
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LABORATÓRIO CENTRAL DE BAYEUX 
 

Memo. 55/2022DT                                                                Bayeux, 16deMaiode 2022 

 

Da: Diretoria Técnica do Laboratório Central de Bayeux– LACEB 

Para:CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Assunto:PREGÃO ELETRÔNICO N° 00014/2022 - PMBEX - ANÁLISE TÉCNICADA 
PROPOSTA DE PREÇOS DA EMPRESA CDH – CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO 
LTDA, CNPJ: Nº 04.666.364/0001-66 

 

 

Conforme solicitação da Comissão de Licitação, venho através deste, emitir parecer 

acerca dos aspectos técnicos do objeto do referido certame, conforme abaixo passo a expor: 

 

LOTE 01:  Itens 21, 42, 43, 44, 46, 47, 48  ,49, 50, 51, 55 e 72 

 

Compulsando a Proposta de Preços da empresa CDH – Centro de Diagnóstico Humano 

LTDA, CNPJ: nº 04.666.364/0001-66 observa-se que no Lote 01 constatou-se que o descritivo 

dos lotes encontra-se consoante ao que fora solicitado no Termo de Referência elaborado. 

Todavia, os registros na ANVISA dos referidos itens ofertados não correspondem a estes, 

havendo, portanto, divergência entre alguns dos insumos e seus respectivos registros. Entendo 

que cabe a Comissão verificar junto da Empresa (através de diligência) se estas divergências 

são insanáveis, com tudo, fica a cargo da CPL decidir tal viabilidade. 

 

LOTE 02:  

 

A empresa CDH – Centro de Diagnóstico Humano LTDA, CNPJ: nº 04.666.364/0001-66  

apresentou registro de reagentes de marca diferente do equipamento.  

 

Ocorre que, embora o Edital tenha exigido reagentes da mesma marca do fabricante 

do equipamento, em resposta ao pedido de Esclarecimentos formulado pela referida empresa, 

este setor técnico demandante entendeu que os reagentes, controles e calibradores sendo da 

mesma marca e possuindo  Protocolos de Validade, bem como o registro no Ministério da 

Saúde/ANVISA podem ser utilizados com máquinas de um fabricante e com reagente de marca  

diferente. Tal Parecer foi tomando como base na diferença entre “Fabricante”, “Marca” e 

“Detentor do Registro”, e tendo conhecimento que nem todo o fabricante é detentor da 

marca, portanto, não podendo ser vinculado Fabricante à Marca. 



LOTE 03:  

Compulsando o Equipamento e insumos ofertados no respectivo Lote 03, observa-se 

que este encontra-se consoante ao que fora solicitado no Termo de referência e 

consequentemente no Edital, não havendo nenhuma observação a ser feita. 

 

LOTE 04:  

Compulsando o Equipamento e insumos ofertados no respectivo Lote 04, observa-se 

que este encontra-se consoante ao que fora solicitado no Termo de referência e 

consequentemente no Edital, não havendo nenhuma observação a ser feita. 

 

LOTE 05: 

A análise do referido Lote encontra-se prejudicada em razão do mesmo ter sido 

fracassado em razão de valor. 

 

 
Sem mais para o momento, fico a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 
 
 
 

_____________________________ 

Ricardo Cartaxo Ramalho – CRF: 1990  

Matrícula PMBY n° 03983  

Responsável Técnico – LACEB 


