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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 75-2022 
 
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO APRESENTADO À PREGOEIRA OFICIAL 
 

 

Trata-se de “pedido de esclarecimento” apresentado via e-mail no dia 11/10/2022, às 
08h04m, pela empresa LABINBRAZ COMERCIAL LTDA., em relação ao quanto solicitado no 
Termo de Referência, item 5.1 – ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS (LOTE 01): “(...) 
cubetas de reação descartável”. A empresa questiona se poderá ofertar equipamento com 
características técnicas similares e até superiores às exigidas no instrumento convocatório, 
inclusive com cubetas de vidro ótico 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 número 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, 18 de outubro de 2022 às 09h (nove horas). Brumado-BA, em 13 de outubro de 
2022 – LUARA DE JESUS DIAS SANTANA – Pregoeira da Prefeitura Municipal de Brumado – 
Fone: (77)3441–8781. 
 

 
 

 

 

 

 


