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EDITAL CONVOCATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2020 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2020  

 

 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais, nomeadas 

pelo Decreto nº 122/2020, TORNA PÚBLICO, para conhecimento e esclarecimento dos 

interessados, que houve alterações no Edital convocatório do Pregão Eletrônico nº 

004/2020, abaixo apresentadas: 

  

ITEM 01: Altera o subitem 20.1.1 do item 20, do Edital convocatório que 
restará redigido da forma a seguir transcrita: 
 

20.1.1. O produto deverá ter a garantia mínima de 24 meses e ter registro 
na ANVISA, conforme disposições da LEI n°: 6.360/1976, RDC ANVISA n°: 
185/2001 e legislações correlatas. Atender as normas NBR IEC 60601-1, 

NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-2-12. Possuir 
assistência técnica no estado de Mato Grosso e Treinamento Técnico na 

sede do município para a equipe que for manusear o aparelho, quantas 
vezes for solicitado pela Contratante enquanto perdurar a garantia sem 
custo algum para o município de Carlinda/MT.  A prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de revisão do respirador pulmonar será 
por conta da contratada sem custo algum a prefeitura municipal de 
Carlinda/MT. 

 
ITEM 02: Altera o subitem 6.1.1 do Anexo I do Edital convocatório que 
restará redigido da forma a seguir transcrita: 

 
6.1.1. O produto deverá ter a garantia mínima de 24 meses e ter registro 
na ANVISA, conforme disposições da LEI n°: 6.360/1976, RDC ANVISA n°: 

185/2001 e legislações correlatas. Atender as normas NBR IEC 60601-1, 
NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-2-12. Possuir 
assistência técnica no estado de Mato Grosso e Treinamento Técnico na 

sede do município para a equipe que for manusear o aparelho, quantas 
vezes for solicitado pela Contratante enquanto perdurar a garantia sem 
custo algum para o município de Carlinda/MT.  A prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de revisão do respirador pulmonar será 
por conta da contratada sem custo algum a prefeitura municipal de 

Carlinda/MT. 
 
ITEM 03: Altera o subitem 4.2.1 do Anexo VI do Edital convocatório que 

restará redigido da forma a seguir transcrita: 
 
4.2.1. O produto deverá ter a garantia mínima de 24 meses e ter registro 

na ANVISA, conforme disposições da LEI n°: 6.360/1976, RDC ANVISA n°: 
185/2001 e legislações correlatas. Atender as normas NBR IEC 60601-1, 
NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-2-12. Possuir 
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assistência técnica no estado de Mato Grosso e Treinamento Técnico na 

sede do município para a equipe que for manusear o aparelho, quantas 
vezes for solicitado pela Contratante enquanto perdurar a garantia sem 
custo algum para o município de Carlinda/MT.  A prestação de serviço de 

manutenção preventiva e corretiva de revisão do respirador pulmonar será 
por conta da contratada sem custo algum a prefeitura municipal de 
Carlinda/MT. 

 
ITEM 04: Altera o subitem 5.3.1 do Anexo VII do Edital convocatório que 
restará redigido da forma a seguir transcrita: 

 
5.3.1. O produto deverá ter a garantia mínima de 24 meses e ter registro 
na ANVISA, conforme disposições da LEI n°: 6.360/1976, RDC ANVISA n°: 

185/2001 e legislações correlatas. Atender as normas NBR IEC 60601-1, 
NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-2 e NBR IEC 60601-2-12. Possuir 

assistência técnica no estado de Mato Grosso e Treinamento Técnico na 
sede do município para a equipe que for manusear o aparelho, quantas 
vezes for solicitado pela Contratante enquanto perdurar a garantia sem 

custo algum para o município de Carlinda/MT.  A prestação de serviço de 
manutenção preventiva e corretiva de revisão do respirador pulmonar será 
por conta da contratada sem custo algum a prefeitura municipal de 

Carlinda/MT. 
 
 

Ficam mantidos os demais termos do Edital convocatório Pregão Eletrônico 
nº 004/2020. Este Edital Complementar integra o Edital respectivo para todos os efeitos 
legais. 

  
 
 

 
Carlinda – MT, 23 de Abril de 2020. 
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DEISE DIONE MUTSCHALL 
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