
 

 
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO N.º 151/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/SAÚDE 
 

Em resposta ao questionamento de uma empresa interessada em participar da licitação em referência, 
comunicamos aos interessados a pergunta e resposta: 

 
1) PERGUNTA: 

 
“Para o item 01, o edital solicita Kit para teste de uréase, determinação de uréase em fragmentos de tecido (H. 
Pilory). Apresentação: Caixa contendo micro túbulos com 0,5 ML cada.  
Ocorre que, algumas empresas, dentre elas a H. STRATTNER, possuem os produtos solicitados, porém, com 
medida de 1,5 ML cada, atendendo a necessidade desta instituição.  
Questionamos sobre possibilidade de oferecer o item 01 sendo em 1,5 ML cada?  
Importante destacar que, tais exigências são desnecessárias e visam tão somente restringir a participação de 
outros concorrentes, que embora tenham produtos aptos a finalidade desejada e com melhor qualidade, ficarão 
impedidos de licitar, simplesmente por conter no edital, especificação de um produto” 

 
RESPOSTA DO SETOR SOLICITANTE:  
 
Em resposta ao questionamento da Empresa H. Strattner & Cia. Ltda, temos a esclarecer que a principal 

interessada em incentivar o caráter competitivo e não direcionador do certame é a comissão licitante, haja vista 

que quanto maior o número de empresas participantes, maior será a possibilidade da competição e negociação 

em busca do melhor preço/qualidade.  

Seguindo essa proposta e de acordo com o parecer do Setor de Colonoscopia e Endoscopia do Hospital Dia, 

solicito alteração da especificação do LOTE 01 de “KIT PARA TESTE DE UREASE, DETERMINAÇÃO DE UREASE 

EM FRAGMENTOS DE TECIDO (H. PILORY). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO MICRO TUBULOS COM 0,5 ML 

CADA.” para “KIT PARA TESTE DE UREASE, DETERMINAÇÃO DE UREASE EM FRAGMENTOS DE TECIDO (H. 

PILORY). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO MICRO TUBULOS COM NO MÍNIMO 0,5 ML CADA.” 

 
Em atendimento a legislação, a data de abertura foi adiada para o dia 06/12/2016 às 13:30h. 

O edital reformulado encontra-se à disposição nesta página. Arquivo: PP-151-2016-SAUDE-R1.PDF 
 
 
Em 22/11/2016. 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 
Juliana Barreto dos Santos 
Pregoeiro da COSEL/SAÚDE 
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