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No Edital

Onde se lê:
2.2 – As empresas participantes deverão encaminhar a
proposta completa no e-mail: licitacao@mariopenna.org.br ou
para o endereço: Rua: Joaquim Cândido Filho, nº 91 Luxemburgo - Belo Horizonte, Minas Gerais – aos Cuidados
do Setor Jurídico.
Leia-se:
2.2 As empresas participantes deverão encaminhar a proposta
completa juntamente com o manual do equipamento ofertado,
de forma impressa ou digital, bem como o número de registro
do equipamento formalizado perante a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária por e-mail: licitacao@mariopenna.org.br ou
para o endereço: Rua: Joaquim Cândido Filho, nº 91 Luxemburgo - Belo Horizonte, Minas Gerais – aos Cuidados
do Setor Jurídico.
Fica incluída a alínea XVI na Cláusula 7 “DA HABILITAÇÃO”, nos seguintes
termos, in verbis:
XVI – Atestado de capacidade técnica emitido por ente público
ou privado e que demonstre a aptidão do licitante em relação
ao objeto da licitação.

Onde se lê:
11.1 – A empresa vencedora deverá entregar o objeto do
presente edital em até 120 (cento e vinte) dias corridos a partir
do recebimento da Ordem de Compra - OC, expedida pela
Gerência de Suprimentos da Associação Mário Penna.
Leia-se:
11.1 – A empresa vencedora deverá entregar o objeto do
presente edital em até 30 (trinta) dias corridos a partir do
recebimento da Ordem de Compra - OC, expedida pela
Gerência de Suprimentos da Associação Mário Penna.
Onde se lê:
16-7 – Além das obrigações já estabelecidas, a CONTRATADA
deverá:
e) Apresentar declaração de garantia de 5(cinco) anos completa
para os equipamentos, exceto do tubo de raio –x que deverá ter
garantia de 1 (um) ano, ambas contadas a partir da data de
instalação;
Leia-se:
16-7 – Além das obrigações já estabelecidas, a CONTRATADA
deverá:
e) Apresentar declaração de garantia de 5(cinco) anos, contados
a partir da data de instalação, qualificação e funcionamento do
equipamento, sendo que o primeiro ano de garantia é completa
e os quatro anos restantes com manutenção técnica.

Fica excluída e sem validade as obrigações outrora definidas por meio da
alínea “i” da Cláusula 16.7, a qual estabelecia o seguinte, in verbis:
16-7 – Além das obrigações já estabelecidas, a CONTRATADA
deverá:
i) O participante que se sagrar vencedor da licitação se
compromete a promover, sem qualquer tipo de ônus financeiro
à AMP, a desinstalação, transporte e sucateamento do
tomógrafo atualmente instalado na instituição, sendo de
responsabilidade única e exclusiva do fornecedor, o
fornecimento do relatório e demais documentos que
comprovem a escorreita destinação do equipamento, para
posterior comprovação e controle junto aos órgãos reguladores,
bem como a realização de todos os procedimentos, sejam
administrativos ou judiciais, necessários à realização dessas
obrigações.
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Especificações Técnicas
MODELO
Incluir:
Software para redução de artefatos metálicos para prótese metálicas – das
mais extensas às menores
Onde se lê:
Mesa do paciente com peso suportável de, no mínimo, 200 kg.
Leia-se:
Mesa do paciente com peso suportável de, no mínimo, 220 kg.

Onde se lê:
Período de garantia de 5 anos completa, exceto tudo de raio – x que deverá ter
garantia de 1 ano, ambos contados a partir da data da instalação;
Leia-se:
Período de garantia: 05 anos contados a partir da data de instalação,
qualificação e funcionamento do equipamento, sendo que o primeiro ano de
garantia é completa e os quatro anos restantes com manutenção técnica;
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Onde se lê:
3. Cláusula Terceira –Do local e tempo de entrega do equipamento:
3.1 O CONTRATADO obriga-se a entregar os produtos discriminados na
cláusula anterior, conforme:
a) Entrega em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Ordem de Compra expedida pela Gerência de Suprimentos.
Leia-se:
3. Cláusula Terceira –Do local e tempo de entrega do equipamento:
3.1 O CONTRATADO obriga-se a entregar os produtos discriminados na
cláusula anterior, conforme:
a) Entrega em até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de recebimento da
Ordem de Compra expedida pela Gerência de Suprimentos.

Onde se lê:
5. Cláusula Quinta – Da Garantia
5.1 O prazo de garantia será de 5(cinco) anos, exceto Tubo De Raio X que
deverá ter garantia de 1 ano.
Leia-se:
5. Cláusula Quinta – Da Garantia
5.1. O prazo de garantia será de 05 (cinco) anos contados a partir da data de
instalação, qualificação e funcionamento do equipamento, sendo que o
primeiro ano de garantia é completa e os quatro anos restantes com
manutenção técnica;
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