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De : Flávia Silva Sales - Bioclin <flavia.silva@bioclin.com.br>
Assunto : Solicitação de esclarecimento - Edital 007/2021

Para : elieser hessler <elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br>,
licitacoes@fundacoesufpel.com.br

Cc : Quibasa - licitacao@bioclin.com.br
<licitacao@bioclin.com.br>, Karla Kristine Florenço Ferraz
<karla.ferraz@bioclin.com.br>

Zimbra elieser.hessler@fundacoesufpel.com.br

Solicitação de esclarecimento - Edital 007/2021

ter, 25 de mai de 2021 12:20
4 anexos

A
FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA - FDMS / FUNDAÇÕES UFPEL

REF:   SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES - EDITAL Nº 007/2021
            PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: 0066.230321.0001, 0066.230321.0001,
2069.230321.0001,0066.240321.0002, 0066.240321.0004
            ABERTURA: 31/05/2021 ÁS 08:30H

A empresa QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA, inscrita no CNPJ: 19.400.787/0001-07, situada na
Rua Teles de Menezes, nº 92, Bairro Santa Branca,  CEP 31565-130, Belo Horizonte/MG, vem
através deste solicitar esclarecimento do edital em referência.

Tendo em vista que desejamos participar e comprir todas as exigencias do edital, questionamos:

No Anexo I - Termo de Referência  - LOTE 03 menciona diversos itens no mesmo lote, inclusive
o item 07 - Kit de extração de DNA/RNA - (Bioclin) no qual somos fabricante/fornecedores,
impossibilitando a nossa participação por ser lote fechado com outro itens.

Neste sentido, a presente Seleção Pública de Fornecedores será realizada e julgada pelo critério
de Menor Preço Global por lote, declarando vencedor apenas e tão somente um licitante para
cada lote. Assim sendo, faz-se necessário esclarecer que, o critério de julgamento adotado nesta
licitação, qual seja, Menor Preço Global por lote, dificulta a ampla participação das empresas
interessadas, uma vez que para concorrer, estas são obrigadas a apresentar proposta para
TODOS os itens licitados no lote.   

  Verifica-se a GRANDE VARIEDADE de itens presente neste agrupados em apenas um lote (lote
3), conforme mostra a tabela abaixo presente no edital:
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Neste sentido, é visto que o LOTE em comento agrupa itens que possuem peculiaridades entre
si, e poucas empresas teriam condições de fornecer TODOS os produtos (atendendo a
justificativa técnica de marcas), por não comercializá-los na íntegra, razão pela qual
SOLICITAMOS QUE SEJA DIVIDIDOS POR ITENS INDIVIDUAIS para ampla
participação.     

Aguardamos retorno.

Agradecemos pela compreensão.
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Atenciosamente.

FLÁVIA SILVA
Licitação

+55 31 3439-5454

+55 31 3439-5454

flavia.silva@bioclin.com.br
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