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Berne Med Distribuidora 

FL N° 01 PRC N° 

OFÍCIO 002/2019 

PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO SOBRE EDITAL 

À 

Prefeitura Municipal de Mairinque 

Edital N. 004/2019 

Pregão Presencial Registro De Preços N. 001/2019 

A/C: Sr.(a) Pregoeiro(a) 

Ref.: Pedido de impugnação de Edital 

Objeto: Registro de preço de material de enfermagem, hospitalar e insumos, para 

atender a demanda de Diversas Secretarias, conforme quantidades especificações e 

estimativas pormenorizadas constantes do Anexo I. 

Data da Abertura: 05/02/2019 às 10hs 

Bem Med Comércio Atacadista de Produtos Médicos Ltda, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ nº 18.806.050/0001-26, com sede na Rua João 

Zarnariam, r2 517 — Distrito Industrial il, CE?. 13.739-020, telefone (19) 3666-6200, 

cidade de Mococa, estado de São Paulo, por seu representante legal Sr. Márcio da Cruz 

Ramos, portador do CPF n2  129.193.698-06 infra-assinado, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria, a fim de solicitar, IMPUGNAÇÃO do sobredito Edital, 

sobre disposição contida no ato de convocação epigrafado, conforme adiante se 

especifica: 

0110 	
O referido edital nos descritivos do anexo I — Termo de referência específica: 

Item 26 — COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, composto de papel 

plástico resistente, alça dupla para transporte. Indicado para desprezar todo o material 

que corta ou perfura, como agulhas, como agulhas, lâminas de bisturi, lancetas, vidro, 

ampolas entre outros. Capacidade de 13 litros. 

Item 111 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, composto de papel 
plástico resistente, alça dupla para transporte. Indicado para desprezar todo o material 
que corta ou perfura, como agulhas, como agulnas, lâminas de bisturi, lancetas, vidro, 
eRes entre outros. Capacidade de 07 litros. r  
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Bem Med Distribuidora 

Item 113 - PAPEL LENÇOL BRANCO, constituído 100% de fibra celulose virgem, 

desenvolvido especificamente para forração de macas ou mesas de terapias onde há 

grande rotatividade de pacientes e clientes diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm. 

IMPUGNAR 

Os termos do Edital em referência, que adiante específica, o que faz na 
conformidade seguinte: 

12  - SOLICITAMOS a inclusão da exigência, em edital, do 

Registro/Cadastramento na ANVISA, conforme RDC ANVISA Nº 40, de 26 de Agosto de 

2015, para os referidos Itens 26, 111 e 113, visto que os mesmos NÃO são isento de 

Registro/Cadastramento. 

"Art. 13. Os produtos registrados como Classe 1 e II passam a ser considerados 

cadastrados, mantendo o mesmo número de identificação de registro, sem a 

necessidade de revalidação. Art. 14. Os produtos registrados como Classe I e II e os 

produtos cadastrados já existentes devem se adequar ao disposto no art. 82, conforme 

prazo definido no art. 19, não havendo necessidade de envio do formulário atualizado 

ao processo existente na ANVISA, exceto nos casos de solicitações de alteração, 

quando as disposições do Capítulo IIi devem ser atendidas." 

(SEGUE ANEXO COM A DEVIDA RDC 40 DE 26 DE AGOSTO DE 2015) 

22  - SOLICITAMOS a inclusão da exigência em edital para os referidos Itens 26, 

111 e 113, que o Distribuidor ou Fábrica possua a Autorização de Funcionamento 

junto a ANVISA e a Licença Sanitária Municipal, conforme RDC ANVISA Nº 40, de 01 

de Agosto de 2014, visto que tal exigência aplica-se para estabelecimentos que 

realizem atividades referentes a produtos para saúde. E de acordo com a Lei Federal n2  

6.437/77 Art. 10. São consideradas infrações sanitárias: construir, instalar, utilizar em 

qualquer parte do território nacional, laboratórios, clínicas, produtos de interesse a 

saúde pública, sem registro, licença e autorizações do órgão sanitário competente. 

Levando à advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença, e/ou 

multa 

(SEGUE ANEXO COM A DEVIDA RDC 40 DE 1 DE AGOSTO DE 2014) 

32  — SOLICITAMOS a inclusão da exigência em edital, para o referido item 113 -

PAPEL LENÇOL BRANCO, constituído 100% de fibra celulose virgem, desenvolvido 

especificamente para torração de macas ou mesas de terapias onde há grande 
rotatividade de pacientes e clientes diariamente. Rolo 50 m. x 70 cm, o Laudo Analítico 

Laboratorial emitido pelo !PT, liNIMETRO ou órgãos credenciados no qual deverá 
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identificar as características técnicas solicitadas, visto que a análise visual e/ou de 

resistência e alvura do produto não comprova a veracidade de que o papel é 100% 

CELULOSE VIRGEM, ou seja, "NÃO É RECICLADO", onde somente é comprovada através 

do Laudo emitido por tais órgãos, faz-se indispensável o mesmo para a garantia da 

qualidade a ser fornecida a este órgão. Bem como o mesmo informa que na 

embalagem do produto deverá conter data de validade, lote e registro no Ministério da 

Saúde, atendendo os dados da rotulagem conforme RDC 185 de 22 de Outubro de 

2001. 

(SEGUE ANEXO O PARECER TÉCNICO) 

Por fim, reputando o aceite conforme solicitado, o substancial mister para o 

correto desenvolvimento do certame, rogamos que o mesmo, seja prestado dentro do 

prazo máximo de 2 dias, a contar do seu recebimento. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Mococa, 25 de Janeiro de 2019. 

Mário da Cruz Ramos 

Representante - CPF: 129.193.698-06 
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