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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – 

CISAMERC - ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2020 
PROCESSO  ADMINSISTRATIVO  Nº 78/2020 

Objeto: Registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições futuras    

e eventuais de 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., para 

atendimento à Rede Municipal de Saúde dos entes consorciados no Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da AMREC - CISAMREC. 

 

 
RECURSO ADMINSITRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

A empresa MULTICARE MEDICAL COMERCIO 
DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 13.026.523/0001-59, situada à rua Doutor Theodoro Langaard, nº 1009, 
Bonfim, município de Campinas/SP, CEP 13070-760 neste ato representada, por sua sócia 
proprietária o Srta. MARIANA KARENINA SANDOVAL FAGUNDES, brasileira, solteira, portadora 
da Carteira de Identidade nº 6027837X, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 393.608.448- 
37., vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria apresentar suas razões de 
RECURSO ADMINISTRATIVO, em virtude a fatos ocorridos no pregão Eletrônico 
supramencionado, com base nos termos a seguir redigidos: 

 

 

No dia 03 de Setembro de 2020 às 09:00 horas do 

horário de Brasília o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMREC – CISAMERC realizou 

um PREGÃO ELETRÔNICO através da plataforma COMPRAS BR que visava a contratação do 

seguinte objeto: “Registro de preços, através de empresas do ramo pertinente, para aquisições 

futuras e eventuais de 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., para 

atendimento à Rede Municipal de Saúde dos entes consorciados no Consórcio Intermunicipal 

de Saúde da AMREC - CISAMREC.” 

I – DOS FATOS 
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Participaram   do   certame   e   foram  devidamente 
credenciadas as seguintes empresas: 
DIAMOND ACESSORIOS LTDA, LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MULTICARE 
MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, Saúde 
Imperial Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, BMI PROSPER EIRELI EPP, Addlife 
Diagnósticos Eireli e PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES. 

 
 

A empresa LANG E FILHOS MATERIAL HOSPITALAR 
LTDA acabou sagrando-se VENCEDORA DA ETAPA DE LANCES. Entretanto a empresa solicitou 
através do chat sua desclassificação por ter cotado produto divergente ao solicitado, pedido esse 
prontamente aceito pela comissão de licitações. Em virtude dessa solicitação a empresa 
classificada em segundo lugar foi convocada para apresentar a documentação e por sua vez 
acabou desclassificada por não atender a sensibilidade do produto. E assim aconteceu com todas 
as empresas que participaram do certame. Sendo o registro da desclassificação das empresas, 
emitido pelo próprio pregoeiro, documento anexo deste recurso. 

 

Ocorre que de maneira inusitada o pregoeiro por 
volta das 17:25 horas do dia 03 de Setembro de 2020, declarou o que segue: 

 

 

No dia 04 de Setembro de 2020, conforme descrito 
no texto retirado do próprio sistema o pregoeiro retoma o certame: 

 

 

 
Após essa decisão a comissão de licitações abriu 

prazo para que o licitante, declarado provisoriamente vencedor, apresentasse as amostras 
exigidas no instrumento convocatório. Por fim no último dia 17 de Setembro de 2020 a empresa 
DIAMOND, mesmo apresentando documentação divergente do solicitado no instrumento 
convocatório acabou declarada vencedora. 

 

Inconformada com a decisão a empresa MULTICARE 
MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 

“...Senhores licitantes, no exercício de minhas 
atribuições, objetivando rever meus próprios 
atos, suspendo a presente sessão reabrindo-a 
amanhã (04/09/2020) às 13h30min...” 
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apresentou sua intenção em recorrer em virtude de a empresa declarada vencedora do certame 
deixar de cumprir algumas exigências contidas no instrumento convocatório tanto na parte de 
habilitação quanto na parte técnica dos produtos ofertados. 

Eis os fatos. 
 

 

Como anteriormente relatado a Comissão de 
Licitações dessa Administração Pública concedeu o prazo de 3 (três) dias para apresentação do 
RECURSO ADMINISTRATIVO, a empresa MULTICARE MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO 
PARTICIPACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA após realizar a análise dos documentos de 
habilitação apresentados pela empresa vencedora do certame verificou alguns pontos que 
deixaram de ser atendidos. 

 

Para que seja possível realizarmos uma discussão 
sobre os temas que vamos discorrer nesse documento gostaríamos de ilustrar a seguinte 
exigência contida no edital desta casa, vejamos: 

 

 

Depois dessa breve ilustração gostaríamos de 
mencionar que a empresa declarada vencedora do certame apresentou entre os documentos de 
habilitação anexados no portal do COMPRAS BR o catálogo do produto que traz a informação de 
que o produto ofertado possui sensibilidade de 96,50 % (noventa e seis vírgula cinquenta por 
cento) e especificidade de 99,9% (noventa e nove vírgula nove porcento), ou seja, dentro dessa 
informações o produto atende as exigências contidas no instrumento convocatório. Ocorre que 
ao analisar de maneira mais minuciosa o documento apresentado pela empresa DIAMOND 
ACESSORIOS LTDA é possível verificar que existe uma divergência entre o catálogo apresentado 
e as informações contidas no registro da ANVISA. 

 
O documento que traz o registro do produto da 

ANVISA possui um campo com as seguintes informações: 

 

 
Ao clicar no ITEM com denominação de INSTRUÇÕES 

DE USO-1 de 1.PDF é possível visualizar o catálogo da empresa ECODIAGNÓSTICA e que possui 
informações divergentes das contidas no catálogo juntado pela empresa vencedora no certame, 
PRINCIPALMENTE QUANTO A SENSIBILIDADE E A ESPECIFICIDADE do produto, vejamos: 

 

I I  – RAZÕES E DO DIREITO 

“...O kit específico para diagnóstico de COVID- 
19 deve possuir e apresentar o número de 
registro na ANVISA. Sensibilidade mínima 
96%. Especificidade acima 99%...” 

mailto:comercial@multicaremedical.com.br
http://www.multicaremedical.com.br/


MultiCare Medical Exportação e Importação Ltda 
Rua Dr. Theodoro Langaard, nº 1.009 – Bonfim 

Cep.: 13.070-760 - Campinas – SP. 

Fone / Fax: (19) 2515-1200 – 2515-1222 
E-mail: comercial@multicaremedical.com.br - Site: www.multicaremedical.com.br 

 

 

 

 
 
 

Ora, apenas diante dessa informação resta cristalino 
que os documentos apresentados pela empresa DIAMOND ACESSORIOS LTDA são totalmente 
divergentes, o registro da ANVISA (veículo oficial) possui a informação de que o produto não 
atende o solicitado no instrumento convocatório e tal informação por si só já deveria ser 
passível de INABILITAÇÃO da empresa. Nossa empresa alertou sobre a divergência no próprio 
chat do portal COMPRAS BR e em um primeiro momento o pregoeiro e a comissão de licitações 
tomaram a seguinte decisão: 

 

Ele ainda fundamenta sua decisão, como vemos: 
 

 

Ocorre que posteriormente, em um procedimento 
no mínimo inusitado o pregoeiro voltou atrás da decisão e HABILITOU a empresa DIAMOND 
ACESSORIOS LTDA como VENCEDORA do certame. Essa decisão violou todos os princípios 
licitatórios visto que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não foi seguido por 
esse pregoeiro. Nem mesmo sobre a alegação da busca do menor valor. Se ele ainda tivesse 
convocado a empresa classificada em primeiro lugar para enviar amostras do produto, mesmo 
sem atender o que está estampado no instrumento convocatório, sob a alegação de o produto 
licitado ser emergencial para o combate da pandemia do coronavírus a atitude seria menos 
repudiada. Ocorre no caso em tela em que o pregoeiro aceitou uma documentação que não 
atende as exigências contidas no instrumento convocatório visto que a sensibilidade do produto 
está divergente. 

Ora excelência, os atos praticados por esse Pregoeiro 
e essa equipe de Licitações estão muito distantes dos procedimentos de atuação previstos na lei 
8.666/93. 

 

A empresa DIAMOND ACESSORIOS LTDA deixou de 
apresentar documentação que comprove o que é exigido no instrumento convocatório. 

 
As situações descritas acima já caracterizam motivo 

cristalino para proceder a desclassificação da empresa declarada vencedora do certame visto que um 
documento oficial da ANVISA traz a informação de sensibilidade diversa a solicitada por essa 
Administração, entretanto por amor ao debate ainda é possível questionar a capacidade técnica do 
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laboratório que realizou a testagem das amostras. Não foi anexado ao sistema qualquer laudo da área 

técnica que comprove a sensibilidade descrita no catálogo apresentado pela empresa DIAMOND 
ACESSORIOS LTDA. Para que fosse preservado o princípio da publicidade dos atos 
administrativos não seria prudente essa Administração ter publicado os resultados obtidos nos 
testes feitos nas amostras enviadas pela empresa declarada vencedora? 

 
O que se tem nesse certame é uma série de atos 

ilícitos praticados pelo pregoeiro e pela comissão de licitações visto que existem atos que não 
respeitaram a Lei de Licitações. 

 

A licitação pública visa garantir a observância do princípio 
constitucional da igualdade e visa, também, selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, para isso é necessário que sejam seguidos alguns princípios norteadores, que são: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento 
convocatório e julgamento objetivo. 

 
Na situação supramencionada é necessário que essa 

Administração Pública aplique o princípio a VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. O Edital 
de uma Licitação determina em quais diretrizes os Licitantes devem caminhar para, caso se consagrem 
vencedores do certame, consigam atender as necessidades do Ente Público. Ou seja, esse é um princípio 
que vincula tanto a Administração Pública quanto o Licitante. O Licitante fica vinculado e obrigado a 
atender todas as exigências contidas no instrumento convocatório e a Administração Pública é obrigada a 
julgar de acordo com as diretrizes ali expostas. 

 
A Administração Pública cria o instrumento convocatório 

de maneira Unilateral, colocando neste documento as exigências que acha pertinente para a boa execução 
do contrato e isso significa que as regras estipuladas que infrinjam direitos dos interessados deverão ser 
rechaçadas, por sua vez se tais regras obrigarem a Administração Pública a praticarem determinados atos 
ela deverá atender de forma estrita, não podendo a Administração alegar desconhecido da exigência ou 
retira-la em benefício próprio decorrente da própria torpeza. 

 

Portanto todos os princípios retromencionados devem 
caminhar juntos no procedimento licitatório, com isso temos que não basta que uma empresa apresente 
apenas a melhor proposta ela deve ter suas condições de habilitação de acordo com o que determina a 
Lei nº 8.666/93 e também atender as exigências contidas no instrumento convocatório. 

 

Vale destacar também o artigo 44, parágrafos 1º e 2º e 
artigo 45 da Lei 8.666/93: 

 

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissão levará em 
consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, 
os quais não devem contrariar as normas e princípios 
estabelecidos por esta Lei. 

 

§ 1o É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator 
sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa ainda que 
indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 
§ 2o Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista 
no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos 
demais licitantes. 
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Não resta dúvida de que a partir do momento que há 
dispensa de um requisito exigido no instrumento convocatório, há favorecimento à licitante que 
descumpriu o edital. Ao ser habilitada e declarada vencedora empresa que não obedeceu todas as 
exigências, fere-se o princípio da isonomia e igualdade entre os licitantes. 

Desta feita, não resta dúvida de que a licitante 

DIAMOND ACESSORIOS LTDA deve ser desclassificada do certame, visto que não apresentou 
documentação que comprove o exigido no instrumento convocatório. 

 

Por fim, a decisão da ilustre pregoeira de declarar a 

DIAMOND ACESSORIOS LTDA vencedora do certame deve ser anulada, devendo esta ser 
desclassificada por não cumprir dispositivo do edital com relação a apresentação da documentação. 

 
 

 

Por ter sido demonstrado ao longo de toda a dissertação 

que a empresa DIAMOND ACESSORIOS LTDA foi declarada vencedora de forma precipitada e irregular 
solicitamos que tal decisão seja revista e que a empresa seja desclassificada do certame. 

Termos em que, 
Pede e espera deferimento. 

Campinas/SP, 21 de Setembro de 2020 

 
 
 
 

MULTICARE MEDICAL COMERCIO DISTRIBUICAO PARTICIPACAO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA MARIANA 
KARENINA SANDOVAL FAGUNDES – Sócia Proprietária 

CPF: 393.608.448-37 RG: 46027837X 

Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a 
Comissão de licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em 
conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente 
estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua 
aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle.” 

I I  – DOS PEDIDOS 
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