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RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

 

PROCESSO N. 25383.000184/2022-03

PREGÃO ELETRONICO SRP N. 005/2022

 

RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS  INTERPOSTO POR EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 005/2022 – ITENS 19, 22 e 23  

 

Encontra-se anexada aos autos solicitação de esclarecimentos encaminhado por empresa interessada em
par�cipar dos itens 19, 22 e 23, onde ques�ona que “... Gostaria de �rar uma duvida referente os itens
19,22 e 23. Esses itens eles serão u�lizados no equipamento do fabricante LUMINEX, gostaria de saber
por que a exigência da marca MERCK MILLIPORE? Podemos oferecer esses produtos da marca Luminex?
Aguardo um retorno! Atenciosamente,...”

 

Encaminhado ao requisitante tais esclarecimentos, a mesma em seu documento informa que:  “Luminex
200 é um equipamento do fabricante LUMINEX, equipamento de mul�usuário da Fiocruz e funciona no
Ins�tuto Gonçalo Moniz (IGM) – FIOCRUZ-Ba, oferecendo o mesmo serviços de quan�ficação de citocinas,
atendendo a diversos projetos de pesquisa.

Para a realização dessa técnica sofis�cada é necessário reagentes de alta qualidade, específicos e
exclusivos do fabricante do aparelho, ou seja, da marca Luminex, que deverão serem u�lizados com a
garan�a da excelência nos resultados e evitando assim o desperdício dos recursos empregados nas
aquisições dos mesmos.

Sendo assim, solicitamos a alteração na marca constante na especificação dos produtos correspondentes
aos itens 19, 22 e 23, que deverá ser marca e fabricante LUMINEX. Cabe observar que foi definido
inicialmente a marca Merck, em razão de ser ela uma autorizada a comercializar o produto da marca e
fabricante LUMINEX, ocorrendo, portanto, confusão quando da especificação da marca ora exigida na
solicitação inicial.

Acrescentamos ainda, que a aquisição em questão já se encontrava tecnicamente devidamente jus�ficada
para Luminex 200 e que no mercado não possuem reagentes similares.

Desse modo, manteremos a solicitação através de Registro de Preços, tendo em vista a vida ú�l do
reagente para uma contratação imediata das quan�dades ora definidas para cada item. Por fim, por
serem insumos imprescindíveis para a manutenção do equipamento Luminex 200 que assegurará a
manutenção dos serviços ofertados pelo IGM aos diversos projetos de pesquisa em andamento, os itens
listados deverão ser alterados para o fabricante LUMINEX a saber : “

19 UNIDADE FLUIDO SHEATH LUMINEX 200-20L CÓDIGO 40-50015, 20 LITROS, MARCA LUMINEX

22 UNIDADE LX2R-CAL-K25 / KIT CALIBRACAO LUMINEX200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX -
CÓDIGO:B66834. UNIDADE É O KIT
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23 UNIDADE LX2R-PVER-K25 / KIT VERIFICACAO LUMINEX 200 (25 TESTES) MARCA LUMINEX -
CÓDIGO:B65288. UNIDADE É O KIT

 

Diante do exposto, essa pregoeira altera nas especificações do Anexo I do Edital - Termo de Referência -
itens 19, 22 e 23, tão somente a marca do produtos, inserindo nos mesmos apenas o fabricante
LUMINEX, registrando que o Pregão Eletrônico SRP n. 005/2022 será adiado pelo mesmo prazo, ou seja,
8(oito dias uteis,  em razão de modificação no texto original do Edital, uma vez que implicará em
formulação de propostas, conforme determina a legislação.  

Cabe observar que novo edital modificado e a nova data e horário de abertura do certame serão
divulgados no D.O.U., no comprasnet, bem como no site do IGM, conforme se deu o texto original do
Edital.

Pelo exposto, essa pregoeira submete sua decisão, baseada nos esclarecimentos da requisitante e
usuária,  à autoridade maior do Ins�tuto Gonçalo Moniz, para acatá-la, salvo melhor juízo.  

Atenciosamente,

Maria Queiróz

Pregoeira – Portaria n. 020/2022

Documento assinado eletronicamente por Maria do Livramento Cavalcante Queiroz, DAS, em
19/07/2022, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Valdeyer Galvão do Reis, Ordenador de Despesas, em
19/07/2022, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fiocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1893816 e
o código CRC F7B7BAF7.
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