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Belo Horizonte, 04 de AGOSTO de 2020. 

Ao SAMS/SP IBITNGA 
Pregão Eletrônico n° 05/2020 
Itens 121 
Ref: Pedido de Esclarecimentos dos itens 
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A empresa 8H FARMA COMÉRCIO LTDA, pessoa juridk a de direito privado, com 

sede na Rua Simão famm 257, Bairro Cachoeirinho, CEP: 311 30-2-50 nessa capital, inscrita 

no CNPJ sob o N. 42.799,163/0001-26, Inscrição Estadual sob o N. 062.805.900-0038, no seu 

representante legal o Sr, Hélio Alves Rocha, inscrito no Registro Geral 1 . 34.028 SSP/BA e 

no CPF: 112.191.815.87, vêm respeitosamenie, por meio dessa, solicitar esclarecimentos 

conforme segue: 

Conforme pode ser extraído do edital o item 00  121 solicita o produto Lactulose. 

Salientamos que como o objeto dessa licitação é claro e preciso quando descreve que o 

registro de preços busca aquisiçào de medicamentos, neste 

sentido cabe informar que a Lactulose registrada no categoria Alimento não deve ser 

comparada corn Lactuloe registrada na Medicamento. 

Ante o exposto, solicitamos que seja o presente pedido de esc!orecmen!o recebo. 

Aguardamos resposta alravés do telefone (31) 2122-9400 ou pelos e-mas: 

(,OrrOFciIALhtCJr'm(.'.)H,br OU r.íí.C.:  
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Assunto: Re: ESCLARECIMENTO (LACTULOSE ) - Áo SAMS/SP PE 05/2020
De: Fernando-Compras <compras@samsibi nga.sp.gov.br>
Data: 05/08/2020 07:59
Para: Maria Laura <licitacao01@bhfarma.com.br>

Bom dia,

Considerando que o objeto é "Aquisição futura e parcelada de medicamentos...";

Considerando o registro do produto deve estar em anexo, conforme o item 8.3.6.6 do edital.

Considerando que o registro é diferente para a classificação de Medicamentos e Alimento.

Será considerado somente medicamentos.

Em 04/08/2020 14:52, Maria Laura escreveu:

Prezados
Boa tarde    !
Segue em anexo , pedido de esclarecimento referente ao item  LACTULOSE

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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