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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PBH    

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2021 Processo nº 04.000.635.21.10  

PROPONENTE: Biohosp Produtos Hospitalares  

CNPJ:18.269.125/0001-87 

Rua Silva Fortes, 47 – 5 andar/Bairro União – Belo Horizonte/MG 32010-010  

FONE: (31) 98661 0451 

E-MAIL :cristiane.teixeira@biohosp.com.br 

 

A Empresa BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES, vem através de seu setor de 

licitações, motivada pelo interesse em participar do certame, solicitar 

esclarecimento referente a exigência do edital, vejamos: 

 

ITEM 5 - DIETA ENTERAL PADRÃO SEM FIBRAS, EM SISTEMA ABERTO, NORMOCALÓRICA, 

NORMOPROTEICA, FONTE PROTEICA SEM RESTRIÇÃO, PROTEÍNA POLIMÉRICA, ISO-OSMOLAR, 

ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN, ASPECTO FÍSICO EM PÓ SOLÚVEL.  

 

Prezados, para este item oferecemos NUTREN 1.0 – LATA 400G  

Fórmula padrão para nutrição enteral e oral, normocalórica (na diluição padrão). Indicações Na 

manutenção ou recuperação do estado nutricional de pacientes.  

Fonte de proteínas 51% proteína do soro do leite de vaca e 49% caseinato de cálcio obtido do 

leite de vaca; 

Fonte 86% maltodextrina e 14% sacarose; 

Fonte de gorduras 39% óleo de milho, 33% óleo de canola com baixo teor erúcico e 28% oleína 

de palma. 

 

Podemos cotar nosso produto?  
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Solicito, em tempo, confirmação de que será aceito o produto citado, a fim de ampliar a 

competitividade do pregão, sem alterar o andamento do processo.  

 

Esta atitude, de prestar o esclarecimento, possibilita que um número maior de licitantes, possa 

oferecer suas propostas, aumentando a competitividade, sem prejuízo para a administração pública. 

Desta forma, a Instituição terá melhores custos/benefícios, já que obterá de fato propostas mais 

vantajosas e em condições de igualdade, poder oferecer nossos produtos para concorrência e ao 

referido certame.  

 

 

 

Solicito, em tempo, confirmação de que será aceito o produto citado, a fim de 

ampliar a competitividade do pregão, sem alterar o andamento do processo.  

Esta atitude, de prestar o esclarecimento, possibilita que um número maior de licitantes, 

possa oferecer suas propostas, aumentando a competitividade, sem prejuízo para a 

administração pública. Desta forma, a Instituição terá melhores custos/benefícios, já que 

obterá de fato propostas mais vantajosas e em condições de igualdade, poder oferecer 

nossos produtos para concorrência e ao referido certame.  
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