
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SAÚDE
EQUIPE DE PREGÃO 01 ATO 001/2016 DE 01 DE JUNHO DE 2016

Processo nº: 08.00162/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2015
Objeto: SRP – FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PULSEIRAS DE CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE – SEMUSA.

A empresa  TECNOMED  DIST.  DE  PROD.  FARM.  MED.  HOSPITALAR  LTDA,
empresa sediada sito a Av. Calama, 1984, Porto Velho, Estado de Rondônia, protocolou via
e-mail  pedido  de  esclarecimento  no  dia  28.11.2016,  endereçada  a  este  Pregoeiro
referente ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 039/2016.

O Pregoeiro,  designado em face  dos  termos  do pedido de esclarecimento  em referência,
apresenta os seguintes entendimentos:

I - DA TEMPESTIVIDADE

Recebo o presente pedido de esclarecimento, visto que interposto tempestivamente pela
empresa ora citada, em conformidade com edital, senão vejamos:

3.3  – Os  pedidos  de  esclarecimentos  referente  ao  processo
licitatório em epígrafe deverão ser enviados ao pregoeiro até 3
(três) dias úteis anteriores a data fixada para abertura da Sessão
Pública, exclusivamente por e-mail eletrônico, via internet, pelo
e-mail cplequipe1@hotmail.com;

Portanto, considerando que o certame terá sua disputa em 19/12/2016, recebo o pedido de
esclarecimento, por sua tempestividade.
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II – DAS DÚVIDAS,

Em síntese,  a empresa TECNOMED DIST. DE PROD. FARM. MED. HOSPITALAR
LTDA, questiona a ausência de solicitação de Registro do Produto na ANVISA no Edital
039/2015, bem como aduz que a  Portaria nº 543 de 29 de outubro de 1997, publicado no
DOU nº 210 de 30 de outubro de 1997, e sua alteração pela Resolução 185 de 22 de outubro
de 2001, determina que a venda de pulseiras de identificação para uso hospitalar, seja ele em
qualquer ambiente está sujeito ao controle da ANVISA, segundo a portaria citada, e indaga:
O produto licitado deve ou não ter registro na ANVISA, se não, qual o documento que o
isenta do registro? 

III – DA RESPOSTA DO DEPARTAMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
– por meio de Despacho anexado aos autos do processo as fls. n° 794/795 do processo
08.00162/2015:

Considerando tratar-se de questionamentos eminentemente técnicos o Pregoeiro designado 
encaminhou por meio de despacho exarado no processo nº 08.00162/2015 fls. 792  no dia 
29/11/2016 o pedido de esclarecimento ao Departamento Administrativo – DA/SEMUSA, da 
qual obteve os esclarecimentos necessários, conforme transcrito abaixo:

Edital 039/2015
Resumo: 2º CHAMADA PE 039/2015 – SRP 027/2015 – Registro de Preços para Futura e
Eventual Aquisição de Material de Consumo (Pulseira para Classificação de Risco).
Órgão: Secretaria Municipal se Saúde – SEMUSA.
Processo: 08.00162/2015.

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento dirigida ao pregoeiro da Secretaria

Municipal de Saúde de Porto Velho/RO, referente ao edital PE 039/2015 – SRP 027/2015,

cujo objeto trata-se Registro de Preços  para Futura e  Eventual  Aquisição de Material  de

Consumo (Pulseira para Classificação de Risco), interposto pela empresa Tecnomed Dist. de

Prod. Farm. Med. Hospitalar LTDA. No qual questiona a ausência da exigência de registro do

produto na Anvisa e solicita que caso não haja a exigência, qual o documento que o isenta do

registro.

O  Departamento  de  Atenção  a  Saúde  de  Média  e  Alta  Complexidade  –  DMAC,

esclarece que entende que o produto ao qual se deseja comprar não se trata de pulseira de

identificação  hospitalar,  e  sim  de  pulseira  para  classificação  de  risco pautado  no
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Protocolo Manchester, o qual também pode ser usado em unidades não hospitalares e pré

hospitalares. Ressaltamos que a classificação de risco pode ser realizada inclusive com o uso

de  adesivos, conforme orientação do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco em suas

Recomendações de Boas Práticas Referente a Adesão para Utilização do Sistema Manchester

de Classificação de Risco. (grifo Pregoeiro)

Assim,  o  sistema de  classificação  de  risco,  sendo por  pulseira  ou  adesivo,  não o

configura  como pulseira  de  identificação  hospitalar.  Não obstante,  a  descrição  do objeto

pretende  atender  a  necessidade  de  classificação  de  risco  dos  pacientes  que  procuram as

unidades  de  saúde.  Por  outro  lado,  a  especificação  exigida  pela  lei  atende ao adquirente

quando  descreve  a  sua  necessidade.  O  município  ao  especificar  o  objeto  que  pretende

contratar, o fez segundo a necessidade que possui, logo descreveu o objeto que atende as suas

necessidades. Essa descrição nunca se confunde com “direcionamento” no sentido pejorativo

da  palavra.  Na  doutrina  a  especificação  do  objeto  não  é  apenas  desejável  mas  também

imposição legal e doutrinária:

Art. 14  - Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do
ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. (Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993)

Na formulação do contrato no Art. 55,I da Lei 8666 exige objeto bem descrito: “I – o

objeto e seus elementos característicos”.

É  de  se  perguntar  se  a  administração  pode  fazer  descrição  além  do  permitido

legalmente.  Ainda que isso não fosse possível entre  os particulares,  no âmbito do direito

administrativo isso é possível em razão do princípio da supremacia do direito público sobre o

particular, conforme doutrina abaixo:

Direito  Administrativo  Descomplicado  /  Marcelo  Alexandrino,  Vicente  Paulo.  O

Princípio da Supremacia do Interesse Público existe com base no pressuposto de que “toda

atuação do Estado seja pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída da

Constituição  e  das  leis,  manifestações  da  ‘vontade  geral”.  Dessa  maneira,  os  interesses

privados encontram-se subordinados à atuação estatal.

Este supraprincípio fundamenta todas as prerrogativas de que dispõe a Administração

como instrumentos para executar as finalidades a que é destinada. Neste sentido, decorre do
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Princípio da Supremacia do Interesse Público que havendo conflito entre o interesse público

e o privado, prevalecerá o primeiro, tutelado pelo Estado, respeitando-se, contudo, os direitos

e garantias individuais expressos na Constituição, ou dela decorrentes. Como exemplo desses

direitos e garantias, tem-se o art. 5º da CF/88, XXXVI, segundo o qual a Administração deve

obediência  ao  direito  adquirido,  à  coisa  julgada  e  ao  ato  jurídico  perfeito.  Fica  patente,

portanto,  que  a  forma  e  os  limites  da  atuação  administrativa  são  determinados  pelos

princípios  constitucionais;  dessa  maneira,  assim  como  ocorre  com  todos  os  princípios

jurídicos, o supraprincípio em questão não tem caráter absoluto.

Pelo  exposto  entendemos  que  a  pulseira  para  classificação  de  risco  não  possui  a

exigência de registro na Anvisa, uma vez que a classificação pode ser realizada por meio

adesivos e a mesma é realizada em  unidades não hospitalares e pré hospitalares, o que não

configura como pulseira de identificação hospitalar.

Sendo  o  que  temos  para  o  momento,  nos  colocamos  a  disposição  para  mais

esclarecimentos que se fizer em necessário.

Atenciosamente,

Rosecleide Campo de Miranda Almeida

Chefe de Divisão de Urgência e Emergência

IV –  DA CONSULTA A AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA –
ANVISA, pelo fone 0800 642 9782.

Considerando a detenção de dúvidas  sobre o assunto em questão,  o  pregoeiro designado
solicitou no dia 29/11/2016 por volta das 11:20H. esclarecimentos pelo telefone 0800 642
9782  (ANVISA  ATENDE),  sobre  a  obrigatoriedade  de  Registro  para  Pulseiras  de
Classificação  de  Risco,  o  Número  de  Protocolo  é  o  2016563801,  o  atendente  chama-se
Cleiton. A resposta da ANVISA foi encaminhada via e-mail e anexada aos autos do processo,
conforme transcrito abaixo.
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Anvisa - Resposta ao Protocolo 2016563801
Central de Atendimento ao Público - Anvisa

ter 29/11, 16:20

Prezado (a) Senhor (a),

Em atenção a sua solicitação, informamos que de acordo com a Resolução RDC nº 185/01, considera-
se produto para saúde o material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou 
laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção; que não 
utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres 
humanos, podendo, entretanto, ser auxiliado em suas funções por tais meios; e cujo funcionamento 
não depende de fonte de energia elétrica ou qualquer outra fonte de potência distinta da gerada pelo
corpo humano ou gravidade e que funciona pela conversão desta energia.

Atenciosamente,
Anvisa Atende
Central de Atendimento
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
0800 642 9782
www.anvisa.gov.br
Siga a Anvisa: www.twitter.com/anvisa_oficial
Este endereço eletrônico está habilitado apenas para enviar e-mails. Caso deseje entrar em contato 
com a central, favor ligar no 0800 642 9782 ou acessar o “Fale Conosco”, disponível no portal da 
ANVISA (link: http://portal.anvisa.gov.br/fale-conosco). As ligações podem ser feitas de segunda a 
sexta - feira, das 7h30 às 19h30, exceto feriados.

VI – DAS CONSIDERAÇÕES

Senhor licitante  primando pelos princípios e dispositivos legais aplicáveis ao feito,  bem como ao
próprio  Edital  de  Licitação  e  diante  da  resposta  enviada  pelo  Departamento  de Média e  Alta
Complexidade – DMAC/SEMUSA e pela ANVISA, e no escopo da precaução no trato com
as questões que envolvam futuros questionamentos passivos de impugnação, e no intuito de
possibilitar que o maior número de empresas idôneas participem do certame, entendemos não

|

http://portal.anvisa.gov.br/fale-conosco
http://www.twitter.com/anvisa_oficial
http://www.anvisa.gov.br/
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ser necessário a obrigatoriedade de registro na ANVISA para a Pulseira de Classificação de Risco,
uma vez que a RDC 185/01, considera produto para saúde o material, artigo ou sistema de uso
ou aplicação  médica,  odontológica  ou  laboratorial,  aquele  que  é  destinado  à  prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção,  e a  Pulseira de Classificação de
Risco  não  se  enquadra  nos  5  (cinco)  requisitos  citado  na  portaria,  uma  vez  o  objetivo
principal é  permitir  a agilidade no atendimento médico,  evitando filas e dando prioridade
para casos graves. Portanto, o paciente não é atendido de acordo com a ordem de chegada e,
sim,  de acordo com a gravidade do seu estado de saúde.  Para isso,  deve-se classificar  o
doente de acordo com o grau de risco definido pelo Protocolo de Manchester. Sendo assim a
Pulseira de Classificação de Risco serve tão somente para determinar o tempo aproximado de
espera para o atendimento e não para prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou
anticoncepção. De acordo com o Protocolo de Manchester, a classificação dos enfermos é
feita através de cores. O uso de  pulseiras de Classificação (ou identificação) de Risco de
acordo com a cor definida agiliza o processo e tão logo seja feito o atendimento a Pulseira é
totalmente descartada. Insta frisar que a Portaria nº 543 de 29 de outubro de 1997, citada em
seu pedido de esclarecimento não foi alterada pela RDC 185/01, pois a RDC 185/01 revogou
totalmente  a  Portaria  nº  543 de 29 de  outubro  de  1997,  disciplinando  novas  orientações
quanto ao enquadramento de produtos para saúde e seus Registros.

Porto Velho/RO, 07 de Dezembro de 2016.

ANTONIO FABRICIO P. DA COSTA
Pregoeiro Oficial de Licitações da Saúde
Designado pelo Ato 001/2016 de 01 de Junho de 2016

http://passevip.com.br/pulseiras-identificacao/
http://passevip.com.br/pulseiras-identificacao/

