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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2022 - FMS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 – FMS 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços destinado a aquisição, de forma parcelada, 

de Testes Rápidos para diagnóstico de COVID-19, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do novo coronavírus - COVID-19, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste Edital e no Termo de Referência anexo. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO 

Trata-se o expediente de Impugnação ao Edital do Processo Licitatório nº 004/2022, Pregão 

Eletrônico n° 001/2022 - FMS, interposto pela empresa TRS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 39.661.587/0001-15, com sede na Rodovia Antônio Luiz 

Moura Gonzaga, n.º 4530 – sala 02, Bairro Rio Tavares, na cidade de Florianópolis (SC), representada neste ato 

pelo seu representante legal, Sr. Leonardo Lima Marques, sob o qual se passa a responder, dentro do prazo 

legal. 

Dentro do prazo legal foi apresentada a impugnação, portanto, tempestiva. 

 

2.  DO MÉRITO DA IMPUGNAÇÃO 

Em linhas gerais, a empresa impugnante requer alteração na especificação do objeto licitado, uma 

vez que verificou que estão insuficientes as especificações técnicas. 

Juntou jurisprudência e normas para fundamentar seu pedido.  

Assim, a empresa REQUER que sejam revistas as exigências editalícias e alteradas para adequação 

aos padrões de qualidade esperados de um equipamento do tipo do ora licitado, sendo definido o nível de 

exigência de sensibilidade, devendo ele ser, no mínimo, de 91%, e sendo definido o nível de exigência de 

especificidade, devendo ele ser, no mínimo, de 99%; ainda, requer seja exigido que cada kit ofertado contenha 1 

Swab Controle Positivo e 1 Swab Controle Negativo, possibilitando a confirmação do pleno funcionamento dos 

kits, quando entregues; ademais, requer seja exigido pelo edital a apresentação de laudo emitido pelo 

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

É o breve relatório. 

 

http://www.luzerna.sc.gov.br/
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3. DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES 

No tocante as alegações apresentadas, segue considerações da Pregoeira. 

A não exigência da especificidade, e considerando que a especificidade é a proporção de indivíduos 

que não têm a doença, e apresentam resultado negativo; considerando ainda que há diversidade de kits com 

especificidade superior a 99%, entendemos ser pertinente as argumentações da impugnante. 

Quanto ao pedido de alteração da descrição do item para que o kit ofertado contenha 1 Swab 

Controle Positivo e 1 Swab Controle Negativo, tal exigência não foi acrescentada, devido ao potencial de 

direcionamento em relação ao fornecimento a um número restrito de fornecedores, o que não é o intuito da 

secretaria. 

Já a exigência de apresentação do laudo INCQS/Fiocruz contraria o disposto no art. 30 da Lei nº 

8.666/1993, no qual refere-se ao documento cuja obtenção não depende da licitante, já que o INCQS/Fiocruz 

não trabalha para empresas particulares, atendendo somente órgãos e entidades públicas. 

A exigência que o produto cotado tenha registro no INCQS/Fiocruz apenas restringe a competitividade 

do certame em relação ao item, impedindo que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa. A exigência 

de Laudo de análise emitido pelo INCQS não será determinante para fins de habilitação. 

Desse modo, assiste razão parcial a Impugnante, devendo ser procedida a presente alteração ao 

Edital, após análise e determinação pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde. 

 

4. DA DECISÃO 

Diante do exposto, à luz das razões que fundamentam sua resposta à impugnação ora em tela, a 

Pregoeira DECIDE, como forma de garantir todos os princípios legais e a lisura de todos os seus atos, DAR 

PROVIMENTO PARCIAL à impugnação apresentada pela empresa TRS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, suspendendo a presente licitação para realizar as adequações necessárias no Edital e seus Anexos, com 

novos prazos para a abertura da sessão de disputa de lances, que serão marcados em momento posterior. 

 

Luzerna/SC, 04 de março de 2022. 

 

 

 

DEBORA TAIS MENLAK 
Pregoeira 

Município de Luzerna/SC 
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