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             A Pregoeira recebeu Recursos referentes ao PE0488/2020, que trata de 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de curativos listados no item 1 do Termo de 

Referência, com fulcro nas Leis sob nº 13.303/2016 e 10.520/2002 e nos Decretos 

Municipais nº 44.698/2018, 30.538/2009 e 23.957/2004, devidamente descritos, 

caracterizados e especificados neste Edital e/ou Termo de Referência, na forma da lei, 

interposto pela licitante COLOPLAST DO BRASIL LTDA na sessão realizada no dia  

14/05/2021, em razão de sua inabilitação. 

 

            Segue abaixo, um breve resumo da intenção de recurso apresentado pela empresa 

COLOPLAST DO BRASIL LTDA: 

 

Recurso no bojo do Pregão Eletrônico Nº 488/2020, contra decisão que declarou 

vencedora do item 20 do edital em apreço a empresa P.G. RIO MEDICAMENTOS 

LTDA. (“P.G RIO”) para o fornecimento de protetor cutâneo. 

 “(...) 

2.6. Contudo, os produtos apresentados pela licitante P.G RIO para o 

referido item, da linha DERMAMON FREE, não é capaz de atender ao 

descritivo técnico, pois: (i) não se trata de um correlato protetor 

cutâneo”; (ii) não é promotor de barreira física; e (iii) não é 

hipoalergênico. 

 

2.7. O Edital é claro ao solicitar um protetor cutâneo, hipoalergênico e 

promotor de barreira física para prevenção de irritação da pele, o que, 

à evidência, o produto declarado vencedor não é capaz de 

proporcionar. 

 

2.8. Nesse ponto, é relevante apontar que o produto DERMAMON 

FREE se trata de um dermocosmético, registrado na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA como cosmético de Grau II, sendo a 

maior classe de risco para esta categoria de produtos. É o que 

demonstra a consulta do produto registrado sob o n° 236160004. 

2.9. Por definição da própria ANVISA, os produtos classificados como 

dermocosméticos, tal qual o declarado vencedor, são produtos que 
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trazem em sua composição ativos farmacológicos, compostos com 

atividade terapêutica, que se aproximam de medicamentos 

dermatológicos de uso tópico, ou seja, são produtos que vão além da 

epiderme, com ativos que atingem as camadas mais profundas da 

pele, podendo induzir a alterações fisiológicas e causando mudanças 

na pele. 

 

2.10. A corroborar tal afirmação, a composição do produto traz óleo de 

girassol, lecitina de soja, triglicerídeos de cadeia média, vitamina A, 

vitamina E, óxido de zinco, polietilenoglicole, substâncias que 

apresentam ação farmacológica na pele, conforme descrito em sua 

Ficha Técnica: 

 

• “Óleo de Girassol (Helianthus annuus seed oil - Ácidos Graxos 

Essenciais A.G.E.): São um tipo de gordura especial, que não podem 

ser fabricadas pelo nosso organismo e que estão presentes em alguns 

alimentos, tais como amêndoas, nozes, peixes e óleos vegetais. Os 

ácidos graxos essenciais são necessários para muitos processos 

fisiológicos, como a manutenção da integridade da pele.” 

 

• “Lecitina de Soja(Lecithin): Substância estabilizante e emulsionante 

rica em 

fosfatos e vitaminas do complexo B. Fornece também ácidos graxos 

poliinsaturados, substâncias que funcionam como matéria-prima para 

o organismo sintetizar outros nutrientes necessários.” 

 

• “Triglicerídeos de Cadeia Média(Capric acid, Caproic acid, Lauric 

acid, Myristic acid): Sua principal função é a emoliência, com alta 

capacidade de 

espalhabilidade e penetração.” 

 

• “Vitamina A(Retinol): Atua na restauração e formação de novos 

tecidos, além de provocar efeito anti-oxidante.” 

 

• “Vitamina E(Tocopherol): Conhecida também como a vitamina da 

proteção celular, age como anti-oxidante potente, evitando a formação 
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de radicais livres. Atua prevenindo os danos celulares decorrentes da 

radiação solar Ultravioleta, impedindo o envelhecimento precoce.”; 

 

2.11. É dizer que a ação esperada do produto não é direcionada à 

promoção de barreira protetora de pele, conforme declarado em sua 

Ficha Técnica, apresentando, em verdade, indicações terapêuticas 

medicamentosas. Vejamos: 

 

• “Previne e trata Dermatite Associada à Incontinência - DAI;” 

(grifamos) 

 

2.12. A própria Ficha Técnica do produto é clara ao dispor que sua 

utilização pode causar irritação, de forma a deixar claro que não se 

trata de produto hipoalergênico: 

 

• “Em caso de irritação, descontinue ou suspenda o uso” (grifamos) 

 

2.13. Não há espaço para interpretação: O produto declarado 

vencedor, além de não atender ao solicitado no edital, não é capaz de 

atingir a finalidade pretendida pela Administração Pública, qual seja, a 

possibilitar a proteção cutânea, por meio de barreira física e 

hipoalergênica. 

 

2.14. À evidência, o produto vencedor (CREME PROTETOR 

DERMAMON FREE – ANVISA: 236160004) apresenta características 

distintas daquelas que se espera de um correlato protetor cutâneo 

formador de barreira física, na medida em que sua composição 

apresenta princípios ativos com propriedades farmacológicas que 

necessitam de monitoramento quanto à atividade biológica que 

exercem. Alguns destes apresentando, inclusive, contraindicações 

importantes que podem ser facilmente verificadas na literatura médica. 

 

2.15. Não fosse suficiente, o produto ainda é suscetível a provocar 

irritação, o que tem relação com a sua composição, de forma a não 

atender o requisito de hipoalergenicidade preconizado no edital. 
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2.16. Em resumo, a análise das características técnicas do produto 

declarado vencedor revela que a formação de barreira alegada é 

claramente um efeito secundário.” 

 

          Diante do exposto, pelo fato do recurso se dar em razão da especificação do produto 

oferecido pela empresa declarada vencedora do certame, não compete a esta Pregoeira 

opinar sobre tais interposições.  

          Neste sentido, o recurso foi encaminhado à área Técnica da empresa para uma 

reavaliação, onde a resposta segue encartada às fls. 978 do processo administrativo. 

          Em resumo, transcrevo abaixo o trecho que confirma a habilitação da empresa P.G. 

RIO MEDICAMENTOS LTDA:  

“Prezados, esta coordenadoria decide por manter o produto 

DERMAMON devido a mesma conter os requisitos 

necessários previstos em edital.” 

 

          Neste sentido, a decisão pelo produto declarado vencedor para o item 20, 

permaneceu com parecer favorável da Área Técnica, mantendo a empresa PGRIO 

MEDICAMENTOS LTDA como vencedora para o referido item. 

          Tendo em vista que o recurso interposto pela empresa COLOPLAST DO BRASIL 

LTDA foi negado pela área Técnica, encaminho o presente processo para esta Diretoria 

Administrativa Financeira para fins de apreciação e julgamento. 

Em: 09/06/2021 
 

Amanda Matheus 
Pregoeira 

Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A – RioSaúde 
 

Processo 09/200.486/2020 – Tendo em vista as declarações apresentadas às fls. 975/981 do 

presente processo, nego o recurso interposto para o item 20 pela licitante COLOPLAST DO 

BRASIL LTDA, confirmando como vencedora do item 20 do PE488/2020, a licitante P.G. 

RIO MEDICAMENTOS LTDA. 

Em: 09/06/2021 

Márcio Cristiano Telles Netto Guimarães 

Diretor de Administração e Finanças 

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A – RIOSAÚDE            


