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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE – MG 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2021 

PROCESSO Nº 04.000.872.21.36 

IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 914396 

 

Ilmo Sr. Pregoeiro, 

 

A MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o                  

nº 05.343.029/0001-90, sediada na Rua Dois, S/N, Quadra 8, Lote 8, Civit I, Serra/ES, CEP 

29.168-030 vem, apresentar IMPUGNAÇÃO, face ao edital epigrafado. 

 

Analisando o descritivo do LOTE 01, encontra-se exigências tecnicamente 

desnecessárias, que podem restringir consideravelmente o rol de licitantes, prejudicando a 

competitividade do certame.  

 

Trata-se das exigências de (a) Controles Positivo e Negativo juntamente com o 

Kit de testes e de, (b) Certificado de Instituição Pública que comprove correlação superior 

a 80% entre o teste imunocromatográfico a RT-PCR. 

 

1. Solicitação de controles positivo e negativo 

 

(a) Serão aceitos produtos que não forneçam controles positivo e negativo dentro 

cada embalagem contendo os kits? 

(b) Nestes casos, seria possível encaminhar os controles separadamente, 

considerando a quantidade real de verificação utilizada nos diferentes locais 

onde será utilizado? 

 

Os controles positivo e negativo quando acompanham a embalagem do produto 

e têm a finalidade de testar a reprodutibilidade de resultados a cada caixa contendo 20 ou 

25 unidades de kits para identificação de antígenos da COVID-19. 

Entretanto, a testagem de positivo e negativo nestes casos leva à necessidade 

de destinar duas unidades de teste de cada caixa que, por este motivo, não poderão ser 

utilizadas na testagem de pacientes. 
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Reduz-se aqui em duas unidades a quantidade de testes por caixa, passíveis 

de utilização na testagem de pacientes suspeitos. Na caixa com 20 unidades se reduz em 

10% e em caixas com 25 unidades em 8%. 

Qual a real utilidade destes controles? Não seria o caso de testar, por exemplo, 

cada lote de produto adquirido? Ou testar semanalmente, quando se adquire o mesmo lote 

do produto? Não caberia ao laboratório de análises realizar a validação dos testes antes 

de entregar para a utilização em unidades básicas de saúde? 

Porque abrir mão de 8 ou 10% da quantidade total de testes adquiridos em cada 

caixa, se a aplicação da validação pode ser realizada de forma mais racional pelo gestor 

que adquire os testes? 

Por este motivo, solicita-se que seja aceita a remessa dos controles 

positivo e negativo de forma separada, mantendo é claro a obrigatoriedade de fornecer 

para o órgão a quantidade que seja suficiente e adequada para atender a real demanda 

desta validação. 

 

2. Solicitação de Certificado de Instituição Pública que comprove correlação superior 

a 80% entre o teste imunocromatográfico a RT-PCR 

 

Sabe-se que o registro ANVISA é suficiente para legitimar o produto, conferindo 

aprovação e autorização parar sua comercialização com segurança e eficácia. Ademais, 

nota-se que o edital já solicita sensibilidade mínima de 95%. (!) 

Além disso, sabe-se que o rol de documentos que a Administração poderá exigir 

na licitação é TAXATIVO, ou seja, a lista constante na lei de licitação não traz 

exemplos de documentos que podem ser pedidos, mas sim, arrola todos os 

documentos que poderão ser exigidos. 

 

2.1. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO ESTRANHO AO ARTIGO 30 DA LEI DE LICITAÇÕES  

 

Sabe-se que é vedado aos agentes públicos, admitir, incluir ou tolerar, nos 

atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 

o seu caráter competitivo, conforme prevê o § 1º do art. 3º do referida Lei. 

O próprio Tribunal de contas da União (TCU) já se manifestou a respeito da 

vedação de exigências excessivas que não poderão ir além daqueles permitidos pela Lei 

de Licitações, conforme teor do Informativo nº 117.1 

 
1 Acórdão n.º 2005/2012- Plenário, TC-036.977/2011-0, rel. Min. Weder de Oliveira, 1º.8.2012. 
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Quanto à qualificação técnica, o artigo 30 prevê: 

 

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I – registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 

que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso.” 

 

Como se vê, da simples leitura do trecho acima, nota-se que o rol de 

documentos previsto no artigo é taxativo, já que consta a expressão limitar-se-á, indicando 

claramente que a Administração poderá exigir no máximo os documentos previstos no 

artigo 30, não podendo exigir nada além. Esse entendimento já foi pacificado pelo TCU: 

 

“Enunciado 

É ilegal a exigência de que atestados de capacidade técnica estejam 

acompanhados de cópias de notas fiscais ou contratos que os lastreiem, 

uma vez que a relação de documentos de habilitação constante dos 

arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993 é taxativa.” (Acórdão 1224/2015-Plenário, 

20/05/2015. Relator: Ana Arraes). 

 

“As exigências relativas à capacidade técnica guardam amparo 

constitucional e não constituem, por si só, restrição indevida ao caráter 

competitivo de licitações conduzidas pelo Poder Público. Tais exigências, 

sejam elas de caráter técnico-profissional ou técnico-operacional, não 

podem ser desarrazoadas a ponto de comprometer o caráter competitivo 
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do certame, devendo tão-somente constituir garantia mínima suficiente de 

que o futuro contratado detém capacidade de cumprir com as obrigações 

contratuais. Tais exigências (sic) ser sempre devidamente 

fundamentadas, de forma que fiquem demonstradas inequivocamente sua 

imprescindibilidade e pertinência em relação ao objeto licitado. ((BRASIL, 

TCU, 2009b, Grifamos)” 

 

Portanto, considerando que os documentos passiveis de serem exigidos 

pela Administração para comprovar a qualificação técnica devem estar limitados 

àqueles arrolados no artigo 30 da Lei de Licitações e que o documento ora 

impugnado não integra o rol de documentos listados na lei, a exigência impugnada é 

ilegal e deverá ser excluída do edital. 

 

3. PEDIDO  

 

Por todos os motivos expostos, esta signatária apresenta a presente 

impugnação para requerer: 

1. Seja aceito e envio dos controles Positivo e Negativo separadamente ao KIT, desde 

que em quantidade necessária para realização da testagem; 

2. Seja excluído o documento “Certificado de Instituição Pública que comprove 

correlação superior a 80% entre o teste imunocromatográfico a RT-PCR.”, já que é 

documento não previsto no artigo 30 – ROL TAXATIVO – da lei de licitações. 

 

Na hipótese dessa impugnação ser indeferida, requer sua remessa à Assessoria 

Jurídica para análise dos argumentos ora apontados, e emissão de parecer fundamentado. 

 

Termos em que, pede e espera deferimento. 

Serra/ES, 7 de janeiro de 2022. 

 

 

 

MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 

ANNELIZA ARGON VIEIRA DOS 
SANTOS
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