ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: Pedido de Esclarecimento
Pregão Presencial 031/2016

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., CNPJ sob o n. º 58.295.213/0018-16, sediada na Rua
Prefeito Elizeu Alves da Silva, n. º 400, cep: 33400-000, Lagoa Santa – MG, por ser sociedade
distribuidora e fabricante de equipamentos médico-hospitalares, DENTRE OS QUAIS EQUIPAMENTOS
DE RADIOGRAFIA, 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:

ITEM 01 - APARELHO DE RAIO X
DO EDITAL:
Mesa Bucky tampo flutuante; Tampo homogêneo radiotransparente com capacidade de
carga mínima de 180 kg
Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitarem capacidade de 160kg. Esse valor
atende ao perfil da população brasileira perfeitamente e permite um maior número de empresas a
participarem do pregão, o que é benéfico ao órgão.
Deslocamento longitudinal padrão do tampo: mínima de +/- 600mm
Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitar movimento longitudinal de
±470mm. Essa diferença mínima não acarreta nenhum prejuízo clínico, visto que outras partes do
equipamento, como a estativa porta-tubo, se movimentam também, o que compensa esse
movimento extra, solicitado pelo edital. Garantimos que o deslocamento de nossa mesa atende a
todas as necessidades do órgão, sendo possível posicionar o paciente para realização de qualquer
tipo de procedimento radiológico que seja necessário o uso da mesa.
Mural Bucky Deslocamento padrão vertical mínimo de 130cm
Solicitamos esclarecer quanto a possibilidade de aceitar deslocamento vertical do bucky
mural de 120cm. Nosso valor é suficiente para realização de todos os exames que forem necessários
utilizar o bucky mural. Qualquer movimento extra que for necessário, pode ser feito movimentando-

se a estativa porta-tubo, que possui um amplo valor de movimento vertical. Logo, combinando os
movimentos verticais da estativa porta-tubo e do bucky mural, conseguimos atender perfeitamente
as necessidades do orgão.
Pede-se, ainda, a especial gentileza de ser retornada a resposta ao presente para os e-mails:
Leonardo.moraes.santos@philips.com e avelino.figueira@philips.com.
Atenciosamente,
Lagoa Santa, 08 de setembro de 2016.

LEONARDO DE MORAES DOS SANTOS
LICITAÇÕES
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