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EXCELENTÍSSIMO SENHOR ULISSES CECCHIN, PRESIDENTE DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS 

MUNICÍPIOS DO NORDESTE RIOGRANDENSE CIRENOR – SANANDUVA/RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref.: Edital nº 004/2021 
Processo nº 06-2021 

 
 

A empresa NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, inscrita no CNPJ n° 52.541.273/0001-47, inscrição estadual n° 

111.001.175-110, inscrição municipal nº 9.031.625-8, estabelecida na Rua Vigário Albernaz, nº 367/371, Vila Gumercindo – São 

Paulo/SP, CEP 04.134-020, telefone (11) 5060-4700, e-mail licitacao@nldiagnostica.com.br, neste ato por intermédio de seu 

representante legal, o Sr. UMBERTO MORUZZI, sócio diretor, portador do RG nº 24.724.370-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 

147.708.118-61, vem respeitosamente a presença de V.Sa., tempestivamente, com fulcro no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, a fim de interpor 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO 

Em face do recurso interposto pela empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 

02.248.312/0001-44, pelos fatos e mediante as razões fáticas, técnicas e jurídicas a seguir delineadas, requerendo ao final a 

manutenção integral da decisão recorrida.  

Em resumo, após a sessão pública de lances, que ocorreu no dia 21/05/2021 às 13h00 no portal de compras 

públicas, a empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP - EPP/SS sagrou-se vencedora do item licitado, sendo iniciada a 

fase de negociação do item com a referida empresa.  

Pois bem.  

Ocorre que o material proposto pela empresa não atendia ao quanto solicitado em edital, que dispunha de 

maneira clara e sucinta no Anexo I que deveria ser ofertado “Item 01 - Teste rápido antígeno oral covid-19, 

imunoensaiocromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos da sars-cov-2 em amostras humanas de saliva ou 

escarros. Caixa contendo 20 ou 25 testes. Produto com certificado/autorização na ANVISA. O produto hora licitado deverá ser para 

coleta de material através de uma cuspida em tubo ou funil. Cada dispositivo embalado contendo no mínimo: dispositivos de teste, 

sache dessecante, dispositivos de coleta (tubo ou funil com tubo), tampão de reação, pipeta plástica ou conta gotas ou tampa 

dosadora, instrução de uso, cartão de procedimento e Sacos de biossegurança.”g.n. 
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Sendo assim, o pregoeiro pediu a manifestação da empresa supra referida para explicar o funcionamento do 

teste apresentado, a qual afirma que o teste tem capacidade de ser aplicado via orofaringe, mas caso não fosse equivalente ao 

solicitado, pediu desclassificação, sendo o correto a se fazer.  

Logo após a desclassificação da empresa FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP, o item teve como 

arrematante a empresa recorrente, a qual apresentou produtos que não correspondiam ao solicitado em edital. Mesmo assim, o 

pregoeiro deu a oportunidade da empresa se manifestar a fim de explicar o funcionamento do teste, inclusive apresentar as 

diligências solicitadas no chat. A empresa CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA apresentou parcialmente o solicitado pelo pregoeiro, 

ignorou a segunda chamada do pregoeiro no chat da sessão pública, restando acertadamente desclassificada do certame. 

A recorrente traz à baila vosso inconformismo pela sua desclassificação com alegação de que teria 

apresentado em sua proposta comercial todos os itens solicitados para o produto em edital e tenta induzir V.Sa. da regularidade 

de sua proposta, e que entende que não existiu vício em sua proposta nem nos documentos apresentados, sendo esses os motivos 

que a levaram a crer que a decisão do pregoeiro foi equivocada. 

Porém, conforme restará amplamente comprovado, razão alguma assiste à Recorrente, que descumpriu 

ordem expressa do edital, as quais estão todos vinculados, senão vejamos. 

 
I – DA IRREGULARIDADE DA PROPOSTA E PRODUTO APRESENTADOS PELA EMPRESA CEPALAB 
 

O edital, em seu Anexo I, indicava todos os itens que deveriam ser apresentados e comprovados pela 

empresa, in verbis:  

“Item 01 - Teste rápido antígeno oral covid-19, imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos da 

sars-cov-2 em amostras humanas de saliva ou escarros. Caixa contendo 20 ou 25 testes. Produto com certificado/autorização na 

ANVISA. O produto hora licitado deverá ser para coleta de material através de uma cuspida em tubo ou funil. Cada dispositivo 

embalado contendo no mínimo: dispositivos de teste, sache dessecante, dispositivos de coleta (tubo ou funil com tubo), tampão 

de reação, pipeta plástica ou conta gotas ou tampa dosadora, instrução de uso, cartão de procedimento e Sacos de 

biossegurança.”g.n. 

 

Ora, o conteúdo disposto no ANEXO I é claro e direto ao mencionar todos os itens que deveriam compor o kit 

para o teste rápido antígeno oral COVID-19, logo não restam dúvidas nem espaço para interpretações e suposições. Aquele que 

erroneamente propôs outro tipo de teste, composto por itens diferentes dos solicitados para participação no certame descumpre 

o edital e merece ser desclassificado. É o caso da Recorrente! 

A argumentação trazida pela recorrente não merece guarida, pois apesar de ter copiado e colado a descrição 

do teste em sua proposta comercial, simplesmente não a cumpriu quando da solicitação da diligência pelo pregoeiro para 

averiguação do produto oferecido.  

 
II – DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
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Como é possível propor o fornecimento de um produto “no papel” quando na realidade oferta-se outro? A 

administração pública não pode nem deve ser ludibriada pelos licitantes. Nesse sentido, o edital é público e existe para que seja 

considerado, sendo observados pelas empresas interessadas os princípios constitucionais, inclusive o princípio da vinculação ao 

edital. 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório possui extrema relevância, na medida em que vincula 

não só a Administração, como também os administrados às regras nele estipuladas. 

Deste modo, em se tratando de regras constantes de instrumento convocatório, deve haver vinculação a elas. 

É o que estabelecem os artigos 3º, 41 e 55, XI, da Lei nº 8.666/1993, in verbis: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em 
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
são correlatos. 

Art. 41.  A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Art. 55.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

[...] 

XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante 
vencedor; 

[grifos nossos] 

 

Trata-se, na verdade, de princípio inerente a toda licitação e que evita não só futuros descumprimentos das 

normas do edital, mas também o descumprimento de diversos outros princípios atinentes ao certame, tais como o da 

transparência, da igualdade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da probidade administrativa e do julgamento 

objetivo. 

Nesse sentido, vale citar a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[2]: 

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 

8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do 

edital, ao qual se acha estritamente vinculada”. E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas 

se façam de acordo com os critérios de avalição constantes do edital. O principio dirige-se tanto à Administração, como se verifica 

pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório 

(edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida, serão considerados inabitados e receberão de volta, 

fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão 

desclassificados (artigo 48, inciso I)”. 

 

 Vale considerar também: 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38383/da-importancia-do-principio-da-vinculacao-ao-instrumento-convocatorio#_ftn2
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“REEXAME NECESSÁRIO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INABILITAÇÃO DA 

IMPETRANTE NO CERTAME. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. A impetrante restou inabilitada na licitação Tomada de Preços nº 07/2012 por não 

ter cumprido o exigido no Edital quanto ao item 4.1, "b" (Atestado de Capacidade Técnica). O documento foi apresentado fora do 

envelope nº 1, um minuto após o horário fixado no Edital. O Edital vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, 

não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento 

convocatório, conforme art. 41 da Lei nº 8.666/93. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica 

inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da 

Lei nº 8.666/93. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70057298226, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em 18/12/2013) (g.n.)” 

 

Ora, a recorrente aceitou o edital nos termos de sua publicação, logo, deveria se atentar as especificações do 

produto ofertado. A comissão de licitação não pode abrir mão do que foi exigido em edital, sob pena de violação ao princípio da 

vinculação ao edital que norteia as licitações. 

 
III – DA ECONOMICIDADE E EFICIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
 

É importante destacar que a empresa NL DIAGNÓSTICA não é a distribuidora exclusiva da marca com as 

características na bula exigidas no edital. Existem tantas outras distribuidoras no mercado com o mesmo produto. 

O valor negociado entre o CIRENOR e a NL está dentro do valor estimado para a contratação destes produtos, 

sendo negociado o valor unitário do teste a R$ 32,00. Valor este que está 37,04% abaixo do valor estimado. 

Não há que se falar em prejuízo suportado pela Administração Pública, tampouco em gastos desnecessários. 

Economicamente e tecnicamente é evidente, por todos os documentos apresentados pela NL e pela negociação realizada, que a 

empresa tem capacidade de atender as demandas do CIRENOR. 

Ademais, ao serem solicitadas diligências para a empresa NL sobre o produto ofertado, a mesma as cumpriu 

integralmente, conforme documentos anexados no portal de compras públicas e trago-os anexos para verificação.  

Além da ampla participação e maior número de propostas possíveis para o atingimento do menor preço, o 

pregão eletrônico não tem característica de leilão. É necessário principalmente o atingimento técnico do produto solicitado, sendo 

o foi descumprido pela empresa CEPALAB. 

Não há que se falar em requisito desarrazoado por parte da Administração Pública, pois não há no certame e 

na presente sessão pública qualquer arbitrariedade que fere os princípios da isonomia entre os concorrentes. 

Não há que se falar também em omissão por parte da Administração Pública na descrição do objeto, pois 

colaciono novamente na presente resposta à peça recursal o descritivo técnico do produto disposto em edital:  

“Item 01 - Teste rápido antígeno oral covid-19, imunoensaio cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos da 

sars-cov-2 em amostras humanas de saliva ou escarros. Caixa contendo 20 ou 25 testes. Produto com certificado/autorização na 
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ANVISA. O produto hora licitado deverá ser para coleta de material através de um cuspida em tubo ou funil. Cada dispositivo 

embalado contendo no mínimo: dispositivos de teste, sache dessecante, dispositivos de coleta (tubo ou funil com tubo), tampão 

de reação, pipeta plástica ou conta gotas ou tampa dosadora, instrução de uso, cartão de procedimento e Sacos de 

biossegurança.”g.n. 

 
Outro contraponto necessário aos argumentos apresentados é que mera declaração não é prova de 

cumprimento técnico dos materiais. Nesta feita, foram solicitadas por duas vezes no chat da sessão pública diligências da empresa 

CEPALAB, que deveriam ter sido cumpridas no tempo solicitado pelo pregoeiro. 

O artigo 43 da Lei de Licitações (Lei 8.666, de 21 de junho de 1993), dispõe do seguinte: 

“Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

§3º. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar originariamente da proposta.” 

 

Alegar meramente por meio de declaração que cumpre a solicitação do pregoeiro não é meio probatório. É 

simples alegação. Se assim o fosse, todos os outros licitantes acertadamente desclassificados teriam recorrido da decisão do 

ilustre pregoeiro quanto à aceitabilidade da proposta da empresa NL DIAGNÓSTICA. 

Destarte, como restou extensamente abordado, o Pregoeiro tem o dever e obrigação de manter a 

desclassificação da Recorrente por não atendimento à solicitação editalícia, ainda que sustente diversamente, tendo agido em 

conformidade com o edital e com a legislação. 

IV – DO PEDIDO  
 

Ante todo o exposto, requer o INDEFERIMENTO, de plano, a vista dos argumentos e a tentativa desesperada 

da Recorrente, que apela à esta comissão, ou se assim não entender, que o faça tendo em vista as razões de mérito discorridas nas 

Contrarrazões, a fim de manter a defesa dos interesses públicos em jogo, e atender aos princípios da moralidade administrativa e 

na aplicação da legislação pertinente às licitações, bem como a mantença da NL DIAGNÓSTICA como devidamente habilitada e 

vencedora do certame. 

São Paulo, 07 de junho de 2021. 

 

 

 

 

NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA 
Umberto Moruzzi 

Sócio - Diretor 
RG: 24.724.370-X SSP/SP 

CPF nº 147.708.118-61 



Teste Rápido Ag Oral
COVID na Saliva 

VANTAGENS KIT COMPLETO

IVD Trusted Solutions Since 1985

• 15 minutos para resposta, fácil de usar;
• Projetado para triagem em massa em aeroportos, 
corporações, hotéis e estações.
• Adaptado para amostras de orofaringe (saliva)
• Kit completo: 
 - 20 dispositivos de teste, dispositivos de coleta.
  - 20 recipientes de amostra.
 - 20 tampões de 500µL cada. 
 - 20 sacos de biossegurança.
 - 1 cartão de procedimento e instruções de uso.

ESPECIFICIDADE: 99,3%
SENSIBILIDADE: 90,1%

15 MINUTOS.
RESULTADOS EM



Teste Rápido Ag Oral

IMPORTANTE:
Antes de coletar a secreção orofaríngea, instrua os pacientes a não colocar nada na boca, incluindo alimentos, bebidas, 
goma de mascar ou produtos de tabaco, pelo menos 10 minutos antes da coleta.
Instrua os pacientes a tossir profundamente de 3-5 vezes para liberar o escarro da garganta profunda para a boca.
Recomenda-se coletar o primeiro escarro após tosse profunda pela manhã.

PROCEDIMENTO DO TESTE

BU
FFE
R

CÓDIGO
ACRO.ICOV802 

Registro na Anvisa/MS nº: 81325990166

APRESENTAÇÃO
20 testes

IVD Trusted Solutions Since 1985

+55 11 5060 4700
+55 11 94203 6150

comercial.nl@nldiagnostica.com.br
www.nldiagnostica.com.br

FM702891

SISTEMA DA QUALIDADE 
CERTIFICADO:

0,5mL
APERTE O TUBO E
CUSPA A SECREÇÃO
OROFARÍNGEA EM
SEGUIDA, SOLTE.

SE A SECREÇÃO 
OROFARÍNGEA 
COLETADA FOR MAIOR 
DO QUE 0,5ML, REMOVA 
O EXCESSO DE VOLUME 
COM UM CONTA-GOTAS.

COLOCAR TODO 
O CONTEÚDO 
DO TAMPÃO

COLOCAR 2 GOTAS 
DE AMOSTRA
EXTRAÍDA

POSITIVO NEGATIVO INVÁLIDO

PASSO 1 PASSO 2

PASSO 3 PASSO 4
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Nome da Empresa QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

CNPJ 19.933.144/0001-29

Autorização 8.13.259-9

Produto Família Teste Rápido Ag Oral COVID-19

Modelo Produto Médico

20 testes

20 testes

20 testes

Tipo de Arquivo Arquivos Expediente, data e hora de inclusão

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO

Rev QR  ICOV-
802 AllTest  Portuguese PI.pdf 1728416213 - 05/05/2021 10:37:12

INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL
DO USUÁRIO DO PRODUTO
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Rev QR  ICOV-
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Nome Técnico CORONAVÍRUS

Registro 81325990166

Processo 25351874415202104

Fabricante Legal HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.

Classificação de Risco III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde
pública

Vencimento do Registro 15/03/2031

Impresso dia 24 de maio de 2021 às 16h00 em "http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/downloadPDF/25351874415202104"

http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195545/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802AllTestPortuguesePI.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195545/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802AllTestPortuguesePI.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195546/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802BerightAlltestPortuguesePI-.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195546/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802BerightAlltestPortuguesePI-.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195547/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802JuschekAlltestPortuguese.pdf?Authorization=Guest
http://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351874415202104/anexo/T14195547/nomeArquivo/Rev QR ICOV-802JuschekAlltestPortuguese.pdf?Authorization=Guest


         

 

         Teste Rápido Ag Oral COVID-19  

        (Secreção Orofaríngea) 

        Instrução de Uso 
REF ICOV-802 Português 

O Teste Rápido Ag Oral COVID-19 é um imunoensaio cromatográfico rápido para a 

detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 presentes na secreção orofaríngea 

humana. 

Somente para uso diagnóstico in-vitro profissional.  

【USO PRETENDIDO】 

O Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) é um imunoensaio 

cromatográfico rápido para a detecção qualitativa dos antígenos do SARS-CoV-2 em 

amostras de secreção orofaríngea de indivíduos com suspeita de infecção por SARS-

CoV-2 em conjunto com a apresentação clínica e os resultados de outros exames 

laboratoriais. 

Os resultados servem para a detecção dos antígenos do SARS-CoV-2. Um antígeno 

geralmente é detectável nas amostras do trato respiratório superior durante a fase aguda 

da infecção. Os resultados positivos indicam a presença dos antígenos virais, mas é 

necessária uma correlação clínica com o histórico do paciente e outras informações 

diagnósticas para determinar o status da infecção. Os resultados positivos não 

descartam infecção bacteriana ou coinfecção com outros vírus. O agente detectado pode 

não ser a causa definitiva da doença. 

Os resultados negativos não descartam uma infecção por SARS-CoV-2 e não devem ser 

utilizados como a única base para tratamento ou decisões para o controle do paciente. 

Os resultados negativos devem ser tratados como presumidos e confirmados com um 

ensaio molecular, se necessário para o controle do paciente. Os resultados negativos 

não devem ser considerados no contexto das exposições recentes, histórico e a 

presença de sinais e sintomas clínicos consistentes com a COVID-19 de um paciente. 

【RESUMO】 

O novo coronavírus pertence ao gênero β. A COVID-19 é uma doença infecciosa 

respiratória aguda. Em geral, as pessoas estão suscetíveis. Atualmente, os pacientes 

infectados pelo novo coronavírus são a principal fonte de infecção; pessoas infectadas 

assintomáticas também podem ser uma fonte de infecção. Com base na investigação 

epidemiológica corrente, o período de incubação é de 1 a 14 dias, geralmente de 3 a 7 

dias. As principais manifestações incluem febre, fadiga e tosse seca. Congestão nasal, 

coriza, dor de garganta, mialgia e diarreia ocorrem em menos casos. 

【PRINCÍPIO】 

O Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) é um imunoensaio qualitativo 

baseado em membrana para a detecção dos Antígenos do SARS-CoV-2 na amostra de 

Secreção orofaríngea humana. O anticorpo do SARS-CoV-2 reveste a região da linha 

teste. Durante a testagem, a amostra reage com as partículas revestidas com o anticorpo 

do SARS-CoV-2 no teste. Então, a mistura migra pela membrana por ação capilar e 

reage com o anticorpo do SARS-CoV-2 na região da linha teste. Se a amostra contiver 

os Antígenos do SARS-CoV-2, uma linha colorida aparecerá na região da linha teste. Se 

a amostra não contiver os Antígenos do SARS-CoV-2, nenhuma linha colorida aparecerá 

na região da linha teste, indicando um resultado negativo. Para servir como um controle 

processual, uma linha colorida sempre aparecerá na região da linha controle, indicando 

que o volume adequado da amostra foi adicionado e ocorreu a absorção pela membrana. 

【REAGENTES】  

O teste contém o anticorpo anti-SARS-CoV-2 como o reagente de captura, e o anticorpo 

anti-SARS-CoV-2 como o reagente de detecção. 

【PRECAUÇÕES】 

1. Esta instrução de uso deve ser lida completamente antes da realização do teste. O 

não-cumprimento das instruções de uso pode levar a resultados imprecisos do teste. 

2. Somente para uso diagnóstico in-vitro profissional. Não usar após a data de 

vencimento. 

3. Não comer, beber ou fumar na área onde as amostras ou kits são manuseados. 

4. Não usar o teste se a embalagem estiver danificada. 

5. Manuseie todas as amostras como se essas contivessem agentes infecciosos. 

Observe as precauções estabelecidas contra riscos microbiológicos ao longo da 

coleta, manuseio, armazenamento e descarte as amostras do paciente e do conteúdo 

do kit utilizado. 

6. Use roupas de proteção, como jalecos, luvas descartáveis e óculos de proteção ao 

analisar as amostras. 

7. Lave totalmente as mãos após o manuseio.  

8. Certifique-se de que uma quantidade adequada de amostras seja utilizada nos testes. 

Um tamanho de amostra muito grande ou muito pequeno pode levar ao desvio dos 

resultados. 

9. As amostras extraídas para os testes de PCR ou amostra de Meio de Transporte Viral 

(VTM, Viral Transport Media) não podem ser utilizadas para o teste.  

10. Os testes usados devem ser descartados de acordo com as regulamentações locais. 

11. A umidade e temperatura podem afetar os resultados de forma adversa. 

【ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE】 

Armazene conforme acondicionado na embalagem lacrada em temperatura ambiente ou 

refrigerado (2-30ºC). O teste se mantém estável até a data de vencimento impressa na 

embalagem lacrada. O teste deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do 

uso. NÃO CONGELAR. Não use após a data de vencimento. 

【COLETA DA AMOSTRA】 

A amostra de secreção orofaríngea deve ser coletada utilizando o dispositivo de coleta 

fornecido com o kit. Siga as Instruções de Uso detalhadas a seguir. Nenhum outro 

cassete de coleta deve ser utilizado com este ensaio. É possível utilizar um secreção 

orofaríngea coletada em qualquer hora do dia. 

As amostras devem ser testadas o mais rápido possível após a coleta. Se o Secreção 

orofaríngea não for processado imediatamente, ele é estável por até 8 horas em 

temperatura ambiente e 24 horas entre 2-8 ° C. 

【MATERIAIS】  

Materiais Fornecidos 

• Dispositivos de teste  • Dispositivos de coleta        • Tampão 

• Instrução de uso     • Cartão de procedimento      • Sacos de biossegurança 

Materiais necessários, mas não fornecidos 

• Timer              • Recipiente de amostra 

【INSTRUÇÕES DE USO】 

Deixe o Dispositivos de teste, Dispositivos de coleta, a amostra, o tampão e/ou 

controles se equilibrarem em temperatura ambiente (15-30ºC) antes da testagem. 

Coleta da Amostra 

Importante: Antes de coletar a secreção orofaríngea, instrua os pacientes a não 

colocar nada na boca, incluindo alimentos, bebidas, goma de mascar ou produtos de 

tabaco, pelo menos 10 minutos antes da coleta. 

Instrua os pacientes a tossir profundamente 3-5 vezes para liberar o escarro da 

garganta profunda para a boca. 

Recomenda-se coletar o primeiro escarro após tosse profunda pela manhã.  

① Retire o dispositivo de coleta e colete Aprox. Amostra de secreção orofaríngea 

de 500μl. 

Se não houver secreção orofaríngea suficiente coletada, repita as etapas de coleta de 

amostra acima. 

Extração da Amostra 

② Misture o tampão (Aprox. 500 μl) com a secreção orofaríngea coletada. 

Agite suavemente a mistura por 10 segundos. 

*NOTA: O armazenamento da amostra após a extração permanece estável por 2 

horas em temperatura ambiente ou por 24 horas a 2-8ºC.  

Reação do Teste 

Remova o Dispositivo de teste da embalagem de alumínio lacrada e use-o dentro de 

uma hora. Os melhores resultados serão obtidos se o teste for realizado 

imediatamente após a abertura da embalagem de alumínio. 

③ Adicione a amostra extraída ao dispositivo de teste, aguarde até que as linhas 

coloridas apareçam. Leia o resultado após 15 minutos. Não interprete o resultado após 

20 minutos. 

Consulte o cartão de procedimento para obter informações detalhadas sobre o 

procedimento de teste.  

【INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS】 

POSITIVO:* Aparecem duas linhas coloridas. Uma linha colorida deve estar na região 

Controle (C), e a outra linha colorida deve estar na região Teste (T). O resultado positivo 

na região Teste indica a detecção dos antígenos do SARS-COV-2 na amostra. 

*NOTA: A intensidade da cor na região da linha Teste (T) irá variar com base na 

quantidade do antígeno do SARS-COV-2 presente na amostra. Portanto, qualquer 

tonalidade de cor na região Teste (T) deve ser considerada positiva. 

NEGATIVO: Uma linha colorida aparece na região Controle (C). A ausência de linha 

colorida visível na região da linha Teste (T) indica um resultado do teste de Antígeno da 

COVID-19 negativo. 

INVÁLIDO: A linha Controle não aparece. Um volume insuficiente de amostra ou 

técnicas processuais incorretas são os motivos mais prováveis da falha na linha Controle. 

Revise o procedimento e repita o teste com um novo teste. Se o problema persistir, 

descontinue o uso do kit de teste imediatamente e entre em contato com seu distribuidor 

local. 

【CONTROLE DE QUALIDADE】 

Controle de Qualidade Interno 

Os controles processuais internos estão incluídos no teste. Uma linha colorida 

aparecendo na região Controle (C) é um controle processual positivo interno. Isso 

confirma o uso de um volume suficiente da amostra e da técnica processual correta. Um 

fundo claro é um controle processual negativo interno. Se o teste estiver funcionando 

corretamente, o fundo na área do resultado deve estar branco a rosa claro, e não 

interferir na capacidade de ler o resultado do teste. 

Controle de Qualidade Externo 

Os controles positivo/negativo não estão incluídos neste kit. Porém, em conformidade 

com as Boas Práticas Laboratoriais (GLP), esses controles são recomendados.1 

【LIMITAÇÕES】 

1. O procedimento do teste e a interpretação do resultado do teste devem ser 

acompanhados cuidadosamente ao testar a presença dos antígenos do SARS-CoV-

2 nas amostras de secreção orofaríngea humano de indivíduos suspeitos. Para uma 

performance ideal do teste, é fundamental coletar a amostra corretamente. O não-

cumprimento do procedimento pode levar a resultados imprecisos. 

2. A performance do  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) foi 

avaliada utilizando os procedimentos fornecidos somente na instrução de uso deste 

produto. Modificações nesses procedimentos podem alterar a performance do teste. 

As amostras extraídas para os testes de PCR ou amostra de Meio de Transporte Viral 

(VTM, Viral Transport Media) não podem ser utilizadas para o teste.  

3. O  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) é indicado somente 

para uso diagnóstico in-vitro. Esse teste deve ser utilizado para a detecção dos 

Antígenos do SARS-CoV-2 em amostras de secreção orofaríngea humana como um 

auxiliar no diagnóstico de pacientes com suspeita de infecção por SARS-CoV-2 em 

conjunto com a apresentação clínica dos resultados de outros exames laboratoriais. 

O valor quantitativo e o índice de elevação na concentração dos antígenos do SARS-

CoV-2 não podem ser determinados por este teste qualitativo.  

4. O  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) indicará somente a 

presença dos antígenos do SARS-CoV-2 na amostra e não deve ser utilizado como 

o único critério para o diagnóstico das infecções por SARS-CoV-2. 

5. Os resultados obtidos com o teste devem ser considerados com outros achados 

clínicos de outros exames e avaliações laboratoriais. 

6. Se o resultado do teste for negativo ou não reagente e os sintomas clínicos 

persistirem: Recomenda-se repetir a coleta da amostra do paciente alguns dias 

depois e testar novamente com um dispositivo diagnóstico molecular para descartar 

a infecção nesse indivíduo. 

7. O teste apresentará resultados negativos sob as seguintes condições: A titulação dos 

antígenos do novo coronavírus na amostra é menor que o limite de detecção mínimo 

do teste. 

8. Resultados negativos não descartam a infecção por SARS-CoV-2, principalmente 

naqueles que tiveram contato com o vírus. A testagem de acompanhamento com 

diagnóstico molecular deve ser considerada para descartar a infecção nesses 

indivíduos. 

9. Resultados positivos para COVID-19 podem ocorrer devido à infecção com cepas do 

coronavírus não-SARS-CoV-2 ou por outros fatores de interferência. 

【CARACTERÍSTICAS DE PERFORMANCE】 

Sensibilidade, Especificidade e Precisão 

O  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea) foi avaliado com amostras 

obtidas desses pacientes. O teste de RT-PCR é utilizado como método de referência 

para o  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea). As amostras foram 

consideradas positivas se o teste de RT-PCR indicou um resultado positivo. As amostras 

foram consideradas negativas se o teste de RT-PCR indicou um resultado negativo. 

Amostra de Secreção orofaríngea 

 Teste Rápido Ag Oral COVID-19 

(Secreção Orofaríngea) 

RT-PCR 
Total 

Positivo Negativo 

Antígeno da 

COVID-19 

Positivo 91 2 93 

Negativo 10 303 313 

Total 101 305 406 

Sensibilidade Relativa 90.1% (95%CI*:82.5%~95.1%) 

Especificidade Relativa 99.3% (95%CI*: 97.7%~99.9%) 

Precisão 97.0% (95%CI*: 94.9%~98.5%) 

*Intervalos de Confiança 

Testes de Especificidade com Diversas Cepas Virais 

O  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 foi testado com as seguintes cepas virais. Não se 

observou nenhuma linha perceptível nas regiões da linha Teste nessas concentrações: 



Descrição Nível do Teste 

Adenovírus do tipo 3 3,16 x 104 TCID50/ml 

Adenovírus do tipo 7 1,58 x 105 TCID50/ml 

Coronavírus humano OC43 1 x 106 TCID50/ml 

Coronavírus humano 229E 5 x 105 TCID50/ml 

Coronavírus humano NL63 1 x 106 TCID50/ml 

Coronavírus humano HKU1 1 x 106 TCID50/ml 

Influenza A H1N1 3,16 x 105 TCID50/ml 

Influenza A H3N2 1 x 105 TCID50/ml 

Influenza B 3,16 x 106 TCID50/ml 

Sarampo 1,58 x 104 TCID50/ml 

Caxumba 1,58 x 104 TCID50/ml 

Parainfluenza vírus 2 1,58 x 107 TCID50/ml 

Parainfluenza vírus 3 1,58 x 108 TCID50/ml 

Vírus sincicial respiratório 8,89 x 104 TCID50/ml 

TCID50 = A Dose Infecciosa para Cultura de Tecidos é a diluição do vírus que, sob as 

condições do ensaio, espera-se que possa infectar 50% dos vasos da cultura inoculados. 

Precisão 

Intraensaio e Interensaio 

A precisão intracorrida e entre corridas foi determinada utilizando três amostras do 

controle padrão da COVID-19. Três lotes diferentes do  Teste Rápido Ag Oral COVID-

19 (Secreção Orofaríngea) foram testados utilizando negativo, Antígeno do SARS-COV-

2 fraco e Antígeno do SARS-COV-2 forte. Dez duplicatas de cada nível foram testadas 

por dia por 3 dias consecutivos. As amostras foram identificadas corretamente em >99% 

do tempo. 

Reatividade Cruzada 

Os seguintes organismos foram testados e todos forneceram resultados negativos 

quando testados com o  Teste Rápido Ag Oral COVID-19 (Secreção Orofaríngea): 

Arcanobacterium 1,0x108 org/ml 

Candida albicans 1,0x108 org/ml 

Corynebacterium 1,0x108 org/ml 

Escherichia coli 1,0x108 org/ml 

Moraxella catarrhalis 1,0x108 org/ml 

Neisseria lactamica 1,0x108 org/ml 

Neisseria subflava 1,0x108 org/ml 

Pseudomonas aeruginosa 1,0x108 org/ml 

Staphylococcus aureus subspaureus 1,0x108 org/ml 

Staphylococcus epidermidis 1,0x108 org/ml 

Streptococcus pneumoniae 1,0x108 org/ml 

Streptococcus pygenes 1,0x108 org/ml 

Streptococcus salivarius 1,0x108 org/ml 

Streptococcus sp grupo F 1,0x108 org/ml 

Substâncias Interferentes 

As seguintes substâncias foram testadas com o Teste Rápido de Antígeno COVID-19 

(Secreção Orofaríngea) e nenhuma interferência foi observada: 

Dexametasona 0,8 mg/ml 

Mucina 50μg/ml 

Flunisolida 6,8 ng/ml 

Mupirocina 12 mg/ml 

Oximetazolina 0,6 mg/ml 

Fenilefrina 12 mg/ml 

Rebetol 4,5μg/ml 

Relenza 282 ng/ml 

Tamiflu 1,1μg/ml 

Tobramicina 2,43 mg/ml 

Chá  33,3 mg/ml 

Leite 11,2% 

Suco de laranja 100% 

Enxaguante bucal 2% 

Cafeína 1 mg/ml 

Coca Cola / 

Creme dental / 
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