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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA – 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Assunto: Pedido de Esclarecimento  

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 020/2020 

 

 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n. º 58.295.213/0021-11, sediada na Rua Otto 

Salgado, 250 - CEP: 37066-440 - Ind. Cláudio Galvão, Varginha – MG, por ser sociedade distribuidora e 

fabricante de equipamentos médico-hospitalares, exigidos nos autos deste Processo, tipo menor preço, 

vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos das razões abaixo. 

DO DESCITIVO TÉCNICO 

Onde se le: Detector plano: Com dimensões de 43 x 43 cm com fio ou sem com cintilador de Iodeto de 

Césio ou Silício Amorf 

Leia se: Detector plano: Com dimensões de 35 x 43 cm com fio ou sem com cintilador de Iodeto de 

Césio ou Silício Amorf 

Justificativa: Solicitamos que seja aceito o detector 35x43, visto que pelo equipamento ter apenas 1 

detector, e o detector 43x43 ser muito grande e com risco de queda, orientamos que seja aceito 

detector 35x43. 

DO PRAZO DE ENTREGA 

 

O prazo de entrega solicitado no edital poderá ir contra a capacidade dos fornecedores de 

equipamentos, uma vez que se tratam de equipamentos de alta complexidade técnica de produção e, 

salvo melhor juízo, também não há nenhum fornecedor nacional que consiga montar um estoque dos 

mesmos, quer seja pela diversificação de configurações, ou por estarem sujeitos à importação.  

Gostaríamos de esclarecer ainda quanto a aceitabilidade do prazo de 120 (cento e vinte) dias 

para a entrega dos equipamentos adquiridos.  

A aceitação das sugestões supra citadas promoverá maior vantajosidade econômica ao órgão, 

além de possibilitar a participação de fabricantes que atendem a necessidade fim da aquisição, com 

grande aceitabilidade clínica e excelente desempenho.  

 

Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta a presente para o e-mail 

anelisa.coelho@philips.com   

 

Atenciosamente, 

Varginha, 06 de outubro de 2020. 

 

 

 
 
 
 

 
AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA  
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