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Porto Belo, 16 de agosto de 2019. 

 

À  

Mariana Ferreira do Amaral 

Diretora de Compras e Licitações 

 

 

Cumpimentando-lhe cordialmente, venho através deste fazer algumas 

considerações acerca do pedido de impugnação ao Pregão Nº 20/2019 impetrado pela 

empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA.  

 

Há diversos métodos analíticos para mesurar a glicose sanguínea, sendo que 

as técnicas enzimáticas são mais comuns. As enzimas mais usadas em tiras de testes 

são a glicose oxidase, glicose desidrogenase, hexoquinase ou combinado com 

desidrogenase de glucose-6-fosfato. 

 

Historicamente a enzima glicose-oxidase é a mais utilizada pelas tiras de teste 

comerciais por causa da sua excelente especificidade para a glicose, uma boa 

estabilidade à temperatura ambiente, e de custo relativamente baixo. No entanto, a 

reação necessita de um fornecimento adequado de oxigênio, e isto leva a um problema 

de dependência de oxigênio em certos sistemas de medição, ou seja, o resultado sofre 

interferência dessa amostra com maior ou menor quantidade de oxigênio como nas 

amostras arterial e venosa, sem pensar na situação dos indivíduos sobre tratamento 

como oxigenoterapia e anemias severas. Assim, os métodos analíticos devem ser 

capazes de lidar com a variação de oxigênio na amostra de sangue. No entanto, alguns 

monitores mostram sensibilidade à grande variação entre oxigênio visto os diferentes 

tipos de amostra. 
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No pedido supracitado, a empresa alega que o produto por ela comercializado, 

On Call Plus II, não sofre alteração no resultado do teste mediante variações de 

pressão de oxigênio (pO2), porém relata que somente os sensores de terceira geração 

tem a capacidade de evitar erros devido a variações de concentração de oxigênio na 

amostra. Relata ainda, e com grifos, que alguns fabricantes conseguiram reduzir esta 

interferência e manter os limites de precisão, evidenciando assim que ainda há no 

mercado conjuntos reagentes que sofrem alterações em seus resultados.  

 

Desta forma, opta-se tecnicamente, neste momento, em manter a metodologia 

de realização do teste, pois a referida química já fora utilizada neste município e até o 

presente momento sempre fora muito útil e eficaz para o atendimento ao público. 

 

Em relação ao principio da economia, por aumento de competividade, devemos 

observar que muitos outros processos licitatórios já ocorreram neste município como o 

mesmo item e a concorrência foi ampla, conforme pesquisas de mercado Abbott, 

Bayer, Roche entre outras atendem ao chamado e que jamais existindo processos 

desertos ou sem competição. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento seguem votos de estima e 

consideração. 

 

 

 

 

 
_________________________________ 

Dievan Bisognin da Silva 
Farmacêutico-Bioquímico CRF/SC 9710 

Gestão da Assistência Farmacêutica 


