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RE: RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA
De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Para: belmed@belmed.com.br
Cópia:
Cópia
oculta:
Assunto: RE: RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA
Enviada em: 26/08/2021 | 17:08
Recebida 26/08/2021 | 17:08
em:

Adriana,
que bom que ficou esclarecido.
Att.
Fernanda Santana
Pregoeira
tel: 38 3677-9610 ramal 9016
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>
Enviada: 2021/08/26 16:00:40
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: RES: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Fernanda, boa tarde!

Agora ﬁcou esclarecido!
Concordo que REPARO é diferente de SUBSTITUIÇÃO. Entretanto, o edital não falava em reparo de peças e sim do aparelho.

Obrigada pelo retorno.

A .:

De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br [mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 26 de agosto de 2021 15:17
Para: Belmed
Assunto: RE: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA
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Boa tarde Adriana, o termo REPARO tem significado diverso de SUBSTITUIÇÃO, diante disso, caso necessite de reparo nas
peças já existentes, este reparo será por conta da CONTRATADA, contudo, caso seja necessário a SUBSTITUIÇÃO da peça, ou
seja, a aquisição de NOVA PEÇA, o custo desta peça será de responsabilidade da Administração Pública, sendo ela a
CONTRATANTE.
OBS.: A empresa é contratada para realizar a manutenção dos aparelhos, diante disso, caso seja necessário a utilização de
qualquer equipamento para realizar este serviço, isto deverá ser de responsabilidade da empresa contrata, sendo então
necessário que a empresa se atente a todos estes serviços no momento da confecção da proposta comercial.
Apenas a troca das peças que serão cobradas a parte da Administração Pública, tendo em vista que não é toda manutenção
que exige a substituição de peças, sendo então inviável a Administração Pública arcar com este valor mensalmente e não ser
utilizado.
Att.
Fernanda Santana
Pregoeira
tel: 38 3677-9610 ramal 9016
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>
Enviada: 2021/08/26 08:03:57
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: RES: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Bom dia!

Com relação às peças não ﬁcou esclarecido! Fala exatamente o que está no edital, ou seja, apresenta uma contradição. Veja a resposta da comissão:
Resposta: O valor expresso no Edital refere-se ao serviço prestado e às peças utilizadas para reparo e manutenção, que serão por conta da
CONTRATADA. Nos casos de substituição de peças do aparelho, estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

As peças que serão u lizadas para os aparelhos reparo e manutenção serão subs tuídas n - O edital fala que é de responsabilidade da CONTRATADA.
E depois diz que as subs tuição de peças dos aparelho serão de responsabilidade da CONTRATANTE. Estão dizendo a mesma coisa e atribuindo
responsabilidade para entes diferentes. Aﬁnal qual é o correto?

No aguardo.

A .:

De: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br [mailto:cpl@prefeituraunai.mg.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 13:37
Para: Belmed
Assunto: RE: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Boa tarde Adriana, segue resposta ao esclarecimento solicitado conforme parecer do Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado:
Fala que as peças são por conta da contratada e no mesmo item fala que somente as peças e acessórios que forem substituídas serão
cobradas. Pergunta: o preço proposto será somente para mão-de-obra ou tem que estar incluso peças e acessórios?
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Resposta: O valor expresso no Edital refere-se ao serviço prestado e às peças utilizadas para reparo e manutenção, que serão por conta da
CONTRATADA. Nos casos de substituição de peças do aparelho, estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE.
Fala de chamadas ilimitadas para corretivas e atendimento em 24 horas- Este item restringe a participação de empresas fora da cidade
de Unaí. Serão realmente ilimitadas?
Resposta: As chamadas ilimitadas são aquelas referentes às manutenções corretivas (as manutenções preventivas serão realizadas
obrigatoriamente 01 (uma) vez ao mês) que serão realizadas quando e somente os aparelhos não estiverem condições adequadas para uso.
Att.
Fernanda Santana
Pregoeira
Tel: 38 3677-9610 ramal 9016
FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO DESTE E-MAIL.

De: "Belmed" <belmed@belmed.com.br>
Enviada: 2021/08/23 16:04:24
Para: cpl@prefeituraunai.mg.gov.br
Cc: direcaohmu@prefeituraunai.mg.gov.br, jaime.licitacao@ctiweb.com.br
Assunto: RES: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Boa tarde!

A Belmed vem através deste pedir esclarecimentos à respeito do Processo 146/2021 – Pregão presencial 076/2021 – referente à manutenção
preven va e corre va de aparelhos de anestesia nos seguintes itens:

Item 4.5 do termo de referência: Fala que as peças são por conta da contradada e no mesmo item fala que somente as peças e acessórios que forem
subs tuídas serão cobradas. Pergunta: o preço proposto será somente para mão-de-obra ou tem que estar incluso peças e acessórios.
Item 4.3 fala de chamadas ilimitadas para corre vas e atendimento em 24 horas- Este item restringe a par cipação de empresas fora da cidade de
Unaí. Serão realmente ilimitadas?

No aguardo.

A .:

De: Direção [mailto:direcaohmu@prefeituraunai.mg.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 20 de agosto de 2021 08:32
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Para: jaime.licitacao@ctiweb.com.br
Assunto: CONVITE PREGÃO PRESENCIAL APARELHOS DE ANESTESIA

Bom dia!
Prezados,
Segue em anexo o edital do Pregão Presencial referente a manutenção dos equipamentos de anestesia do Hospital Municipal Dr. Joaquim
Brochado, caso tenham interesse em participar.
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unaí/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem
como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa
mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais
eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da info rmação, privacidade e proteç&a tilde;o de dados,
inclusive, m as não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).”

De: "Direção" <direcaohmu@prefeituraunai.mg.gov.br>
Enviada: 2021/08/18 07:43:33
Para: mari.goncalves_@hotmail.com
Assunto: ENC: PREGÃO APARELHOS DE ANESTESIA
Bom dia!
Prezada Marilinda,
Segue anexo o edital do Pregão e termo de Referência da manutenção dos aparelhos (carrinhos) de Anestesia. Por favor repassar
convidando as empresas, que você solicitou a cotação (orçamento).
Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unaí/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem
como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa
mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais
eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da info rmação, privacidade e proteç&a tilde;o de dados,
inclusive, m as não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).”

De: "Direção" <direcaohmu@prefeituraunai.mg.gov.br>
Enviada: 2021/08/18 07:37:58
Para: direcaohmu@prefeituraunai.mg.gov.br
Assunto: PREGÃO APARELHOS DE ANESTESIA
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Favor confirmar o recebimento deste e-mail.
Atenciosamente,

Cristiane Santana Gonçalves
Séc. Direção/HMU
Hospital Municipal Dr. Joaquim Brochado - Unaí/MG
(38) 3677-5066/5070/5072/5068
Ramal: 203

"Esta mensagem e seu conteúdo - inclusive anexos - são dedicados exclusivamente a seu(s) destinatário(s), podendo conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas, bem
como dados pessoais. Qualquer modificação, retransmissão, disseminação, impressão ou utilização não autorizada fica estritamente proibida. Se você não é o destinatário dessa
mensagem, por favor, informe o remetente e apague o material e as cópias de sua máquina. Caso você seja o destinatário desta mensagem, no que se refere aos dados pessoais
eventualmente informados por meio da presente, é imprescindível que atenda a toda legislação aplicável sobre segurança da info rmação, privacidade e proteç&a tilde;o de dados,
inclusive, m as não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).”
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