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- - 25/01/2022 -
14:44

Esclarecimento -
Medlevensohn (Parte 1)

27/01/2022 - 10:28 Esclarecimentos referentes ao item 01. KIT TESTE
PARA ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO
RAPIDO IN VITRO PARA DETECCAO
QUALITATIVA DE ANTIGENOS DE SARS-COV-2.

1. Interferência das variantes do SARS-COV-2 nos
resultados dos testes de antígenos
Pergunta-se:
Porque não se solicita confirmação de não
interferência das atuais variantes do SARS-CoV-2
no resultado do teste?
Motivação:
A alta circulação do vírus SARS-COV-2 no mundo
permitiu a identificação de pelo menos quatro
variantes que já estão em território brasileiro e que
têm importância epidemiológica. São elas:

A variante B.1.1.7, detectada no Reino Unido
A variante P.1, detectada no Brasil
A variante B.1.351 detectada na África do Sul
A variante B.1.617 detectada na Índia (Variante
Delta)
A variante B.1.1.529 detectada na África do Sul
(Variante Ômicron)

Muitos testes rápidos foram registrados no Brasil
antes da identificação das variantes e, neste
particular, como esta limitação não era prevista,
também não se exigia a avaliação durante a fase
de registro na ANVISA.
O surgimento de novas variantes é muito rápido e,
muitas vezes, o produto desenvolvido há mais
tempo não teve a interferência avaliada durante os
estudos de performance, por este motivo é
importante saber se o teste tem ou não efetividade
nestas variantes, mesmo tendo o registro do
produto na ANVISA.
Muitas empresas realizam a avaliação à medida
que as novas variantes surgem e identificam ou
não a interferência nos resultados de testes
rápidos de antígenos.
Para dar agilidade à informação, os fabricantes
utilizam as Declarações de Não Interferência para
atualizar as informações sobre a eficácia de testes
rápidos de antígenos. Quando são fabricantes de
fora do Brasil, tais declarações são
acompanhadas da respectiva tradução
juramentada.
A ANVISA também recomenda este cuidado,
conforme menciona a Nota Técnica Nº
1/2021/SEI/GEVIT/GGTPS/DIRE3/ANVISA, que
pode ser obtida na íntegra através do link:
https://www.gov.br/anvisa/pt-
br/assuntos/paf/coronavirus/arquivos/arquivos-
regulamentos/sei_anvisa-1285500-nota-
tecnica.pdf.
Por este motivo, é muito importante que o órgão
solicite este tipo de declaração, para confirmar se
a performance do produto a ser adquirido é
mantida, mesmo quando as variantes conhecidas
estão circulando na população exposta. Fica aqui
nossa sugestão de inclusão deste documento.

2. Ausência de suporte para tubos
Pergunta-se:
Porque não foi solicitado suporte para tubos junto
com o kit?
Motivação:
Testes rápidos tem por objetivo permitir a
testagem ao lado do paciente, imediatamente
após a coleta realizada na região da narina do
paciente. São oferecidos normalmente em
embalagens múltiplas, contendo 20 ou 25
unidades por caixa.
Para que o procedimento ocorra sem a
necessidade de qualquer estrutura laboratorial,
entre os insumos oferecidos destacamos a
importância de se enviar um suporte para tubos.
Apesar de parecer ter pouca importância, não ter
este suporte no momento da testagem impede que
o procedimento seja realizado ao lado do paciente
e sem necessidade de estrutura laboratorial,
favorecendo o uso em unidades básicas de saúde,
unidades de pronto atendimento, pronto socorro e
ao lado de pacientes internados.
Fica aqui a sugestão para a inclusão do suporte
para tubos juntamente com o kit, em especial
quando o produto for entregue em embalagens
múltiplas, contendo 20 ou 25 unidades.

3. Solicitação de Boas Práticas de Distribuição e
Armazenagem
Pergunta-se:
Porque o órgão não solicita Certificado de Boas
Práticas de Distribuição e Armazenagem
(CBPDA)?
Motivação:
O presente certame não solicita a Certificação de
Boas Práticas de Fabricação (CBPF) emitido pela
ANVISA para o fabricante do produto e tampouco
Certificação de Boas Práticas aplicadas ao
importador/detentor do registro ou distribuidor em
território brasileiro.

A CBPF faz parte do rito de registro, portanto, se o
registro foi concedido, o detentor do registro ou
fabricante cumpre com tais requisitos. Lembramos
que a complementação da certificação de boas
práticas do fabricante se dá ne medida em que
tanto importadores como distribuidores também
atendem os requisitos de qualidade a partir do
momento que adquirem produtos para diagnóstico
in vitro, incorporam em seus estoques garantindo
armazenagem adequada, sendo também
responsáveis pela distribuição na cadeia logística.

Neste pregão eletrônico a quantidade de produto é
bastante significativa, perfazendo total de mais de
402 mil testes de antígenos para identificar o vírus
SARS-CoV-2, que deverão ser entregues em 17
diferentes cidades do Estado de Santa Catarina.
Portanto, apenas empresas estruturadas e com
suporte logístico adequado têm condições de
fornecer esta quantidade, com capacidade
comprovada de armazenagem e manutenção da
qualidade durante a cadeia de distribuição.
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Resposta: 1: R: Agradecemos as sugestões, os itens mencionados são apenas recomendados e não obrigatórios. Poderemos incluir nos pregões futuros caso o órgão entenda
como relevante.

2:R: Agradecemos as sugestões fornecidas, e informamos que os municípios participantes do CISNORDESTE já possuem esses suportes em seus locais de testagem.

3: R: Agradecemos as sugestões fornecidas, e informamos que futuramente poderemos solicitar os itens mencionados nos nossos editais.

- - 25/01/2022 -
14:44

Esclarecimento -
Medlevensohn (Parte 2)

27/01/2022 - 10:27 O edital não solicita atestados de capacidade
técnica para demonstrar aptidão do fornecedor na
entrega de produtos e, por este motivo, poderia
solicitar o Certificado de Boas Práticas de
Distribuição e Armazenagem (CBPDA), como
forma de garantir a qualidade dos produtos que vai
adquirir.

A Anvisa emite este documento para muitas
empresas no Brasil e, solicitar este documento em
certames públicos aumenta a segurança do órgão
em relação à comprovação de qualidade do
produto que recebe.
Fica aqui a sugestão.

Atenciosamente,

Resposta: O atestado de capacidade técnica está descrito no item 11.6.3.3
Os critérios de avaliação restringem-se a verificação de sua conformidade com relação à capacidade técnica especificada em lei, comprovação de Registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério da Saúde, portanto devidamente registrados nos órgãos competentes.
Agradecemos as sugestões fornecidas, e informamos que futuramente poderemos solicitar os itens mencionados nos nossos editais.


