
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LABORATÓRIO CENTRAL DE BAYEUX 
 

Memo. 57/2022DT                                                                      Bayeux, 30 de Maio de 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: 
 
Em análise da documentação apresentada da Empresa participante METHABIO 

FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.766.992/0001-74, foram observadas que não 
constam documentos exigidos no Edital e no Termo de Referência (TR).  
 
DO EDITAL: 
14.2. Apresentar junto à proposta de preço, caso exigido no Termo de Referência e/ou nas 
especificações do objeto, documento contendo as características do material ofertado quais 
sejam marca (se houver), fabricante (se houver), modelo (se houver), procedência, (país de 
origem), além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos 
ilustrativos, manuais, em português ou traduzidos, compatíveis e adequados às especificações 
técnicas, folhetos ou propostas, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
DO TERMO DE REFERÊNCIA: (recorte do Termo de Referência do Edital) 

 



A empresa METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA CNPJ, não apresentou:  
• Declaração de que disponibilizará Assistência técnica e assessoria científica durante a 

vigência do contrato; 
• Declaração de assistência técnica e assessoria científica autorizada pelo fabricante do 

equipamento na cidade de Bayeux ou Região Metropolitana; 
• Comprovante de Credenciamento como fornecedor junto ao fabricante do Software de 

Gestão Laboratorial ( LIS); 
• Comprovação de Assistência Técnica e Assessoria Científica local; 
• Folders dos equipamentos 
• Registro no Ministério da Saúde dos equipamentos e reagentes. 
 
DA PRECIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS: 
 Tendo em vista que a Empresa METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, não 
apresentou registro dos itens e dos equipamentos nem seus respectivos folders como 
preconiza o Edital não é possível valorar tais itens. Sendo assim, a Empresa NÃO ATENDE AS 
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL com relação a reagentes e equipamentos. 
 
CONCLUSÃO:  

Pelo exposto, na análise da documentação apresentada da Empresa participante 
METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, CNPJ 08.766.992/0001-74, ficou constatado a 
ausência de documentos/comprovações exigidos no Edital e no Termo de Referência (TR) de 
acordo com os destaques acima, os quais INABILITAM a referida Empresa: 

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

 
 
 


