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Ilustríssimo(a) Senhor(a) Pregoeiro(a) do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

ESPECIALIDADES – CIESP. 

 

Ref.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 

 LM FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., empresa regularmente constituída, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 57.532.343/0001-14, com sede no Município de São José dos Campos, Estado de 

São Paulo, à Rua Jaguarão, n.º 95, Chácaras Reunidas, CEP. 12238-410, representada neste ato por 

Agatha Fernanda Lemes, RG: 431730337/SSP/SP, CPF: 345592478-62, brasileira, Analista Comercial, 

residente e domiciliada em São José dos Campos, Estado de São Paulo, vem, mui respeitosamente, à 

presença de Vossa Senhoria, em atenção às disposições constantes do Edital do Pregão Eletrônico em 

epígrafe e não se conformando com a classificação da licitante vencedora na disputa do ITEM 101 do 

Edital, apresentar, tempestivamente, o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, e o faz consoante as 

fundadas razões de fato e de direito abaixo articuladas: 

 

 

I. DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 

VENCEDORA DO ITEM 101 DO EDITAL.  

 

 Cuida o presente recurso de impugnar a decisão de classificação do objeto descrito no ITEM 

101 do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe à empresa MAT MED HOSPITALAR LTDA ME, vez 

que o produto por ela ofertado, qual seja, ACTICARE AG, da marca e fabricante VITAMEDICAL, 

NÃO ATENDE a finalidade para a qual se destina. 

 

 Vejamos.  

 

 Ilustre Pregoeiro(a), para não restar dúvidas acerca da incontroversa inobservância, pela 

empresa declarada vencedora (MAT MED HOSPITALAR LTDA ME), quanto às exigências editalícias 

para a disputa do ITEM 101 do Edital, cumpre, de início, transcrever o inteiro teor das especificações 

ali requeridas: 
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 Contudo, conforme será demonstrado com maior clareza logo a seguir, é fato que o aludido 

produto não atende a finalidade para a qual se destina no ITEM 101 do Edital, motivo pelo qual 

deverá ser desclassificado. Vejamos. 

 

 Em consulta recente ao website da importadora do produto “Acticare Ag” 

(http://www.vitamedical.com.br/2020/Curativo/ActicareAgCurativoDeCarvaoAtivadoComPrata_13/) 

(consulta realizada no dia 25/02/2021), verificou-se algumas inconsistências na composição declarada 

neste website em comparação à sua bula (em grifo as informações “aparentemente” inseridas): 

 
“O ACTICARE AG é um curativo composto de película filme de PE não adesiva, estéril, 
com fibra de carvão ativado com íons de prata na concentração de 10 a 70ug/cm2 e 
fibra não tecido absorvente. Com um curativo de feridas altamente absorvente, as 
bactérias e o exsudado da ferida são absorvidos no curativo ao mesmo tempo, o íon de 
prata é liberado do curativo exercendo o efeito antibacteriano. Formado por três 
camadas, totalmente selado por toda sua extensão, sendo a primeira constituída por 
filme de Polietileno (PE). A segunda camada é elabora a partir de fibras de carvão com 
prata, que é a camada responsável pelo papel de absorção do exsudato e prevenção 
de infecção. Por fim, a terceira camada é constituída por poliamida (polímero 
termoplástico-Nylon) PET não-tecido, que também é responsável pela absorção do 
exsudato. Curativos elaborados a partir de prata ativa possuem a indicação para o 
controle e feridas e para proporcionar uma barreira microbiana. Esse curativo é 
aplicado sobre a ferida.” 

 

 Pois bem. Os termos inseridos no website supracitado vão de encontro com os descritivos dos 

principais processos licitatórios de curativos à base de carvão, contudo, tais termos não constam das 

suas “Instruções de Uso” oficial, gerando, no mínimo, dúvidas razoáveis quanto à veracidade de tais 

informações. 

  

 O polietileno é um polímero sintético, o mais simples existente no mercado. Devido à sua alta 

produção mundial, é também o mais barato, sendo um dos tipos de plástico mais comuns (é possível 

verificar essa característica plástica ao manusear o produto). É quimicamente inerte, portanto não 

confere ao curativo nenhuma propriedade cicatrizante. O curativo ofertado não possui fibra resistente 

garantindo maior durabilidade e efetividade no tratamento por evitar que seu envoltório se rompa e 

desprenda partículas ou “fiapos” de carvão no leito da ferida. Tal fenômeno é facilmente observado no 

produto “Acticare Ag”, cujo sachê se rompe com facilidade e as fibras de carvão se desprendem no 

leito da ferida.  

 

 O princípio de que um curativo não deve desprender partículas no leito de feridas é 

amplamente utilizado por profissionais da saúde e descrito na literatura mundial. Aditya Sood et. al 

descreveram em seu artigo Wound Dressings and Comparative Effectiveness Data (Adv Wound Care 
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(New Rochelle). 2014 Aug 1; 3(8): 511–529.) as características de um curativo ideal: “There are also 

several other factors that are important when choosing a dressing, such as providing protection to the 

periwound skin, forming an effective bacterial barrier, conforming to wound shape, producing minimal 

pain during application and removal, being free of toxic or irritant extractables, not releasing particles or 

nonbiodegradable fibers into the wound, and maintaining the wound at an optimal temperature and pH.” 

“Existem vários fatores importantes na escolha de um curativo, como proteger a pele peri-lesão, formar 

uma barreira bacteriana eficaz, adaptar-se ao formato da ferida, causar dor mínima durante a aplicação 

e a remoção, estar livre de partículas tóxicas ou irritantes, não liberar partículas ou fibras não 

biodegradáveis na ferida e manter a ferida a uma temperatura e pH ideais.” (tradução livre LM Farma). 

 

Registre-se, ainda que os curativos tradicionais de carvão utilizados há décadas no tratamento 

de feridas infectadas ou com risco de infecção, nunca destinaram-se à absorção de exsudatos (por isso 

eles possuem características de adsorção – permitindo a livre passagem do exsudato para um curativo 

secundário absorvente). Ocorre que o curativo Acticare possui capacidade absorvente muito inferior 

aos principais curativos absorventes do mercado (e que por vezes são utilizados como curativos 

secundários nos tratamentos com os curativos tradicionais de carvão).  

 

Em oportuno o produto Acticare possui um sachê com selagem irregular que se rompe 

facilmente e as fibras de carvão contidas no curativo, por sua vez, desprendem-se facilmente do 

curativo. Caso rompimento, o sachê não possui segurança para o não desprendimento de partículas 

sobre o leito da ferida, pois não é prensado. As fibras de carvão, ficando expostas ao leito da ferida, 

soltam fragmentos que podem prejudicar o processo cicatricial. 

 

Não menos importante também é a informação ora trazida de que em outros Órgãos Públicos 

de referência no País – como também o é esta zelosa Administração Pública –, onde foram cotados o 

mesmo produto marca  “Vita Medical”, o referido produto foi desclassificado das disputas dos 

certames em razão de pareceres altamente negativos.  

 

Citamos alguns: 

 
Data de 

abertura Órgão/Estado  Modalidade e 
número 

Empresa 
distribuidora Motivo da desclassificação 
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01/07/2020 
INST EST H 

IAMSPE PE 0344/2020 

GIGANTE 
PRODUTOS 

MEDICOS EIRELI-
EPP 

 
"Apresentou fragmentos (pó do carvão) ao 
manuseio e no leito da ferida; É esperado 

para um curativo de carvão ativado a 
capacidade de ADSORÇÃO com 

transferência do excesso de umidade para 
o curativo secundário, o mesmo demostrou 

capacidade de ABSORÇÃO pela sua 
composição inclusive descrita na sua bula; 
Foi observado que o curativo saturou mais 

rápido que os outros oferecidos no 
mercado. Pela composição das fibras de 
carvão e maior volume impossibilitou seu 
uso em feridas com presença de túneis 

estreitos por não ser possível sua 
introdução" 

01/06/2020 SES SC FUNDO 
ESTADUAL PE 1093/2020 

YELO COMÉRCIO DE 
MATERIAIS 

HOSPITALARES 
LTDA 

Conforme parecer técnico, foi 
desclassificada por não atender às 

medidas solicitadas em edital 

06/05/2020 

HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO 
PROFº ALBERTO 

ANTUNES – 
HUPAA/EBSERH 

PE 012/2020 
Oncovit 

Distribuidora de 
Medicamentos 

REPROVADO – O referido produto não 
atende às especificações técnicas devido 
ter em sua composição uma película filme 

de poliuretano não adesiva e fibra de 
carbono ativado com íon de prata, o que 

difere da especificação técnica contida no 
edital que solicita carvão ativado 

impregnado com prata, envolto por uma 
camada não tecido à base de nylon de 

baixa aderência. 

03/02/2020 GDF H CENTRAL PE 0013/2020 

VITA MEDICAL 
MATERIAL 

HOSPITALAR 
LTDA 

Motivo: Amostras reprovadas pela unidade 
técnica. 

29/09/2019 PREFEITURA DE 
BARUERI 

PE 0305/2019 DE PAULIC.R.I.E 
LTDA 

DECIDO pelo seu provimento, com base na 
manifestação técnica exarada pela 

Secretaria de Saúde, mediante invalidação 
dos atos administrativos insuscetíveis de 

aproveitamento, nos termos do art. 4º, 
inciso XIX, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

30/08/2019 PREFEITURA DE 
SANTA LUZIA/MG 

PE 0049/2019 
Mat. Med. 

Hospitalar Ltda. 
ME 

“Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: 
Conforme laudo a amostra apresentou 

vazamento de produto (carvão ativado), na 
embalagem.” 

13/05/2019 EBSERH HOSP. 
CLÍNICAS MG/MG 

PE 0055/2018 
Mat. Med. 

Hospitalar Ltda. 
ME 

“Desclassificada: Marca reprovada por 
liberar resíduos antes mesmo do seu uso, 
como pode ser visto em sua embalagem e 
nas fotos anexas ao processo, em que se 
observa um acúmulo de resíduo nas luvas 
do profissional de saúde. A cobertura para 
teste não foi aplicada no paciente devido 

ao fato de ter sido verificada a presença de 
resíduos ao retirá-la da embalagem. O 

teste no paciente ofereceria riscos à lesão. 
A cobertura utilizada para tratamentos de 
lesões não deve liberar resíduos no leito 
pois isso impossibilita a cicatrização da 

lesão além de causar dor para o paciente e 
aumento dos gastos no tratamento.” 
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22/03/2019 SES SP H DANTE 
PAZZANESE/SP 

PE 0050/2019 
Gigante Produtos 
Médicos EIRELI – 

EPP 

“Fica desclassificada a referida proposta, 
tendo em vista o parecer desfavorável 
emitido pela área técnica: Não atende 

descritivo; (composto de película de filme 
de polietileno) gramatura da camada 

externa permite passagem de resíduo 
(carvão).” 

 

Por todo o exposto, Ilustre Pregoeiro(a), resta incontroverso que o produto “ACTICARE AG” 

não atende a finalidade para a qual se destina para o item 101, motivo pelo qual é imperiosa a 

sua imediata desclassificação. 

 
Noutro lado importa ressaltar que o produto ofertado pela empresa ora recorrente, qual seja 

Curatec® Curativo de Carvão Ativado com Prata (sachê) é um curativo primário, estéril, composto por 

uma camada de carvão ativado impregnado com 0,15% de prata (25 μg/cm2) inserida em um 

envoltório de não tecido. Curatec Curativo de Carvão Ativado com Prata (sachê) é muito bem tolerado 

e, devido ao seu princípio puramente físico de limpeza da ferida, não oferece perigo de efeitos 

colaterais ou do desenvolvimento de resistência, como pode ocorrer ao serem utilizados antibióticos. A 

camada de carvão ativado adsorve as bactérias, removendo-as eficazmente do leito da lesão, 

resultando em um efetivo controle do odor em feridas com odor fétido. A prata impregnada no tecido de 

carvão exerce efeito bactericida sobre os micro-organismos, auxiliando no controle de infecção da 

ferida. Atendendo de forma integral o descritivo conforme solicitado para o item 20. 

 

 Ora, repita-se à exaustão, considerando todo o presente arrazoado não resta dúvida de que o 

produto ofertado pela licitante declarada vencedora no item 101 do Edital, não atende a 

finalidade para a qual se destina, tampouco as necessidades dos pacientes que farão uso do 

curativo em questão. 

 

Deste modo, mostra-se oportuno que o(a) respeitado(a) Pregoeiro(a) tome todas as medidas 

cabíveis no sentido determinar a desclassificação da empresa declarada vencedora (MAT MED 

HOSPITALAR LTDA ME) no  item (101 do Edital), pois, repita-se o fato de que o produto vencedor, 

mas nem de longe, com o devido e merecido respeito, atende aos descritivos editalícios, tampouco 

atingirá a finalidade para o qual se destina. 

 

 

II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO 

 

 Crente a Recorrente que seus argumentos são cristalinos e fundam-se em preceitos expressos 

do Edital, adentra na exposição dos fundamentos jurídicos do pedido, apenas para elucidar a questão. 
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 O art. 3º da Lei Federal n.º 8.666/93, determina o seguinte: 

 
“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 julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.” (grifamos). 

 

 A redação expressa do artigo 3º, por si só, teria o condão de justificar o presente recurso. 

Contudo, vale ainda trazer à baila o que dispõe o caput do artigo 41, da Lei n.º 8.666/93, a seguir 

transcrito: 

 
“A Administração não pode descumprir as normas e condições do Edital, ao qual 
se acha estritamente vinculada.” (grifamos). 

 

 Da leitura do artigo supra decorre o primado que rege as licitações públicas, qual seja, o da 

vinculação ao Edital, tão conhecido pelos licitantes e pela própria Administração. 

 

 É sabido que o Edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso da licitação, na 

acepção de que a desconformidade entre o Edital e os Atos Administrativos praticados no curso da 

licitação se resolve pela invalidade destes últimos. 

 

 Ou seja, em outras linhas, no caso em tela, há desconformidade entre o Edital e o produto 

ofertado pela licitante vencedora do item 101, devendo, portanto, ser imediatamente desclassificada. 

 O festejado jurista Marçal Justen Filho (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, Marçal Justen Filho, p. 395), discorrendo sobre o tema, ensina: 

 
“O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser reprimido, inclusive 
através dos instrumentos de controle interno da Administração Pública. Nem 
mesmo o vício do edital justifica pretensão de ignorar a disciplina por ele veiculada.” 
(grifamos). 

 

 Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Ministro Humberto Gomes de 

Barros, Primeira Turma, 18/11/2003), Corte máxima para análise da matéria, sobre a questão: 

 
“RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. LEILÃO. EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES. - O 
Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório se traduz na regra de que o 
edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o 
final do certame, vez que vinculam as partes.” (grifamos). 
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 Conclui-se, portanto, que o ato administrativo de classificação e adjudicação de produto que 

não exaure as condições do Edital é ato ilícito, afronta a Lei Federal n.º 8.666/93, devendo a própria 

Administração invalidá-lo de plano, que é o que se requer e espera seja aplicado ao presente certame. 

 

 

II. DO PEDIDO 

 

 Ante ao todo exposto e provado, REQUER seja o presente Recurso Administrativo julgado 

PROCEDENTE para que o(a) Ilustre Sr.(a) Pregoeiro(a) exerça seu juízo de retratação e 

desclassifique a empresa licitante vencedora do produto cotado no item 101, empresa MAT MED 

HOSPITALAR LTDA ME, como forma de materializar e manter a legalidade e constitucionalidade do 

procedimento. 

 

 Por fim, mas não menos importante, aproveitamos o ensejo para renovar os nossos protestos 

de elevada estima e distinta consideração por este(a) respeitado(a) Pregoeiro(a) e ilustre Comissão. 

 

 Termos em que, 

 Pede e espera deferimento. 

 
 São José dos Campos-SP, 25 de Fevereiro de 2021. 
 
 

  

  

  

            ____________________________________ 

LM FARMA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.  
AGATHA FERNANDA LEMES 
Analista Comercial 
RG nº 43.173.033-7  
CPF n.º 345.592.478-62 

  


