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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2020 – COMPEL. 

OBJETO: Registro de preço para aquisição de teste rápido igG e IgM para SARS COV-2 (novo 

coronavírus) para atender demanda da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari/Ba. 

DATA DE ABERTURA: 16/06/2020 

RECORRENTE: LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

LTDA.  

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão que declarou vencedora do certame a licitante QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA. 

foi publicada no 24/06/2020. A recorrente apresentou seu recurso em 25/06/2020.  

Na forma do item 14.3 do edital, o prazo para apresentação de recurso contra declaração de 

vencedor é de 3 dias úteis.  

RESUMO DOS FATOS 

Em apertada síntese, alega a Recorrente que “a decisão de homologação da empresa QUIBASA 

QUIMICA BASICA LTDA como vencedora do certame deve ser reformada, visto que o teste 

ofertado não atende as especificações técnicas exigida no edital. A especificidade exigida no 

edital é 99% e a especificidade da licitante vencedora é de 95,4% o que pode ser verificado tanto 

na bula (doc. 01 quanto no próprio site da licitante (doc. 02)” 

Por fim, ratifica que para fins de garantir o tratamento isonômico entre os licitantes, deve a 

Pregoeira proceder a anulação da declaração de vencedor e desclassificar a empresa Recorrente. 
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DO PEDIDO RECURSAL 

 

DO JULGAMENTO  

Em virtude do caráter estritamente técnico que paira sobre as especificações dos produtos 

pretendidos pela Administração e de que trata a Recorrente, foi submetido à apreciação do setor 

técnico competente, tendo a profissional designada se posicionado, senão vejamos: 

“Considerando os recursos interpostos pelas empresas enviadas no que 

se refere ao quesito técnico da empresa Quibasa temos a informar que a 

empresa apresentou documentação técnica compatível com o descritivo 

técnico exigido em edital. 

A bula referida no recurso é a apresentada no site da empresa, que 

diverge da bula atualizada encontrada dentro da caixa apresentada 

como amostra, bula atualizada que demonstra uma especificidade de 

99,2% do produto. Notadamente, a especificidade encontrada no site 

está desatualizada, pois se trata de teste realizado em 421 amostras 

clínicas, enquanto que na bula encontrada dentro do produto testado há 

referência de realização em 547 testes.” 

Para ratificar o entendimento do setor técnico competente, temos que na bula apresentada pela 

QUIBASA juntamente com sua proposta comercial, consta a informação atinente aos percentuais 

de sensibilidade e especificidade, de acordo com às exigências contidas nas especificações 

técnicas pretendidas pela Administração, vejamos o recorte: 
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Diante de todo o exposto, em que pese a preocupação com o atendimento às finalidades da 

contratação, restou evidenciado que não merece o acolhimento a irresignação da empresa LIFE 

COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pois, como 

demonstrado, a QUIBASA tem condições de atender as necessidades da Administração, vez que 

apresentou produto com especificações compatíveis ao exigido no instrumento convocatório. 

DA DECISÃO 

 
Face ao exposto, a Pregoeira e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do edital, e com base 

no princípio do interesse público, da economicidade, na melhor doutrina e nos dispositivos da 

Lei 10.520/02, c/c Decreto 5.450/05 e c/c a Lei 8.666/93, resolve conhecer o recurso, para, no 

mérito: 

1 – NEGAR PROVIMENTO para, em consonância com os princípios e normas que regem a 

licitação, manter todos os atos praticados até então no bojo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

081/2020 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. Secretário 

Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 
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É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 26 de junho de 2020.  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
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