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ANEXO IV  

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

1.1. Toda a documentação técnica relativa aos bens fornecidos deverá estar 

disponível no momento da entrega dos produtos, devendo ser fornecida 

obrigatoriamente no idioma português. Seguindo a  NBR ISO 13485, ou o 

equivalente internacional, referente a gestão da qualidade para a 

fabricação deste equipamento, bem como a (NR 12) sobre segurança do 

trabalho sobre  máquinas e equipamentos. 

 

2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ATENDIMENTO EXIGIDO 

2.1. No prazo de garantia, será prestada no ambiente da APAE Bauru por 

funcionários especializados, com prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas para atendimento (retorno da chamada) e 72 (setenta e duas) horas 

para solução dos problemas técnicos, incluindo troca de peças, ou 

substituição do item com defeito conforme Código de defesa do 

consumidor.  

 

3. GARANTIA  

3.1. Garantia total para equipamentos: peças, mão-de-obra, deslocamento, 

instalação, com duração mínima de 90 (dias), contados da data da 

qualificação e validação técnica dos bens; 

3.2. Todos os equipamentos listados deverão ser novos, sendo vedado o 

fornecimento de equipamentos usados ou recondicionados.  

 

4. RETIRADA DO EQUIPAMENTO PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO 

4.1. Se o equipamento for retirado para conserto e/ou manutenção durante o 

prazo de garantia, para que não ocorra prejuízo no atendimento aos 

usuários, a empresa participante deverá substituí-lo, à título de 

empréstimo, por um idêntico em até 48 (quarenta e oito) horas, havendo a 

devolução do mesmo, após retorno do equipamento retirado em perfeito 

funcionamento;  

 

 

5. ACEITE DEFINITIVO  

5.1. Após a realização da instalação, testes e treinamentos haverá a emissão de 

certificado de aceite definitivo atestando que os equipamentos foram 

entregues em conformidade com as especificações técnicas, devidamente 

instalados, testados e com treinamento realizado de maneira satisfatória.  
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6. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO  

6.1. Após a entrega dos equipamentos, os fornecedores terão o prazo máximo 

de 15 (quinze) dias para proceder à instalação, em datas a serem agendadas 

pela equipe técnica operacional da Oficina Ortopédica da APAE 

Bauru/SP; 

6.2. O treinamento de operação, poderá ser solicitado pela APAE Bauru, no 

período de 90 (dias) em datas a serem agendadas com a equipe técnica 

operacional da Oficina Ortopédica da APAE Bauru/SP, mediante 

necessidades operacionais.  

 

 

Bauru/SP, 07 de dezembro de 2022. 


