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RESPONSÁVEL: Hélio Roberto Cesa
Roque Salvan

Ronaldo Alexandre Torres

ASSUNTO: Supostas  irregularidades  no  Pregão  Eletrônico  004/2020  -
Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de Kit
específico para diagnóstico de COVID-19.

DECISÃO SINGULAR

Tratam  os  autos  de  representação,  com  pedido  de  medida  cautelar,

protocolada  em  23.10.2020,  pela  empresa  MULTICARE  Medical  Comércio

Distribuição Participação Exportação e Importação Ltda., por sua representante legal

Sra. Mariana Karenina Sandoval Fagundes (sócia proprietária), com fundamento no

§1º do art. 113 da Lei n. 8666/93, acerca de possíveis irregularidades no Edital do

Pregão Eletrônico n. 004/2020, promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde -

CISAMREC, visando Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de Kit

específico para diagnóstico de COVID-19, no valor previsto de R$ 12.650.000,00

para 100 mil unidades. A abertura do certame ocorreu em 3.9.2020 e sete empresas

apresentaram propostas, sendo adjudicada à empresa DIAMOND Acessórios Ltda.

(conforme termo de homologação de fl. 92).

O  representante  questiona  a  classificação  da  empresa  DIAMOND

Acessórios Ltda., vencedora do certame, entendendo que não foi atendido o critério

solicitado no instrumento convocatório no que diz respeito à sensibilidade mínima de

96% e especificidade acima de 99% dos kits de diagnóstico de COVID-19. Aduz que

a  comissão  de  licitações  chegou  a  inabilitar  inicialmente  a  empresa,  tendo,
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posteriormente,  habilitado a empresa e declarado vencedora.  Requer, ao final,  a

concessão de cautelar para suspender a contratação até a análise de mérito.

A Diretoria de Licitações e Contratações – DLC elaborou o Relatório n.

954/2020 (fls.  95-109),  sugerindo conhecer  da representação,  indeferir  a  medida

cautelar  por  não  estarem presentes  os  requisitos  para  concessão  e,  no  mérito,

considerá-la improcedente.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Os  requisitos  exigidos  para  a  concessão  da  tutela  cautelar  são  o

periculum in mora,  traduzido na situação de perigo de que a demora na decisão

cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem jurídico tutelado, e o  fumus

boni  juris,  que nada mais é do que a verossimilhança do direito alegado,  sendo

necessário o preenchimento de ambos.

No  presente  caso,  não  vislumbro  o  requisito  do  fumus boni  juris apto

a autorizar a sustação cautelar do certame. 

A DLC aponta que, de acordo com a ata de habilitação de fl. 94, extraída

do  endereço  eletrônico  do  Consórcio,  apenas  a  empresa  DIAMOND  Acessórios

Ltda.  foi  habilitada. Assim, não haveria razão para convocar os demais licitantes

para apresentarem amostras, uma vez que todos os demais foram inabilitados.

Quanto à classificação da empresa vencedora do certame, a DLC destaca

os fundamentos da decisão do pregoeiro, que entendeu não ter havido a divergência

apontada, pois a sensibilidade e especificidade estão corretas na bula/instrução de

uso apresentada pela empresa DIAMOND e o referido documento está registrado na

ANVISA.

A Diretoria Técnica esclarece que o edital prevê que o kit específico para

diagnóstico  de  COVID-19  deve  possuir,  dentre  outros  requisitos:  a) número  de

registro na ANVISA,  b)  sensibilidade mínima de 96% e c)  especificidade acima de

99%. Para os auditores não há obrigatoriedade de que os itens “b” e “c” estejam

comprovados junto a ANVISA, como é possível visualizar em consulta ao site oficial.

Além  disso,  apontam  que  em  consulta  ao  site:  www.ecodiagnostica.com.br,  é

@REP 20/00623608 – SLL

115

Documento assinado por  com certificacao digital padrao ICP-Brasil (Medida Provisoria n2.200-2, de 24/08/2001) 
Esse documento foi assinado digitalmente por Cleber Muniz Gavi e outros.
Para verificar a autenticidade acesse http://salavirtual.tce.sc.gov.br e informe o numero do processo: 2000623608 e o codigo: 975D4

http://www.ecodiagnostica.com.br/


possível verificar que teste oferecido pela proposta da DIAMOND Acessórios Ltda.

atende aos requisitos do edital.

Por fim,  a conclusão técnica é no sentido da improcedência dos fatos

relatados na inicial, sendo ainda destacado que o pregão realizado contou com a

participação de 7 fornecedores, tendo uma redução de preço de 33,15% do valor

inicialmente previsto, conforme a ata juntada na inicial, atendendo ao disposto no

caput do art. 3º da Lei de Licitações.

As conclusões expostas pela área técnica, as quais adoto como razão de

decidir,  afastam o  fumus boni  iuris e,  por  conseguinte,  uma das condições para

concessão  do  pedido  cautelar.  Além  disto,  conduzem  à  possibilidade  de

encerramento antecipado do feito, já que, ausentes os indícios de irregularidade e

respectivas provas, não se justifica o conhecimento da representação, nesta fase

ainda destinada ao juízo de admissibilidade (art. 65, caput  e §1º, da Lei Orgânica do

TCE-SC).

Ante o exposto, considerando a ausência do requisito do fumus boni juris,

nego o pedido de sustação cautelar do Edital do Pregão Eletrônico n. 004/2020,

promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMREC, visando Registro

de preços para aquisições futuras e eventuais de Kit específico para diagnóstico de

COVID-19.

À Secretaria-Geral para que proceda à ciência imediata desta decisão à

empresa  representante  e  ao  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  -  CISAMREC

para cumprimento do disposto no art. 114-A, §1º, do Regimento Interno, art. 36, § 3°,

da Resolução TC n. 09/2002. 

Cumprida  a  providência  acima,  diante  da  possibilidade  de  julgamento

antecipado  do  processo, encaminhem-se  os  autos  ao  Ministério  Público  de

Contas para emissão de parecer.

Gabinete, em 3 de novembro de 2020.

Cleber Muniz Gavi
Conselheiro Substituto

Relator
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