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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 102/CISAMREC/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005-2021 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 006/CISAMREC/2021 
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL POR IRREGULARIDADE 
EMPRESA IMPUGNANTE: DIAMOND ACESSÓRIOS LTDA. – CNPJ Nº. 
11.059.063/0001-30 
 

DECISÃO 
 

  
 Trata-se de pedido de impugnação ao edital intentada pela 
empresa em epígrafe, quanto ao descrit ivo do produto do edital que assim 
dispõe em seu anexo VII:  
 

Kit  especí f ico para diagnóstico de COVID-19,  teste rápido 
do t ipo Ag para detecção qual i tat iva de antígenos de 
SARS-COV-2 em amostras de Swab da nasofaringe.  O k i t  
especí f ico para d iagnóst ico de COVID-19 deve possui r  e 
apresentar  o  número de reg is t ro  na ANVISA.  Sens ib i l idade 
mín ima 95%. Espec i f ic idade ac ima 99%.  Le i tura  entre  2 e 15 
minutos.  Cada Ki t  deverá conter  um d ispos i t i vo de tes te,  um 
sachê dessecante com sí l ica ge l ,  tampão de ext ração,  tampa, 
swab estér i l  e  ins t ruções de uso.  Val idade 24 meses.  O 
l ic i tante vencedor deverá apresentar ,  no mín imo,  20 (v in te)  
amostras,  em até 03 ( t rês)  d ias  úte is ,  após ser  dec larado 
vencedor do i tem supra,  no pregão  e le t rôn ico ,  para que a 
autor idade competente,  a t ravés do responsável  técn ico do 
Laboratór io  Munic ipa l  de Cr ic iúma anal ise-a,  tes te-a,  aprove-
a ou não,  sob pena de inabi l i tação/desc lass i f icação do i tem. 
Somente será tes tado o produto cu ja  proposta se ja  a  de 
menor preço e que atenda a esse descr i t ivo e,  sendo 
aprovada ,  haverá o abat imento do va lor  correspondente das 
amostras,  na ordem de compra.  

 
 Pretende a impugnante, a alteração do descrit ivo do edital pra 
que constem: i.  Exigência de tampão de extração individual (one step) para 
cada teste; i i .  Exigência de coleta nasal e; i i i .  Exigência de aval iação do 
produto conforme padrões do inst ituto nacional de controle de qual idade em 
saúde – INCQS. 
 

ADMISSIBILIDADE 
 

 Dispõe o item 10 e ss, quanto a impugnação do Edital, que: 
 

10.1.   Qualquer  c idadão  é par te  legí t ima para impugnar esse 
ed i ta l ,  por  i r regular idade na ap l icação da Le i  nº.  8 .666/93,  
devendo pro tocolar ,  con forme i tem 10.9,  o  pedido em até 01 
(um) d ia  ú t i l  antes da data f i xada para a aber tura da sessão 
públ ica,  conforme MP 1.047/2021 para a Aquis ição de i tens 
necessár ios  ao enfrentamento decorrente do coronaví rus,  sob 
pena de prec lusão;   
 
10.2.  Em se t ra tando de l ic i tante,  o  prazo para impugnação 
dos termos do Edi ta l  é  de até 01 (um) d ia  ú t i l  antes da data 
f i xada  para  a aber tura da sessão públ ica,  conforme MP 
1.047/2021 para a Aquis ição de i tens necessár ios  ao 
enfrentamento decorrente do coronaví rus,  sob pena de 
prec lusão;   
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 A impugnação é tempestiva, sendo proposta dentro do prazo 
estipulado no item 10.1 e 10.2 do Edital, em 13/07/2021, estando prevista a 
abertura da sessão pública para o dia 15/07/2021, portanto, admissível.  
 

MÉRITO 
 
 Têm-se, todavia,  que o descrit ivo do produto foi formulado 
atendendo às exigência dos municípios consorciados a quem se destina a 
aquisição dos produtos, extraídas de experiências análogas pretér itas, além 
de que a descrição das exigências estabelecidas no anexo VII, descrit ivo do 
produto, é clara e objetiva, sendo que a sua qual idade e ef icácia será 
conferida pela equipe técnica do Laboratór io Municipal de Criciúma que 
testará, analisará e aprovará ou não o produto ofertado, nos termos 
estabelecidos no Edital.  
 
 A pretensão da impugnante em alterar o Edital nos termos 
proposto visa atender o seu próprio interesse, sujeitando a administração à 
frustação e restr ição ao caráter competit ivo do certame, não podendo, desta 
forma prevalecer o interesse do part icular em detr imento do interesse públ ico. 
 
 Leciona Celso Antônio Bandeira de Mello1,  que o pr incípio da 
supremacia do interesse públ ico sobre o part icular é o pr incípio geral do 
direito inerente a qualquer sociedade, e também condição de sua existência, 
ou seja, um dos principais f ios condutores da conduta administrat iva, pois a 
própria existência do Estado somente tem sentido se o interesse a ser por ele 
perseguido e protegido for o interesse públ ico, o interesse da colet ividade. 
 
 Ante ao exposto, conheço da impugnação quanto a sua 
admissibi l idade e tempestividade e, no mérito, INDEFIRO o pedido formulado 
pela empresa impugnante, mantendo-se ipsis l i t ter is as condições 
estabelecidas no edital, uma vez que inexistem qualquer t ipo de 
irregularidade no ato convocatório capaz de macular os princípios l icitatórios 
que o regem. 
 
 Publ ique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. 
 
 Criciúma SC, 14 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
             ROQUE SALVAN                        MARIA DA GRAÇA RONSONI 
             Diretor Executivo                                  Pregoeira 
        Autor idade Competente 

 

                                            
1
 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
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