Prefeitura Municipal de Brumado
1

Terça-feira • 10 de Agosto de 2021 • Ano IX • Nº 5648
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de
Brumado publica:
 Resposta ao Pedido de Esclarecimento Apresentado
Oficial Pregão Eletrônico para registro de Preços
Empresa: BIOTRADE Produtos Para Laboratórios Ltda.,
 Resposta ao Pedido de Esclarecimento Apresentado
Oficial Pregão Eletrônico para Registro de Preços
Empresa: LABINBRAZ Comercial Ltda.

à Pregoeira
Nº 12/2021.
à Pregoeira
Nº 12/2021.

Gestor - Eduardo Lima Vasconcelos / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Pça. Coronel Zeca Leite, 415

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: V0FKIURX4INT7SFEKVPC0Q

Terça-feira
10 de Agosto de 2021
2 - Ano IX - Nº 5648

Brumado

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

SOLICITANTE:

BIOTRADE
PRODUTOS
02.712.393/0001-91.

PARA

LABORATÓRIOS

LTDA.,

CNPJ

ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12-2021
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO À PREGOEIRA OFICIAL
Trata-se de “pedido de esclarecimento” apresentado via e-mail no dia 04/08/2021, às
17h30m, pela empresa BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA., em relação à
diferença dos quantitativos licitados na presente licitação e o que foi executado no ano de 2019,
período pré-covid, cujo quantitativo total apresenta-se na ordem de 62% a menor do que se prevê
para a nova licitação.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, torna público os seguintes esclarecimentos:
a) O quantitativo solicitado no Edital, de acordo informações do Coordenador do LACEN o Sr.
Breno Rogério Machado Moreira, foi baseado na estimativa para atender a demanda por um ano,
visto que no último contrato não foi possível executar por completo o Lote de Bioquímica devido a
PANDEMIA COVID-19, no qual foi reduzido o atendimento de porta (agendado) para atender a
demanda dos exames de COVID, ficando por um período de 06 meses atendendo os pacientes
do Hospital, UPA Covid-19, Hemodiálise e os demais pacientes dos programas que não podiam
parar (Oncológico, Pré-natal, Diabéticos, etc). Pode-se perceber que o perfil durante a pandemia
mudou a solicitação dos exames e o quantitativo licitado para algumas químicas foi insuficiente
para atender a demanda (Ex: D-dimero, LDH, Ferritina) e tivemos que reajustar.
b) Desse modo, foi reajustado o perfil com o quantitativo para atender a demanda dos exames na
pandemia e visando o pós-pandemia, e como mencionado no pedido de esclarecimento referente
ao ano de 2019, a realidade do município de Brumado hoje é totalmente diferente, visto que
ampliou-se a rede da Atenção Básica e das enfermarias, o Hospital Regional conta com 30 leitos
de UTIs, teve novas pactuações da PPI, onde realizamos exames não só de Brumado, mas
também de outros municípios. Com isso, não iremos acatar essa solicitação de diminuição dos
quantitativos, visto que o questionamento citado foi devido a uma situação atípica vivida não só
em Brumado, mas no mundo como um todo.

Esclarecidos tais pontos, é a presente manifestação para conceder ciência a todos os
interessados. Mantem-se, por conseguinte, a data designada para a realização eletrônica do
certame, a saber, 11 de agosto de 2021 às 08h30m (oito horas e trinta minutos). Brumado-BA,
em 10 de agosto de 2021 – LUARA DE JESUS DIAS SANTANA – Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Brumado – Fone: (77)3441–8781.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33
Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro
CEP: 46100-000 – Brumado-BA

SOLICITANTE: LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., CNPJ Nº 73.008.682/0001-52.
ASSUNTO: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL DA LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12-2021
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO À PREGOEIRA OFICIAL
Trata-se de “pedido de esclarecimento” apresentado via e-mail no dia 06/08/2021, às
10h36m, pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., em relação ao quanto solicitado no
Termo de Referência, item 2.1 – Lote 1 “b”: “(...) cubetas de reação descartável”. A empresa
questiona se poderá ofertar autoanalisador para química clínica, com características técnicas
similares e até superiores às exigidas no instrumento convocatório, inclusive com 124 cubetas de
reação reutilizáveis, com sistema de lavagem de baixo consumo de água.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições, torna público os seguintes esclarecimentos:
a) Necessita-se de tecnologia que utilize cubetas descartáveis, uma vez que o sistema de
lavagem automática necessitaria um sistema de filtração de água o que encareceria o presente
certame. É sabido que as cubetas descartáveis diminuem erros analíticos e também o numero de
repetições, proporcionando maior qualidade e segurança nos resultados dos exames analisados.
Saliente-se que não há qualquer tipo de direcionamento, uma vez que nesta modalidade
tecnológica de cubetas descartáveis diversas empresas renomadas de mercado podem atender a
demanda.
b) Desse modo, conforme solicitado no Edital, caso o equipamento não atenda as especificações
exigidas, inclusive cubetas descartáveis (para não perder a qualidade, estabilidade,
reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados dos exames) e que os “reagentes sejam prontos
para uso”, a Empresa será desclassificada.
Esclarecidos tais pontos, é a presente manifestação para conceder ciência a todos os
interessados. Mantem-se, por conseguinte, a data designada para a realização eletrônica do
certame, a saber, 11 de agosto de 2021 às 08h30m (oito horas e trinta minutos). Brumado-BA,
em 10 de agosto de 2021 – LUARA DE JESUS DIAS SANTANA – Pregoeira da Prefeitura
Municipal de Brumado – Fone: (77)3441–8781.
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