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ERRATA Nº01 - EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGAO PRESENCIAL Nº. 050/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO 065/2018 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E 

CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E RAIO-X, COM 

O FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

1. Fica retificado o edital nos seguintes termos: 

VIII – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N°. 02: 

 

1. A documentação deverá ser apresentada de acordo com o disposto neste Edital e conter, obrigatoriamente, todos os 

requisitos abaixo, sob pena de inabilitação. 

Sub item 5. Qualificação Técnica:  

Leia-se:  

a) Certidões de Registro de Pessoa Jurídica e Profissional responsável junto ao CREA (Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 

a.I- Para empresas de outros estados é necessário apresentar um visto do CREA/MG da empresa no ato do certame 

para que possa participar deste processo. 

 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente 

licitação. 

I) O atestado deverá ser apresentada(o) em papel timbrado da empresa ou órgão emitente, em seu ORIGINAL. 

 Entenda-se como aceitável cópia simples do documento comprobatório de Capacidade Técnica, sendo 

obrigatório a apresentação do documento ORIGINAL para fins de autenticação no momento da habilitação. 

 Documentos apresentados, em forma de cópia, previamente autenticados em Cartório serão aceitos como se 

fossem Originais. 
 

c) Para o lote 01 – Apresentar Comprovação de Treinamento com equipamentos de imagem similares aos do cliente. 

d) Para o lote 02, 03 e 05 – Apresentar CREA do responsável técnico com escolaridade de nível superior em 
engenharia ou tecnologia com especialização que o habilite para gestão e manutenção dos aparelhos da saúde, com 

Atestado de Capacidade Técnica emitido por órgão de direito público ou privado, devidamente registrado pela 

entidade profissional com Certidão de Acervo Técnico (CAT). 

e) Para o lote 02, 03 e 04 - Apresentar CREA do responsável técnico com escolaridade de nível superior em 

engenharia mecânica, com CAT (Certidão de Acervo Técnico), acompanhado de Atestado de Capacidade Técnica 

emitido por órgão de direito público ou privado. (RDC nº 02 ANVISA e 8666 art.30 parágrafo I), (NR-13), devido aos 

equipamentos que possuem vasos de pressão e que são de origem funcional a base de pneumática, hidráulica e 

temperatura, como compressores, autoclaves e consultórios odontológicos. 

f) Para o lote 02 e 03 – a manutenção de balanças e aparelhos de pressão podem ser terceirizados apenas para as 

empresas com autorização do IPEM. Deve-se colocar um selo anual e relatório. 

 

Altera-se a data de abertura para o dia 29/06/2018 às 09:00 horas, no mesmo local descrito no edital. 

A presente errata está disponível no site: www.brazópolis.mg.gov.br. Informações através do email: 

licitacao@brazopolis.mg.gov.br ou através dos seguintes telefones: 35 3641-1373. 

 

Brazópolis, 18 de junho de 2018 

 

 

Helen Gabriele Ap. de Azevedo Alves 

Port. 168/2017 e 072/2018 
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