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Ao 

Estado de Mato Grosso  

Município de Várzea Grande 

Secretaria  de Administração 

Superintendência de Licitação    

Ilmo. Sr.  Luiz Soares  - Secretário de  Saúde  

          Sr. Landolfo L. Vilela Garcia -  Pregoeiro  

 

  
 
Ref.: Edital do Pregão Eletrônico  n. 29/2016 - Processo Adm. nº 370007/2016   – 

Abertura dia 07/06/2016, às 10h00 ( 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, Telefones (65) 3661-1669, (65) 9981-3437, 

e-mail henriquevilela@vilelafaccin.com.br, onde recebem todas as 

comunicações que se fizerem necessárias, Pedido de Providências ref. ao  

Edital do Pregão Eletrônico n. 29/2016, 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: 

mailto:henriquevilela@vilelafaccin.com.br
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I. Retificações a serem procedidas nos itens  4, 27, 28, 29, 30,  72, 74, 75, 

76, 77 do Anexo I do Edital, em razão de os valores estimados não 

condizerem com os preços de mercado. 

 

Os preços estimados dos itens n. 4, 27, 28, 29, 30,  72, 74, 75, 76, 

77  constantes do Anexo I do Edital são os seguintes: 

      
ITEM CODIGO 

ITEM 
DESCRITIVO UND QUANT. 

TOTAL  

VALOR 

UNIT. 

04 279635 AGULHA, HIPODÉRMICA, 40 X 12, CORPO EM AÇO 

INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, 

CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR 

PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM 

INDIVIDUAL 

UND 84500 0,0525 

27 280616 CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO OCRILON, 

18 G, PERIFÉRICO, CURTO,,SISTEMA 

SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, EMBALAGEM 

ABERTURA ASSÉPTICA (ABOCATH) 

UND 6500 0,5725 

28 280617 CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO OCRILON, 

20 G, PERIFÉRICO, CURTO,,SISTEMA 

SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, EMBALAGEM 

ABERTURA ASSÉPTICA (ABOCATH)  

UND 6500 1,57 

29 280618 CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO OCRILON, 

22 G, PERIFÉRICO, CURTO,,SISTEMA 

SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, EMBALAGEM 

ABERTURA ASSÉPTICA (ABOCATH) 

UND 19500 0,7475 

30 280620 CATETER INTRAVENOSO, POLIURETANO OCRILON, 

24 G, PERIFÉRICO, CURTO,,SISTEMA 

SEGURANÇA,AGULHA ELETROPOLIDA, 

DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, EMBALAGEM 

ABERTURA ASSÉPTICA (ABOCATH) DESCARTÁVEL, 

ESTÉRIL 

UND 26000 1,5675 

72 290758 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE 

(PLÁSTICO), 60 ML, BICO LATERAL LUER SLIP, 

ÊMBOLO COM PONTEIRA DE BORRACHA 

SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E 

PERFEITAMENTE LEGÍVEL, DESCARTÁVEL, 

ESTÉRIL 

UND 10400 2,3133 
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74 406648 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 10 ML, 

COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 

IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO 

MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 

X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 

PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

UND 270400 0,2125 

75 406741 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 20 ML, 

COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 

IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, 

GRADUAÇÃO MÁXIMA 1 EM 1 ML, NUMERADA, C/ 

AGULHA 25 X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, 

PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

UND 202280 0,32 

76 406647 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 3 ML, 

COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 

IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO 

MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 

X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 

PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

UND 85410 0,336 

 

77 406646 SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 5 ML, 

COM SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, 

IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, GRADUAÇÃO 

MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 25 

X 0,7 MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR 

PLÁSTICO, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL 

UND 159900 0,31 

 

 

Percebe-se que tais preços não condizem com os praticados em 

mercado, razão pela qual a licitante requer sejam retificados os preços estimados 

dos itens n. do Anexo I do Edital. Seguem valores sugeridos, conforme preço 

médio de mercado de cada item: 

Item 4: R$  0,08 
Item 27: R$  2,10  
Item 28: R$  2,10  
Item 29: R$  2,10  
Item 30: R$  2,10  
Item 72: R$  3,00 
Item 74: R$  0,75 
Item 75: R$  0,90 
Item 76: R$  0,45 
Item 77: R$  0,60  
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II. Retificação do item 45 -  Anexo I  e que seja corrigido o  valor 

estimado, em razão do valor estimado não condizer com o 

preço de mercado. 

 
 

Pedimos  retificação    do item 45 -  Anexo I,  para que seja obedecido o que 
preconiza a RDC 04/2011  e NBR 8536-4 e que seja corrigido o  valor estimado, 
para que não venha a fracassar em vosso certame. 
 
 
45 - EQUIPO, DE INFUSÃO, PVC FLEXÍVEL, MÍN. 150 CM, CÂMARA FLEXÍVEL 
C/FILTRO AR, GOTA PADRÃO, PINÇA REGULADORA DE FLUXO, C/INJETOR 
LATERAL"Y",VALVULADO, LUER ROTATIVO C/ TAMPA E FILTRO, 
ESTÉRIL,DESCARTÁVEL (MACROGOTAS). UND. 143650 – 0,954 
 
 
 
DESCRITIVO CORRETO:  
 
Equipo macrogotas para administração de soluções parenterais, conexão slip (sem 
rosca) com filtro de partículas  com 15  micras , filtro de ar com 0,45 micras, filtro 

distal com 0,45 micras , roler clamp, injetor lateral com aba para atender a NR 32 -  
para proteção das mãos do operador,  conforme portaria 1748 de 30/08/2011 
ministério do trabalho e emprego – anexo:   pagina 1 – item 1.4  o dispositivo de 
segurança é um item integrado a um conjunto do qual faça parte o elemento 
perfuro cortante ou uma tecnologia capaz de reduzir o risco de acidente, seja qual 
for o mecanismo de ativação do mesmo. Luer Lock rotativo, tubo flexível e 
transparente, composto de lanceta com ponta, câmara flexível de gotejamento, 
regulador de fluxo tipo rolete, medindo  150 cm ( 1,5 metros), estéril, embalagem 
individual , composto de papel grau cirúrgico de um lado e do outro filme plástico 
composto de poliéster  laminado com polipropileno,  que permita a abertura tipo 
pétala e transferência com técnica asséptica, contendo dados de identificação do 
fabricante, procedência, data, tipo,  de esterilização, prazo de validade, atendendo 
aos requisitos e exigências da legislação sanitária vigente e pertinente ao produto e a 
NBR-8536. 

 
Preço estimado R$ 1,80 
 
 
Aguardamos a retificação. 
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III. Retificação do  item 73 – Anexo I e que seja corrigido o  valor 

estimado, em razão do valor estimado não condizer com o 

preço de mercado. 
 

 

73 - SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML, COM SISTEMA 
SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE, 
GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,2 EM 0,2 ML, NUMERADA, C/ AGULHA 13 X 0,45 
MM, BISEL TRIFACETADO, PROTETOR PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. 
UND.  87100  -  0,1433 
 
 

 
Vejamos o que preconiza a ANAD – Associação Nacional de Assistência ao 

Diabético quanto  indicação de tipos de seringas  especiais  com agulhas para 

insulina: 
 

ANAD – Associação Nacional de Assistência ao DIABÉTICO , 
fundada em 14 de agosto de 1979 ,é uma instituição filantrópica, 
sem fins lucrativos, com título de Utilidade Pública Municipal, 
Estadual e Federal. 
 

A ANAD é um dos 8 Centros de Educação em DIABETES da IDF 
(International DIABETES Federation), no mundo com título 
conferido em 2009. 

  
A finalidade da ANAD é atender, orientar, tratar, educar e acompanhar, pessoas 
com DIABETES e seus familiares. 
 

 

Atua também junto aos diversos profissionais de saúde que trabalham em Diabetes, 
no sentido de capacitá-los, reciclá-los e atualizá-los em diabetes, com o objetivo de 
propiciar cada vez mais um melhor atendimento e consequentemente uma melhor 
qualidade de vida ao paciente com Diabetes. 
 

Seringas para aplicação de INSULINA com agulhas fixas (embutidas), com escalas 
de graduação de ½ em ½ unidades , de 1 em 1 unidade e de 2 em 2 unidades, com 
agulhas de comprimentos e diâmetros distintos, onde quanto maior o diâmetro mais 
grossa a agulha, tais como: 
 
• 12,7 mm x 0,33 mm ( 29 G) são recomendadas para pessoas que estão acima do 
peso (IMC - Índice de Massa Corpórea - acima de 25). 

http://www.anad.org.br/institucional/index.asp
http://www.anad.org.br/institucional/index.asp
http://www.anad.org.br/institucional/index.asp
http://www.anad.org.br/institucional/index.asp
http://www.anad.org.br/institucional/Tipos_de_diabetes.asp
http://www.anad.org.br/institucional/ComoSeAssociar.asp
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• 8,0 mm x 0,30 mm (30 G) são recomendadas para crianças, adolescentes e adultos 
com peso adequado ou magros (IMC* abaixo de 25). 
 

 
ESCOLHA DA SERINGA 

A escolha da seringa deve ser feita de acordo com a dose (quantidade) de 
insulina recomendada pelo médico. 
 

• A seringa com 
capacidade para 100 
unidades de insulina é 
ideal para você que utiliza 
quantidades superiores a 
50 unidades por 
aplicação. 

• A seringa com 
capacidade para até 50 
unidades de insulina é a 
mais adequada para você 
que utiliza quantidades 
inferiores a 50 unidades 
por aplicação. 

• A seringa com 
capacidade para até 30 
unidades de insulina é a 
melhor opção para você 
que utiliza quantidades 
inferiores a 30 unidades 
por aplicação. 
 

 

ESCOLHA DA AGULHA 

 
A insulina deve ser aplicada com pequenas agulhas, pois são adequadas para  
chegar somente até o tecido subcutâneo. Oferecemos  duas opções de agulhas  
para seringas: 
 
• Com 12,7mm de comprimento 0,33mm de espessura, recomendada para pessoas 
que estão acima do peso (IMC - Índice de Massa Corpórea - acima de 25). 
 

• Com 8mm de comprimento e 0,30mm de espessura são recomendadas para 
crianças, adolescentes e adultos com peso adequado ou magros (IMC* abaixo de 
25). 
 
Ambas estão disponíveis nas seringas com capacidade para 100, 50 unidades. 
Conhecer e saber escolher a seringa e a agulha mais adequadas para o seu uso 
além de ajudá-lo a superar o medo e a insegurança é o primeiro passo para a auto 
aplicação.  

 

 

A  Portaria n. 1748  do Ministério do Trabalho  e Emprego de 30 de agosto de 
2.011  determina que os itens perfuro cortantes deverão obedecer a Norma 
regulamentadora  n.  32 (NR 32) ou seja, possuir dispositivo de segurança 
para evitar que os TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE sejam 
protegidos em acidentes com  agulhas contaminadas  EM 
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. Neste caso em específico, as seringas 
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de insulina são entregues aos usuários  que as utilizam em suas 
residências  não havendo portanto, necessidade de tal dispositivo pois é de uso 
individual e único e importante ..... o custo da seringa licitada nesse item está 
com preço superfaturado em mais  de 100% do  custo  da seringa  com agulha 
para insulina indicada pela ANAD que informamos abaixo,  seu preço atual de 
mercado. 
 

 

Portanto, pedimos que  corrijam a descrição  do  item  73  do referido pregão 

atendendo a descrição abaixo:  
  

Item 73: Seringa  01 ml  para insulina com agulha fixa   de  12,7mm x 
0,33mm com protetor, valor nominal de 100 UI, leitura de graduação , 
residual  zero  sem perda  de insulina, com agulha fixa trifacetada e 
siliconizada em toda sua extensão, seringa e agulha em corpo único, com 
êmbolo na cor laranja, medida internacional em seringas específicas  
para os diabéticos possibilitando que a insulina seja ministrada 
milimetricamente. Embalagem unitária. 
 
Preço estimado   R$ 0,50  
 

 
Descritivo  que vai englobar todos os fabricantes aptos á cotar  este item  no 
mercado em geral, ampliando a disputa de lances, e aumentando a 
competitividade, livrando-os do risco de adjudicarem  tal  item  em 
desconformidade que  ora comprovamos, e não virem á sofrer sanções 
administrativas em inquéritos policiais e  administrativos. 
 
 
Pedimos  que no item acima sejam excluído a grafia com dispositivo de 
segurança, cujas especificações corretas  e em uso no mercado estão citados 
acima. 
 
Aguardamos retificação conforme expomos acima. 
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IV. DOS PEDIDOS 

 
Ante o exposto, requer: 

 

I. Retificações a serem procedidas nos itens  4, 27, 28, 29, 30, 72, 

74, 75, 76, 77 do Anexo I do Edital, em razão de os valores 

estimados não condizerem com os preços de mercado. 

 

II. Retificação do item 45 -  Anexo I  e que seja corrigido o  valor 

estimado, em razão do valor estimado não condizer com o 

preço de mercado. 

 
 

III. Retificação do  item 73 – Anexo I e que seja corrigido o  valor 

estimado, em razão do valor estimado não condizer com o 

preço de mercado. 

 
 

Nestes termos, 
pede deferimento. 

 
Cuiabá, MT, 31 de maio  2016. 

 

 
Henrique César M. Vilela 

Representante Legal 
Coremat J 2.723 MT 

RG: 048.088  SSP/MS 
CPF: 250.488.481-87 


