
 
 

                                                                                          

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHOTA – ESTADO DE SANTA 
CATARINA 

Assunto: Pedido de Esclarecimento 

Pregão Presencial 80/2019 
PROCESSO N° 513/2019 
 

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 Pregão, tipo menor 
preço, vem, respeitosamente, formalizar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO, nos termos da Lei 
10.520/2002, Decreto 3.555/2000, e das razões abaixo:  

Ao analisarmos o descritivo em referência, notamos que faz-se necessária a apresentação 
de esclarecimento, visando assegurar a possibilidade de participação e a isonomia entre as propostas 
licitantes, nos tópicos a saber: 

DOS PRAZOS E DA EXECUÇÃO DA ENTREGA 

Do edital: 

“11. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

11.2 Os objetos relacionados nas AC ou OS deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) 
dias após a sua solicitação, em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente Edital 
e seus Anexos.” 

O prazo de entrega de 15 (quinze) dias, solicitado no edital, poderá ir contra a capacidade 
dos fornecedores de equipamentos, uma vez que se trata de equipamento 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.  

Assim exposto, solicitamos esclarecer sobre a possibilidade de aceite da entrega dos 
produtos em 30 (trinta) dias. 

A aceitação da sugestão supra citada promove maior vantajosidade econômica ao órgão e 
possibilita 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 
sonia.borges@philips.com  ou anelisa.coelho@philips.com  

Atenciosamente, 

Varginha/MG, 04 de dezembro de 2019. 
 
 
AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA  
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. 
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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Coelho, Anelisa Gomes <Anelisa.Coelho@philips.com>

Enviado em: quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 16:50

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Cc: Borges, Sonia; Roseli Mistura; Rios, Fabricio; Cestari, Bruno; Oliveira, Augusto 

Favaretto de; 'Pollimed - Edmund'; 'Pollimed - Jorge '; 'Pollimed - Nicolas'; 

Roseli Mistura

Assunto: Pedido de Esclarecimento - Pregão Presencial 080/2019 - Prefeitura Municipal 

de Ilhota/SC

Anexos: 321 - Pedido de esclarecimento - Prefeitura de Ilhota - SC - PP 80.2019 - prazo 

- US.pdf

Estimada Comissão, boa tarde! 
 
Interessados em participar do pleito em referência, vimos respeitosamente apresentar nosso pedido de 
esclarecimentos, nos termos do documento anexo.  
Sem mais para o momento, colocando-nos à disposição, renovamos votos de etima e elevada consideração. 
 
Cordialmente / Kind regards, 
 
 
Anelisa Gomes Coelho 
Analista de Licitações 
Global Business Service (GBS) 
Philips Medical System 
 
Rua Otto Salgado, 250, Prédio Varginha B2 - Parte B Distrito Industrial Cláudio Galvão Nogueira, CEP 37066-440 – 
Varginha/MG 
Telefone: +55 35 3219-7087 
E-mail: anelisa.coelho@philips.com 
 

 
 

Conecte-se com a Philips  
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