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PARECER JURÍDICO N.º 022/2021/PG 

ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO EDITAL (PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2021/FMS) 

IMPUGNANTE: DIAMOND ACESSÓRIOS LTDA. 

 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO 

ELETRÔNICO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. TESTE RAPIDO 

COVID-19. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE SENSIBILIDADE 

E ESPECIFICIDADE. VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES 

A PARTIR DA ENTREGA. EXIGÊNCIA DE COLETA NASAL, 

NASOFARINGEA E ROFARINGEA. RETIFICAÇÃO PARCIAL. 

DESCRIÇÃO DO TAMPÃO DE EXTRAÇÃO. CABÍVEL SEM 

RESTINGIR MODELO. EXIGÊNCIA DE LAUDO INCQS/FIOCRUZ 

RECURSO ADMINISTRATIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

 

1. Relatório 

Trata-se de impugnação administrativa apresentada por DIAMOND ACESSÓRIOS 

LTDA. ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2021/FMS, do tipo menor preço por item, para a 

aquisição de teste rápido para enfrentamento á Covid-19. 

Em suma requer a empresa impugnante que “sejam revistas as exigências editalícias 

para o objeto licitado”, para que passe a constar: a) aumento de sensibilidade do teste para >95% 

e a especificidade para 100%; b) validade de 24 (vinte e quatro) meses e validade superior a 1 

(um) ano da data de entrega; c) possibilitar a coleta nasofaríngea e orofaríngea; d) exigência de 

tampão e extração individual no modelo “one step”; e) exigência de laudo emitido pelo 

INCQS/FIOCRUZ.  
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2. Da tempestividade 

 

A empresa impugnante tempestivamente impugnou, tendo em vista apresentação em 

21/07/2021, estando em conformidade com o Art. 41, §1º da Lei 8666/93: 

 

§ 1o  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por 

irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 

Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 

da faculdade prevista no § 1o do art. 113. 

 

Não obstante, o item 13.1 do edital assim dispõe: 

 

Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 

petição dirigida ao Pregoeiro a ser enviada ao Setor de Licitação situada na Travessa 

Oswaldo Búrigo, n.º 44, Centro, CEP: 88865-000, Nova Veneza, SC ou através do e-

mail: licitacao@novaveneza.sc.gov.br, ou, ainda, através do próprio sistema de disputas. 

  

Desse modo, presente os requisitos legais, a fim de considerar o recurso tempestivo.  

 

2. Fundamentação 

 

Sem maiores digressões, com razão os fundamentos apresentados pelo Ilustríssimo 

Secretário Municipal de Saúde, César Augusto Pasetto, Ilustríssimo Coordenador de Vigilância 

Epidemiológica, Abel de Araújo e o Ilustríssimo Assessor Jurídico Dr. Ricardo de Souza Mello 

Filho, motivo pelo qual adoto na íntegra o seu insigne parecer (anexo), como razão de decidir, 

nos termos infra colacionados:  

 

“Em síntese, a impugnante Diamond argumenta: a) necessidade de 

aumentar a sensibilidade do teste para >95% e a especificidade para 

100%; b) necessidade de aumentar a validade para 24 (vinte e quatro) 

meses, sendo superior a 1 (um) ano na data de entrega; c) possibilitar a 

coleta nasofaríngea e orofaríngea; d) exigência de tampão de extração 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 

PROCURADORIA-GERAL 

TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, Nº 44, BAIRRO CENTRO  
CEP: 88.865-000 - NOVA VENEZA - SC 

TELEFONE: (48) 3471-1766 – FAX: (48) 3471-1750 
E-MAIL: procurador@novaveneza.sc.gov.br 

 

 

individual, modelo “one step”; e) exigência de laudo emitido pelo 

INCQS/FIOCRUZ. 

 

Com relação ao pedido de aumento de sensibilidade e especificidade, 

tendo em vista a evolução dos testes rápidos de antígeno Covid-19 

(swab) ao longo dos últimos meses, solicitamos o aumento da 

sensibilidade para >95% e da especificidade para >98%, visando 

garantir maior eficácia dos testes, sem lançar mão do princípio da 

competitividade (art. 3º, § 1º, I, Lei de Licitações). 

 

Em atenção ao pedido de aumento da validade para 24 (vinte e quatro) 

meses, entendemos ser mais vantajoso à Administração a garantia de 

uma validade mínima de 12 (doze) meses a partir da data da emissão da 

nota fiscal de entrega dos testes rápidos. 

 

Com relação à coleta, solicitamos a retificação do termo de referência a 

fim de esclarecer que o método utilizado pelos profissionais que atuam 

no Centro de Triagem de Covid-19 no Município de Nova Veneza é o 

“nasofaríngeo”, considerando que os estudos encontrados sobre o 

assunto concluem que os swabs de orofaringe detectam o vírus com 

menos frequência que os swabs nasofaríngeos . 

 

Ademais, faz-se necessário descrever o “tampão de extração” no termo 

de referência, todavia sem restringir ao modelo “one step”, conforme 

solicitado pela Diamond, sob pena de frustrar o caráter competitivo do 

certame. 

 

Por fim, cumpre esclarecer que o laudo emitido pelo INCQS/FIOCRUS 

não é requisito de habilitação técnica essencial aos objetivos da 

Administração, bastando a aprovação dos testes pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária - Anvisa. 

 

3. Conclusão 

 

Ante o exposto, sugerimos: 

 

a) o indeferimento da impugnação protocolada por Altermed; 

 

b) o deferimento parcial da impugnação protocolada por Diamond, 

para fins de retificar o termo de referência nos seguintes termos: 

 

“Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Ag 

para detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras 

de Swab da nasofaringe. O kit específico para diagnóstico de COVID-

19 deve possuir e apresentar o número de registro na ANVISA. 

Sensibilidade mínima 95%. Especificidade acima 98%. Leitura entre 2 

e 15 minutos. Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê 
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dessecante com sílica gel, tampão de extração, tampa, swab estéril e 

instruções de uso. Validade 12 meses, a partir da emissão da nota fiscal 

de entrega dos testes.” 

 

 

3. Conclusão 

 

Ante todo o exposto, OPINAMOS pelo deferimento parcial dos pedidos de 

retificação do Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2021/FMS, a fim de acrescentar ao termo de 

referência a seguinte redação: 

“Kit específico para diagnóstico de COVID-19, teste rápido do tipo Ag para 

detecção qualitativa de antígenos de SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe. O kit 

específico para diagnóstico de COVID-19 deve possuir e apresentar o número de registro na 

ANVISA. Sensibilidade mínima 95%. Especificidade acima 98%. Leitura entre 2 e 15 minutos. 

Cada Kit deverá conter um dispositivo de teste, um sachê dessecante com sílica gel, tampão de 

extração, tampa, swab estéril e instruções de uso. Validade 12 meses, a partir da emissão da 

nota fiscal de entrega dos testes.” 

No tocante aos pedidos de apresentação de laudo emitido pelo INCQS/FIOCRUZ, 

atestando as características informadas pelo fabricante/distribuidor, OPINAMOS pelo 

indeferimento dos pedidos, sendo suficiente a aprovação pela ANVISA. 

 

Após decisão, intimem-se os interessados. 

 

É o parecer que submeto à consideração superior. 

 

Nova Veneza, SC, 26 de julho de 2021. 

 

 

BRUNO COLOMBO BOAROLI 

Procurador-Geral do Município 

OAB/SC 58.177 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA 

PROCURADORIA-GERAL 

TRAVESSA OSWALDO BÚRIGO, Nº 44, BAIRRO CENTRO  
CEP: 88.865-000 - NOVA VENEZA - SC 

TELEFONE: (48) 3471-1766 – FAX: (48) 3471-1750 
E-MAIL: procurador@novaveneza.sc.gov.br 

 

 

 

Vistos, etc... 

 

Versam os autos sobre recurso administrativo interposto por DIAMOND 

ACESSÓRIOS LTDA. ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/2021/FMS, do tipo menor preço 

por item, para a aquisição de teste rápido para enfrentamento á Covid-19. 

A Procuradoria-Geral do Município, em Parecer Jurídico datado de 26 de 

julho de 2021, opinou pelo acolhimento em parte da impugnação mediante retificação do Edital 

de Pregão Eletrônico nº 041/2021/FMS, a fim de adequar a redação inserida ao termo de 

referência. 

Quanto aos pedidos de apresentação de laudo emitido pelo 

INCQS/FIOCRUZ, atestando as características informadas pelo fabricante/distribuidor, opinou 

pelo indeferimento dos pedidos efetuados pelo impugnante. 

Desta forma, ovacionando o estudo e discernimento da Procuradoria-

Geral do Município, adoto como razão de decidir o teor do parecer jurídico, que passa a fazer 

parte integrante da presente decisão administrativa. 

Em face ao exposto, acolho o Parecer Jurídico, para ACOLHER em parte 

da impugnação para que seja: a) retificado o Edital de Pregão Eletrônico nº 041/2021/FMS, a fim 

de adequar a redação inserida ao termo de referência; b) NÃO ACOLHER a impugnação quanto 

a exigência de apresentação pelo proponente de apresentação de laudo emitido pelo 

INCQS/FIOCRUZ, atestando as características informadas pelo fabricante/distribuidor. 

 

Prossiga-se a licitação na forma legal. 

 

Publique-se. Intimem-se os interessados. 

 

Nova Veneza, SC, 26 de julho de 2021. 

 

 

ROGÉRIO JOSÉ FRIGO 

Prefeito Municipal 


