lanceta. 
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Protetor / Suporte da cânula: Composto em polipropileno, atóxico, apirogênico, 
translúcido, protege o bisel da lanceta. O protetor foi projetado para não ser 
reutilizado pois a lanceta permanece dentro do corpo não permitindo acesso do 
usuário evitando acidentes. 

 
  
Assim, as formas de embalagem encontradas no mercado foram desenvolvidas 
para atender a necessidade de cada componente do produto, não sendo, contudo, 
relevantes para o processo licitatório, pois, não constitui um diferencial do 
produto.  
 

Ao se utilizar restrições que limitem a participação no 

certame, no caso em questão, o Órgão Público está cerceando o direito de 

participação da grande maioria das  empresas licitantes, o que é vedado por nossa 

legislação. 

 

Observa-se que minoria das empresas licitantes que oferecem o produto da forma 
como exigido no descritivo, o que limita, em muito, o número de participantes. 
Nesse diapasão, observa-se que a respectiva determinação não apenas acarreta 
prejuízos à Administração Pública, que deixa de comprar os produtos, 
efetivamente sem a vantajosa disputa de preços, para baixo   em fase de lances 
(menor preço) em consonância com o descritivo… 

” Lanceta, material lamina: aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, uso: 
descartável, características adicionais: estéril, tipo: com Sistema retrátil de acordo 
com o especificado na NR 32.’’              
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Importante ressaltar que o procedimento licitatório 

destina-se á selecionar a proposta mais vantajosa para Administração Pública e, 

para tanto, é vedado aos agentes públicos admitir, prover, incluir ou 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, uma vez que a administração 

deve propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o poder 

público. 

 

Consta na especificação do edital, que os produtos deverão ter 

embalagem individual. No entanto, tal característica não agrega qualquer 

benefício ao produto e, ainda, restringe o universo de licitantes, por isso, 

referida exigência não deve prevalecer. AINDA, IMPORTANTE SALIENTAR 

QUE OS PACIENTES/USUÁRIOS RECEBERÃO QUANTIDADE SUFICIENTE 

PARA O CONTROLE MENSAL, EM CAIXINHAS COM 50 OU 100 UNIDADES,  

NÃO OBTENDO BENEFÍCIO ALGUM, AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS. 
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Nesse sentido, não encontra respaldo legal a 

determinação contida no item do edital, ao incluir cláusula que estabelece 

condição que pode ocasionar uma restrição de participação do universo de 

licitantes, infringindo em consequência, os princípios da administração 

pública…Economicidade, eficiência, imparcialidade… 

 

Considerando os pontos acima, podemos concluir que não há 

qualquer motivo legal ou técnico que respalde a exigência por lancetas com 

embalagem individual. Assim, sem que haja qualquer justificativa ou benefício, a 

compra pública fica direcionada, afastando diversas outras que possuem plenas 

condições de fornecer lancetas com qualidade e bons preços, indo de encontro com 

o objetivo das licitações que é promover a competição entre o maior número de 

interessados possível para obter a melhor proposta.  

 

Portanto, pelos reais motivos acima expostos, pedimos esclarecimento se, caso 

vencermos o item em comento, poderemos entregá-lo, conforme descritivo 

abaixo: 

 

LANCETA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA, TRIFACETADA, 

USO: DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, TIPO: COM 

SISTEMA RETRÁTIL. QUE    GARANTE A ESTERILIDADE. POSSUI FORMATO E 

DIÂMETRO COMPATÍVEL FACILITANDO A MANIPULAÇÃO COM AS MÃOS. DENTRO 

DO CORPO ESTÁ O MECANISMO QUE PERMITE QUE A LANCETA SEJA DISPARADA 

E RETIRADA IMEDIATAMENTE EVITANDO POSSÍVEIS ACIDENTES. DESTA FORMA O  
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USUÁRIO LOGO APÓS A PUNÇÃO JÁ TEM A SEGURANÇA EM NÃO CORRER RISCOS 

DE ACIDENTES OU CONTAMINAÇÕES. EMBALADAS EM CAIXINHAS COM 50 OU 100 

UNIDADES. 

 

 
Imperativo informá-los que diante da pandemia que á todos atinge, a exigência da 
lanceta em comento, em EMBALAGEM INDIVIDUAL está com fornecimento 
bastante prejudicado no cenário atual, haja visto escassez  e muito mais alto custo 
do mesmo, se comparando com as lancetas embaladas em caixinhas com 50 ou 100 
unidades, comumente encontradas no  comércio em geral. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

 

Cuiabá-MT, 09 de julho   de 2021. 

 

 

 

Henrique César M. Vilela 
Representante  Legal 
Coremat J 2.723 MT 
RG: 048.088 SSP/MS 
CPF: 250.488.481-87 


