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licitacao3@ilhota.sc.gov.br

De: Villar, Carla Martins <carla.villar@siemens-healthineers.com>

Enviado em: terça-feira, 17 de dezembro de 2019 10:19

Para: licitacao3@ilhota.sc.gov.br

Assunto: Esclarecimentos- PP 80/2019-Prefeitura Municipal de Ilhota 

A 
Prefeitura Municipal de Ilhota 

Pregão Presencial 80/2019 

  
SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

  

A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua 

Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A – Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mutinga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar (Parte) – São Paulo – SP CEP 

05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em participar do Pregão Presencial 80/2019, vem 

apresentar o presente ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta objetiva: 

  

I)                    QUANTO AO DESCRITIVO TÉCNICO: 

Edital: “Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e giro, com tela do tipo “touch screen” e estilo tablet 
com pelo menos 8,4’’ polegadas e sistema de manuseio do cursor por trackball.” 
Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que 
este trecho seja modificado para: Painel de controle ergonômico com ajuste de altura e teclado alfanumérico, com 
tela do tipo “touch screen” e estilo tablet com pelo menos 10’’ polegadas e sistema de manuseio do cursor por 
‘’trackball’’; 
 
Edital: “Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático da frequência conforme a posição da caixa de 
cor.” 
Esclarecimento: Para permitir maior competitividade e que mais empresas participem do certame, solicitamos que 
este trecho seja modificado para: Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático ou manual da 
frequência conforme a posição da caixa de cor. 
 

 

II) QUANTO AO PRAZO DE ENTREGA:  

Informamos que o equipamento é de fabricação complexa, fabricado de acordo com as necessidades e solicitações 

do órgão adquirente, portanto demandando maior tempo. Ainda levando em consideração que o equipamento é de 
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procedência estrangeira, sugerimos assim que, o prazo seja alterado para 60 (sessenta) dias, a contar da data do 

recebimento da Nota de Empenho ou documento equivalente. 

 
Solicitamos as respostas dos pontos acima a fim de apresentar a proposta adequada as necessidades de V.Sas.  
 
 
 
With best regards, 
Carla Martins Villar 
 
Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda. 
SHS AM LAM BRA FI DI CM 
Av Mutinga, 3800 
05110-902 Sao Paulo-SP, Brazil  
mailto:carla.villar@siemens-healthineers.com 
www.twitter.com/siemens 
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