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Bolsa Eletrônica de Compras SP
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PRAZO DE ENTREGA 03/10/2022 18:31:43

MINDRAY DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP medicos ltda 

MINDRAY DO BRASIL CO. E DIST. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.058.456/0004-20, com sede na Av.
Tamboré, 1400, Cep 06460-000, Barueri/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria,
dentro do prazo legal, SOLICITAR ESCLARECIMENTO AO EDITAL, pelas razões de fato e de direito
que passa a expor: 
 
Solicita o Edital: 8.3 – O (s) bem (ns) deverá (ao) ser entregue (s) em 20 (vinte) dias corridos, contados
do dia útil subseqüente ao recebimento da Requisição de Compras emitida pela 
 
contratada. 
 
 
 
Cabe esclarecer quanto a possibilidade de ampliação do prazo de entrega do equipamento de
ultrassom, uma vez que 40 (quarenta) dias se tornam inviáveis dado a complexidade do equipamento,
tendo em vista que muitas licitantes necessitam de importação de seus produtos. Desta feita, visando
sempre na possibilidade de maior concorrência e participação dos licitantes, solicita-se que o Edital
seja retificado para que o prazo de entrega seja de, pelo menos, 60 (sessenta) dias.  
 
 
 
À vista disso, agradecemos desde já a atenção dispensada, e ficamos no aguardo da resposta de tais
esclarecimentos. 
 

Beatriz Martins Dias 04/10/2022 16:52:25

Prezado (a) licitante, de acordo com a pesquisa realizada na fase interna desta licitação e de acordo
com as propostas recebidas, verificamos que é possível a entrega do equipamento no prazo que consta
no Edital, de 40 (quarenta) dias corridos.
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Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ:
39.467.292/0001-02 - Política de Privacidade | Termos de Uso

Ouvidoria Transparência SIC

https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/PoliticaPrivacidade.aspx
https://portal.fazenda.sp.gov.br/Paginas/TermoUso.aspx
https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/

