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Belo Horizonte, 04 de AGOSTO de 2020. 
- 

Ao 
Município SAMS IB!TINGA/SP  
Pregão Eletrônico n° 05/2020 	 " 
Item: 74 
Ref: Pedido de Esclarecimentos do item COLAGENASE 

A empresa 8H FARMA COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na. Rua Simão Tamm 257, Bairro Cachoeirinho, CEP: 31130-250 nessa capital, inscrito 

no CNPJ sob o N. 42799.163/0001-26, Inscrição Estadual sob o N. 062.805.900-0038, no se. 

representante Legal o Sr. Hélio Alves Rocha, inscrito no Registro Geral 1.138.028- SSP/BA e 

no CPF: 112,191815.87, vêm respeitosamente, por meio dessa, solicitar esclarecimentos 

conforme segue: 

Há no mercado Colagenase nas apresentações com frasco de 0,6U1/G e 1 ,2Ul/G e 

como atuamos coma apresentação de 1 .2U1/G solicitamos que quando da puhlicaçC n 

do edital para aquisição da referida substância o descritivo seja ampliado para a 

	

apresentações, desta forma, esta Instituição contarei com o participação dos 	r'ak 

concorrentes, e possibilitará o arrrpiiação da concorrência, isonamia e econe...nh,.vjde 

ao processa licitatôrio. 

	

Esta solicitação em nada prejudica a Instituição, pois esta estahiiidad a 	. 	o 

número de participantes iclóncos, bom como, contribuirá paro acirrar ,  a c....... 

propiciar que a Administração Pública obtenho uma proposta mais vantajosa, conforr ....e 

preceitua a Lei de Licitações 
FY 
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Informamos que a apresentação solicitada em edital é única no mercado, o que 

restringe a participação dos demais fornecedores, não obstante impossibilita a busca 

pelo menor preço à Administração Pública. 

Emr ua 	 Nu;i O 

Cristália 	 102980431 	 Koílagenase 

Abbott 	 105530308 	 Iruxol Mono 

Reiteramos que essa solicitação em nada prejudica a Instituição. visto que o 

produto com a apresentação 1 ,2U1/G é de uso tópico. 

Ante o exposto, solicitamos que seja o presente pedido de esciorecimer.o 

recebido, Aguardamos resposta através do telefone (31) 21229400 ou pelos e-mails: 

o,,bharmacp,J ou jurid. 



Assunto: Re: ESCLARECIMENTO (COLAGENASE ) - Áo SAMS/SP PE 05/2020
De: Fernando-Compras <compras@samsibi nga.sp.gov.br>
Data: 04/08/2020 15:37
Para: Maria Laura <licitacao01@bhfarma.com.br>

Boa tarde, conforme pedido de esclarecimento sobre o Item "Colagenase 0,6 U/G 30g", segue o
que consta no Edital conforme solicitação feita pelo nosso Farmacêu co.

Em 04/08/2020 14:54, Maria Laura escreveu:

Prezados
Boa tarde    !

Segue em anexo , pedido de esclarecimento referente ao item  COLAGENASE

Desde já agradeço e aguardo um breve retorno

Atenciosamente,
Maria Laura
Assistente de licitação
BH FARMA COMERCIO LTDA
Tel: (31) 2122 – 9400 Ramal: 147
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