
De : Vinicius Ferreira
<vinicius.ferreira@horizonmedical.com.br>

Assunto : Re: Questionamentos para elaboração da proposta de
mesas Steris

Para : Aliandra Terezinha Batista Hermann
<aliandra.batista@hpp.org.br>, Carlos Wolff Horizon
<carlos.wolff@horizonmedical.com.br>

Zimbra aliandra.batista@hpp.org.br

Re: Questionamentos para elaboração da proposta de mesas Steris

qui., 29 de dez. de 2022 11:23

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Bom dia Aliandra

Mediante aos seus esclarecimentos, em nome da Steris agradecemos, e já tínhamos enviado na
data inicial da solicitação da proposta das mesas, as mesas com acessórios para cada mesa.
Acreditamos que  em respeito a instituição e parceria que já temos há alguns anos, enviamos a
proposta na data estipulada inicial conforme solicitado pela instituição e aguardamos o
reconhecimento do fornecimento do melhor equipamento, melhor pós vendas. 
Aproveito em nome da Steris e sua representada Horizon Medical deixar nossa satisfação em
atendê-los neste ano de 2022 e desejar um 2023 repleto de saúde e paz a todos do HPP e seus
familiares .

Obrigado e à disposição          

Em qui., 29 de dez. de 2022 às 08:13, Aliandra Terezinha Batista Hermann
<aliandra.batista@hpp.org.br> escreveu:

Prezado fornecedor, bom dia

Segue retorno referente aos esclarecimentos:

"Para cada mesa deverá ter acessórios citados no descritivo, sendo assim se for 02 mesas deverão
conter todos os acessórios para cada unidade. Referente ao pino, somente o que está sendo
solicitado, sendo os 03 pinos".

Ressaltamos que devido ao registro de esclarecimentos, prorrogamos o prazo de recebimento de
propostas impreterivelmente até dia 04.01.2023.

Atenciosamente,

Aliandra Terezinha Batista Hermann

Analista de Licitações
+55.41.3310.1470
aliandra.batista@hpp.org.br
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Para: "Aliandra Terezinha Batista Hermann" <aliandra.batista@hpp.org.br>
Enviadas: Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022 8:01:06
Assunto: Questionamentos para elaboração da proposta de mesas Steris

Bom dia Aliandra, tudo bem?
Estamos preparando o envio da proposta referente às mesas cirúrgicas (2 unid) do edital
processo :  PROCESSO DE PESQUISA DE PREÇOS N° 157/2022   .

  ACESSÓRIOS E COMPONENTES: 
01 (um) par de porta coxas; 
01 (um) par de suporte para os braços. 
01 (um) kit de tração ortopédica com ajuste total e fino com carro de transporte.
 01 (um) adaptador para suporte para acessório de crânio tipo Mainfield
01 (um) Kit de acessório de Crânio.
 01 (um) Ponte de Wilson. 
01 (um) Controle remoto adicional  

Nosso questionamento é : 
Os acessórios e componentes deverão ser entregues acompanhados e compondo o conjunto
de acessórios e componentes  para cada unidade de mesa ou apenas no quantitativo
solicitado no edital, independente do número de mesas solicitadas .

Apenas 01 kit de 03 pinos esterilizáveis para Mayfield atende inicialmente ou  devemos
cotar mais unidades, lembrando que estes kits após uso devem ser esterilizados e até
retornarem ao  centro cirúrgico, ficarão sem este item para outros procedimentos .  

Obrigado e aguardo suas considerações
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