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

Esclarecimentos - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2020
João dos Santos <Joao.santos@nkbr.com.br>
Para: "cplsmsa@pbh.gov.br" <cplsmsa@pbh.gov.br>

22 de junho de 2021 08:20

Prezados, bom dia!

A empresa NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA., inscrita sob CNPJ nº 14.365.637/0001-96, sediada em Rua Diadema, 89 – 1º andar – Térreo, Bairro Mauá,
Cidade de São Caetano do Sul/SP, vem por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao lote 02 – Desfibrilador
conforme abaixo:

2.3. GRAU MÍNIMO DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANTO A ENTRADA DE ÁGUA: IPX4;

Sabemos da grande importação do índice de proteção dos cardioversores, nossos equipamentos são testados,
preparados e prontos para atender as demandas dos hospitais, com durabilidade e resistência. Os acessórios possuem
o mesmo padrão de qualidade.

O edital exige um IP X4 e o nosso equipamento possui IP 44, a diferença de um para o outro é a proteção contra
acumulo de pó. Falando sobre o acumulo de pó, consideramos que este equipamento é de constante manuseio e por
ser de uso hospitalar, necessita de cuidados de higienização. Portanto, gostaríamos de sugerir aceite de equipamento
com IP 41 para cardioversores.

Afirmamos que essa medida permitirá uma ampla concorrência, sendo ainda fatores determinantes na apresentação de
condições extremamente favoráveis para o suporte à vida dos pacientes que necessitam do uso do referido
equipamento.
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Dessa forma aguardamos pronunciamento de vossa senhoria em caráter de urgência para que possamos encaminhar
corretamente e em tempo hábil a proposta do processo supramencionado.

2.4.1. TELA DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS;
Para aumento da competitividade e mais equipamento com qualidade similares ao de 7 polegadas possam participar,
sugerimos aceitação de tela com +- 10% da tela solicitada, ou seja 6,3 polegadas. Aguardamos provimento para que
possamos ofertar nossa melhor proposta

À disposição!
João Santos
Tender Assistent – Assistente de Licitações
NIHON KOHDEN DO BRASIL LTDA.
Phone + 55 (11) 3044-1700
Direct + 55 (11) 3014-9469
Mobile +55 (11) 9 5610-0297
E-mail: joao.santos@nkbr.com.br
Website: https://br.nihonkohden.com

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas.
Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações
contidas nesta mensagem.
Antes de imprimir esta página, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
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