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Ofício nº 04/2021 CTAF/CIR-AMFRI 
 
 
 
 

 

Itajaí, 09 de março de 2021 
 
 

 

À 
Comissão de Licitação 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Foz do Rio itajaí 

 
 
 
 
 

Cumprimentando cordialmente, vimos através deste trazer os argumentos técnicos 

acerca do pedido de impugnação ao Pregão Eletrônico Nº 001/2021 desse órgão. 

 
 
 

Do pleito de retificação do edital expresso no item 2. do pedido de impugnação, acerca 

do atendimento às normas técnicas e de qualidade e ao princípio da mais ampla 

competitividade nos certames licitatórios, onde a Impugnante solicita a alteração do 

descritivo do item 01 do certame no que tange à Sensibilidade e Especificidade. Cabe ressaltar 

que, quando da fase interna de elaboração do edital, e consequentemente, dos referidos 

descritivos, nossa equipe técnica avaliou os percentis de especificidade e sensibilidade dos 

testes registrados junto à ANVISA e apontou os melhores valores para a composição do 

certame. Diante do pedido de impugnação postulado, retomamos a avaliação dos mesmos em 

absolutamente todos os documentos técnicos acostados aos processos de registros deste tipo 

de teste e disponíveis no sítio eletrônico da agência reguladora, restando 
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concluído que dos 35 (trinta e cinco) produtos com registro ativos, somente 10 (dez) atendem 

ao nível de exigência requerido pela Impugnante em contrapartida aos 32 (trinta e dois) 

produtos que atendem as exigências editalisticas hora instituídas. 

 
 
 

Já quanto ao pedido de exigência de avaliação do produto conforme padrões do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS expresso no item 3. da 

impugnação, onde a empresa traz que o “laudo comprobatório de avaliação em 

conformidade” emitido pelo órgão “é imprescindível para garantir a qualidade dos produtos 

licitados, e não o exigir deixa a Administração Pública exposta ao perigo de adquirir produtos 

de baixa qualidade, imprestáveis para a finalidade à qual se destinam.” destacamos que no 

dia 18 de março de 2020, a Anvisa publicou a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

348/2020, que estabeleceu regras extraordinárias e temporárias para agilizar a avaliação de 

novos produtos, por meio da priorização da análise de pedidos de registro de testes para 

detecção do novo coronavírus. Considerando a emergência em saúde pública decorrente da 

pandemia de Covid-19, os procedimentos de regularização sanitária desses testes foram 

priorizados e flexibilizados, temporária e extraordinariamente, visando ampliar a oferta 

desses produtos e evitar o desabastecimento. Os produtos para diagnóstico in vitro da Covid-

19 são de uso profissional e classificados como de alto risco aos indivíduos e à saúde pública 

(classe III), e as empresas que os fabricam devem atender aos critérios de Boas Práticas de 

Fabricação estabelecidos pela RDC 16/2013. A Anvisa, em parceria com o INCQS/Fiocruz, 

estabeleceu um programa de monitoramento dos testes rápidos. Esse programa não 

substitui as ações regulares de controle sanitário e não é condição para uso de produtos 

registrados na Agência, mas permite acompanhar o comportamento dos produtos frente às 

informações declaradas nas instruções de uso. 

 
 

 
Considerando que os referidos testes são utilizados como “triagem” para a infecção 

por SARS-Cov-2, sendo que o diagnóstico da COVID-19 somente é instituído por profissional 
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médico através da avaliação de sinais e sintomas da doença e não apenas por um resultado 

de exame realizado sem a interpretação clínica, somados a inexistência de determinação 

expressa, em regulamentos técnicos ou em leis, que estabeleça que os lotes de kits para a 

Covid-19 registrados na Anvisa tenham que ser previamente validados, além do expressivo 

aumento de casos suspeitos da doença na Macrorregião de Saúde da Foz do Rio Itajaí, este 

colegiado técnico recomenda, ad referendum, a manutenção das exigências já postuladas no 

edital do certame licitatório. 

 
 
 

Sendo o que tínhamos para o momento, seguem votos de estima e consideração 
 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

 

Dievan Bisognin da Silva 
Coordenador da CTAF CIR-AMFRI 
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