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Comissão de Licitação SMSA - PBH <cplsmsa@pbh.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2021 - Processo nº
04.001.064.21.87 

Danilo Coutinho <Danilo_Coutinho@bio-rad.com> 4 de fevereiro de 2022 11:12
Para: "cplsmsa@pbh.gov.br" <cplsmsa@pbh.gov.br>

*** FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO ***

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA DE LOGÍSTICA 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2021 
PROCESSO Nº 04.001.064.21.87 
IDENTIFICADOR BANCO DO BRASIL: 916710 
 
Prezados Senhores,  
  
Gostaríamos de solicitar esclarecimento para o processo em epígrafe. E para tanto, citaremos alguns trechos
presentes no edital. 
 
ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO 
ITEM 1 
KIT COMPLETO PARA TESTE IMUNOENZIMÁTICO (ELISA) PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS IGM CONTRA OS 4
SOROTIPOS DO VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SORO HUMANO; DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE E
ESPECIFICIDADE ACIMA DE 95%. O KIT DEVERÁ SER COMPOSTO POR MICROPLACA DE 12 X 8 POÇOS. 
 
Em relação ao item 1, a BIO-RAD tem a oferecer o produto 72830 Plateia Dengue Ns1 AG, com as seguintes
caracterís�cas: DETECÇÃO QUALITATIVA OU SEMI-QUANTITATIVA DO ANTIGÉNIO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE NO
SORO OU PLASMA HUMANO, PELO MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO, em uma fase, de �po sandwich, em formato
microplaca 12X8 poços. 
 
Gostaríamos de destacar o trecho da bula do produto, no qual diz: "Na infecção primária, os an�corpos de �po IgM e
IgG elevam-se respec�vamente cerca de 5 a 14 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas. Na infecção
secundária, as taxas de IgM são fracas ou até indetectáveis, enquanto as de IgG se elevam, 1 a 2 dias após o
aparecimento dos sintomas, com taxas muito superiores às observadas durante uma infecção primária. Mais
recentemente, a detecção da proteína viral não estrutural NS1 no soro de doentes foi descrita como um método
alterna�vo para diagnós�co precoce da infecção. O an�geno NS1 encontrasse na circulação desde o primeiro até ao
nono dia seguinte ao aparecimento da febre, e as taxas observadas são comparáveis nas formas primárias e
secundárias de infecção." 
Em anexo segue a bula do produto para uma análise técnica mais ampla. 

Diante do exposto gostaríamos de saber se o produto 72830 Plateia Dengue Ns1 AG será aceito para fins de
atendimento ao item 1 do referido processo?  

Considerações Finais:    
Desta maneira, caso sejamos atendidos em nosso pleito, o Órgão terá à sua disposição um maior
número de concorrentes para a sua escolha, situação essa consagrada no caput do ar�go 3º da Lei nº 8.666/93 e
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alterações posteriores aplicáveis.    
     
Outrossim, pelo exposto acima e u�lizando-nos subsidiariamente do que preceitua a Lei nº 8.666/93, invocamos o
atendimento ao parágrafo 4º, do ar�go 21:    
     
"Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forme que se deu o texto no original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação da
proposta".    
     
Solicitamos que nos elucide enviando vossa resposta para os e-mails danilo_cou�nho@bio-rad.com e licitacao@bio-
rad.com  na maior brevidade possível.    
     
Sendo o que se apresenta para o momento, desde já agradecemos antecipadamente a atenção dispensada, e
aproveitamos para enaltecer os protestos de elevada es�ma e dis�nta consideração.    
 

A�, 

Danilo Coutinho 
Tender Bid Analyst, Sr - CDG
Bio-Rad Laboratories, Inc. 
Phone: +55 11 3957-8165 Office 
danilo_coutinho@bio-rad.com 
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