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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

 
A empresa SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.., inscrita no CNPJ n nº. 01.449.930/0006-02, sediada na Rua Dona Francisca, nº. 8300 – Bloco A –
Módulo A – Zona Industrial Norte – Joinville / SC, e sua sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mu�nga, 3800 - 5º Andar (Parte) e 7º Andar
(Parte) – São Paulo – SP CEP 05110-902, inscrita no CNPJ sob 01.449.930/0001-90 interessada em par�cipar da Es�ma�va, vem apresentar o presente
ESCLARECIMENTO abaixo indicado, com vistas à apresentação de uma proposta obje�va:
 
 
 
Texto:
A instalação (se aplicável) e treinamento deverão ocorrer no prazo máximo de 10 dias após a entrega do produto, por técnico habilitado, às expensas da
CONTRATADA, em dia(s) ú�l(eis) – segunda a sexta-feira - nas dependências do Hospital Distrital Dr. Fernandes Távora, localizado na Av. Francisco Sá, nº 5445,
bairro Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, CEP: 60.310-002, mediante prévio agendamento.
Siemens:
A instalação (se aplicável) e treinamento deverão ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a entrega do
produto, por técnico habilitado, às expensas da CONTRATADA, em dia(s) ú�l(eis) – segunda a sexta-feira -
nas dependências do Hospital Distrital Dr. Fernandes Távora, localizado na Av. Francisco Sá, nº 5445, bairro
Álvaro Weyne, Fortaleza/CE, CEP: 60.310-002, mediante prévio agendamento
 
Texto:
A entrega em formato digital ou impresso o(s) manual(is) de serviço do aparelho. O Manual de Serviço deve compreender: procedimentos de manutenção
preven�va e corre�va; lista completa de peças, com respec�vos códigos; As informações devem estar legíveis em português e/ou inglês e/ou espanhol;
Siemens:
Informamos que quando o edital menciona a necessidade de entrega do manual de serviço com “A entrega em formato digital ou impresso o(s) manual(is) de
serviço do aparelho. O Manual de Serviço deve compreender: procedimentos de manutenção preven�va e corre�va; lista completa de peças, com respec�vos
códigos; As informações devem estar legíveis em português e/ou inglês e/ou espanhol;
Considerando que a contratada estará obrigada a prestar todo e qualquer serviço de assistência técnica, seja ela  corre�va ou preven�va, dentro do período de
garan�a, não há necessidade de que os operadores do equipamento tenham acesso ao Manual de serviços. A Siemens fornece  o manual de operação Anvisa,
atendemos a necessidade do orgão, disponibilizando este manual?
 
 
Texto:
A instalação e treinamento deverão ser finalizados em até 10 (dez) dias após a entrega, ou até 10 (dez) dias após finalizado o prazo para esta, o que se der
primeiro, devendo ser agendados junto à CONTRATANTE com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Excedido tal prazo, começa a ser computada
multa por atraso.
Siemens: A instalação e treinamento deverão ser finalizados em até 30 (trinta) dias após a entrega, ou até 10 (dez) dias após finalizado o prazo para esta, o que
se der primeiro, devendo ser agendados junto à CONTRATANTE com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Excedido tal prazo, começa a ser computada multa
por atraso.
 
Texto:
Declaração de fornecimento de treinamento de operação do equipamento para usuários e técnicos indicados e em turnos definidos pelo comprador (manhã,
tarde e noite, se necessário).
Siemens:
Desejamos esclarecer ao Órgão que a Siemens, detentora do conhecimento a respeito de seus equipamentos e funcionalidades inerentes, provisiona para o
equipamento de (Ultrassom) um treinamento de 2 (DOIS) dias ministrados no local de instalação do PRODUTO, sendo realizados sempre em dias úteis e
consecu�vos, no período das 8:00h às 17:00h. Esse treinamento será previamente agendado entre as PARTES, não ocorrendo no mesmo dia da entrega do
objeto.
Podemos considerar que a necessidade do Órgão será sanada com o treinamento padrão fornecido pela Siemens?
 
 
Por favor, verificar junto ao órgão se podemos par�cipar com as nossas considerações acima.
 
 
Atenciosamente,

Bruno Guedes| Siemens Healthcare Diagnós�cos LTDA.
HC  BRA DI Public Sector
Av Mu�nga, 3800 - 5º andar - 05110-902 - São Paulo – SP
brunoguedes.ext@siemens-healthineers.com
www.healthcare.siemens.com.br
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