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               GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA pessoa jurídica de Direito Privado, com sede
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade
Jardim Corporate Center, Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001, inscrita no
CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem atraves dessa solicitar esclarecimento:

 

I – PRAZO DE ENTREGA

 

 

O edital solicita: 15 dias.

Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Conforme se
denota do descritivo técnico do Equipamento, este contém diversas peculiariedades. Por conta disto,
as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a
previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil
que alguma empresa consiga viabilizar a entrega de todosequipamento no prazo de 30 dias
contados do pedido. Vislumbrando um aspecto prático mais realista, gostaríamos que o prazo de
entrega do edital fosse alterado para 60 (sessenta) dias.

 

II – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Magalh%C3%A3es+de+Castro,+n%C2%BA+4.800&entry=gmail&source=g


17.9. Nos termos do Art. 3˚ combinado com o Art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer
EQUIPAMENTO em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se
as normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra
entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(CONMETRO);

 

Ocorre que as comercializações realizadas pela Impugnante não estão sujeitas à incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, o equipamento fabricado e comercializado por ela
SOMENTE pode ser manuseado por médicos e paramédicos, sendo sua utilização exclusivamente
hospitalar, conforme norma do Conselho Regional de Medicina.

 

Além do que, para que haja relação de consumo, imprescindível que a destinação final a ser dada a
um produto/serviço seja entendida como econômica, ou seja, a aquisição de um bem ou a utilização
de um serviço deve satisfazer uma necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou
jurídica, e não objetive a incrementação de atividade profissional.

 

Como no caso presente, a utilização será a incrementação da atividade profissional, não há de se
falar em relação de consumo, não cabendo assim o disposto na Lei 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor.

 

Em especial para as contratações que envolvam, como uma das partes, entes públicos, não há que
se falar em relação de consumo já que o consumo pressupõe a parte “consumidora” ser
hipossuficiente na relação. O Ente Público, como detentor da tutela do interesse público – ou seja,
representante do Poder Estatal – não pode ser caracterizado como hipossuficiente. Se
hipossuficiente, não poderia tutelar o interesse público.

 

III – DA AUTENTICAÇÃO DIGITAL

 

Este órgão aceita autenticação digital?

 

 

           

II – DO PEDIDO

 

 

Diante de todo o exposto, de modo a possibilitar a ampliação do número de licitantes e
consequentemente o alcance da melhor proposta ao Poder Público, requer sejam realizadas os
esclarecimentos acima no sentido de que a garantia possa ser apresentada no momento da
assinatura do Contrato, sem prejuízo da apresentação em outro momento que esta I. Administração
entender pertinente.            

                                                                      

Termos em que,

Pede deferimento.



 

 

 

Miriam Bicho

Government Sales Administrative Analyst

GE Healthcare  

T 55 11 3629 6078

F 55 11 3067 8152 
miriam.bicho@ge.com 
www.gehealthcare.com  

 

Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800

Cidade Jardim Corporate Center

Continental Tower, 12º andar, São Paulo, SP - CEP 05502-001

General Electric do Brasil Ltda.
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