
CASA DT CARIDADE DE ALFENAS N S P SOCORRO

RUI\ II?ARTINS ALFENAS 1616 - CENIRO CEP 37.130.081. ALfENAS I'lG
CNPJ: 16.650.756/0001 16

EDTTAL DE COMpRA SrCOt!V 823904/2015

Modalidade: Coiação Prévia de Preços Artlgo 11 llecreto 6 11A de A7 /2A07

Objetor Aquislção de Iquiparnento e Màteriãl Permanênte para Un dade de Atenção

Especla izadr de Sa úde

Meta do presente certame:

1) Aquisição de Equipamentos e Materiais PeÍmanentes

lníciot 13/04/2O7a -Íérmino:19/04/2018 através do site !!,!,.j1lt i(irsarLíci,âiluu].i]r

Local para encamlnhâmento de documentos: Ruâ Mãrtins Alfenâs 1616 Centro Alfenâs MG

CEP 37.130-081 ou para o endereço eletrônico contabiljdade@santacasaalfenâs.com.br

:.,4 pnrÀNaBuLo

A Càsà de Caridade de A fenas N S P Socorro,

realiará, coÍrr rccurso advndo do Cofvêno
equ:t)rrnef to pennàf ente:

2 - tvtÊTAS

por intermédio da Adrninistração do hospita,

S CONV 823904/2015, aquls ção do 5cílrintc

2.1 ITEM 1- FOCO CtBURGjCO

QUANTiDADE:01

pRÊço DE REFERÊNctAi R$ 1oo.oo,oo (cem mit reais)

ESpEClFlcaçÕEs vtíNttuns: |oco cirir|gico clc rcro com dlrâs cirpulas e com lâurPadas

I-l'll) brânco c controlc clctÍônico dc irtcnsidadc Lluc elenda us cspecilicaçôes: ll\irçào
rLo Lcru alra\'ús dc hastc ccntral ú|lca c clclcnl possuir br'âções al liculaLlos iu(lcl)enLlcnLcs

par'a cada cÍrpula. quc pcmita os novimcntos de torção. lle\ào e rohçào cllr Lol.llo (lc

hastc ccnlal; l)elo nrenos unra das círpulas dcver'á sel pr-or'idl de sislerra alue a uresnla

liquc a altrLra dc I metro a parrir do piso (rlLu|a du nrcsa cirúrgica) conr o li,co

Pe|pcndicuLaI li lnesmi (ilLLnlinaÇào rle caridadcs): Parâ sustcntlrçào dll-( cúll)ullls nào

.lc\c scr cnrp[cgado sistcrrâ dc colllrâpcsos, mas sim. sislemi de licio lrdrqurdo qrLr

l)crmilll cluc l cúpula liclLLe cslii\.cl na posiçÀo crn quc li)i colocadn: Sistcnril (Lc

srLsl)cr)sio lc\rc. Íàcilitan,-lo o nrolinlcnto c lblncccnclo r'ápirle esLlbilirladet ['adr cúpLLll

dcvcr'á scl dotada conr sistcnra dc iluminaçào por lLrz braucil llia LIID. lolnt'ccncio lLrz

colrillida rlc cul próxinl ao branco nirlural;llnlprcgo Llc sislcnra clc rc(ltLçào Llc sonrh il:

lllt[lgcm ellcicnle de |lios inliavelnrelhos c redLrçào tlc râdinçà(] ultrrviolete: O íu(licc

alc rcproclução alc corcs,:lcvc ser cle 90 ou ulaior c ternpcrâlurâ aic cor dc:1100 K oü

luleiori ,\s cúpullls delclii ler-cliámeL|o naro inicrior n 500 nrm. .A intcnsiL]r(le lLrlrrinosir

dc ur(la ciLpula Llcvcrá scr iglral ou nraior do qLrc 100.000 l.ur. ncdidos a I (LL1r) lnctro
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dc clistância. A iluninação do canpo deve scr perleitii e isenra clc sombras; C:1cla cúpLrlâ

deve possulr sislema eleLrônico clc coú1role cle ittlersiclaale alisposlo l'lo próprio braço da

cúpLrla com a ulilizâção de teclaclo Lipo Inefibrâna de lácil higienização c via nranopla

exislente no ccntro ala cúpula; Proteção do sistena elellônico com lirsivcl, srLbstiltLivel;

Manopla de iicalização facilmente Ietir'hvel sem â utilizâção de lêITânrentas e

antoclavável, pelmitindo a.jüsle pelo cirlrrgião dLlrantc o proccdimcnto c atÍavés painel

elctrônico; Diâmetro de caúpo locâl de 2lOmm olr maiol', para cada Lrme das cúplrlâsl

As cúpulas devenr ser proviclas de sistefia de dissipação cle calor voltada pam lbrit clo

campo ciriugico, impedjüdo aunlenlo de tenlperatlrra sobre o cirLrrgiâo e paciente: Vidâ
úlil do sistema cie iluminaçâo I-ED de 30.000 horas ou maior. Caractcristicas.la c.rrncriL.

Cânre|a de alta deÍinição acoplada lla n'raúopla ceÍrtral cLa cirpula; I'ccnologia I'1D conl

r-esolução nrír'rirr,a de 1920x1080; SaÍdas de víc1co compatívcl com resolução: Ajustc dc

branco; Zoom de inlagem digital. As cirpulas deverr apreserltar a possibilidade de serenl

ren,ovidas, substituidas e permilirem o acoplamento de outros conrponentcs (moritorcs.

câileras no braqo do ibco olr oom slrporle independente. eLc). OUTROS

(I-SPECITICÀR): NÃO POSSl]I

2.2 _ ÍTENI 02 _ MESAS CIIIÚRGICÁS

QU^NTIDÁDEr 05

PllltÇo DB REI'l tÊNCt,q.: R$ ss.ooo,0o c,,\,nA,

trSPICIFICAÇOES MÍNIMAS: Mesa cirúrgica elétrica, mdiotr'ânspaleDtc, para

proccdimenlos de alta complexidade. Caraclerislicas técnicas minimasr Tipo de

acionamento dever'á ser-elétrico por collhole renlolo para os seguintes lnolimcntus.
Regulagen de altula, Tr-endelenrbulg, rcverso do Tlendelembur-g e lâteralidâde,

Movimento longitüdinal malluâl ou elétrico; Além desses, per-mitir- as seguintes

posições: Renal; Sernil'lexão de perna e ooxâ: Flexâo abdolninal; Semissenlado.

N,lovinlcntos da nresai Altur-a aiusLiivel; Trenclelenburg; Revcrso do TrcndclcnbuÍgi
latcml esquclda e direita; Movlnlcnto longituclinal do tanpo para anbos os laclos.

Capacidade de peso: pacientes ate 220Kg, no minimo; Material: Mcsa: 'lampo

Ilacliotransparcnte, pclrnitindo Lrtilização do intensificâdor dc inragem; Coluna c basc,

delen sel cônstiluídâs de aço inoxidável; Base : cleve ser provida (lc sistcma de

movimentação e fixação; colchonetc: deve ser translúcido, anlieslélico, leve c lTrcil

manipulaÇão. I)eve ser levestido de rnaterial inrpenneávcl c scur costLuâs. Accssor'ios

Minimos: 0l ar-co rle naroose;01 supoÍe para renal;01 pâr de suporles de braço;01 par

de supofles latemis; 01 par de ombreilas:01 jogo de co]chonete impermcá\,cl c scnl

costura; 01 bandcja pona cassete; 0l gaveta ginccológica. cabo cle alimenlação padrào

AllN-l', batcria irTterna recarrcgávcl; Alinlcntação eletricâ a sel-alelinida pelir erliclaalc

50lici.:,..re. OPCIO\Al\ rDl S, Rl-Vl R,: NÀO PO..Ul

2.3 I I L\4 3 BIS I URI LLL I lrô\t( O ,1 , A

tt)dl'»tnçt'
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CASA DE CARIDADT DT, ALfIINAS N S P SOCO\IRO

RUA MARTINS ALFENAS 1616 - Cí-NTIlO CEP 37.134-081 ' ALFENAS MG
CN Pt : 1 6. 65 0. 7 56/0001 -16

QUANTIDADE: 02

Pl{r,Ço r)E ttEFtrRtNCIAr Rsi 54.000,00 CADÁ

ESPECIIICAÇÔES MiNIMAS: Especificação tóclrica cletalhâdâ: Equiparncnlo com
lecuologia microplocessada leve e poltátil; ventilâçâo natllral por coD\,ecção (scnl

ventilador interno que plorrova ventilação lirrÇ.1da do aparelho); seleçâo automhtica dc

vollagen de acorclo com rede elélrica (127l220V^C). I)irnensões aproximadas;

19,0x30,0x40,0 cm (alt/larg/prol) c l4 kg (conjunto). Coagulâdor por plasnla de.ug;niu
conr display digilâl de crist:rl liquido corn menLl cle opelaçôes iüleúti\ o que

disponibiliza inlormâções sobre instalaÇão do ccluipamcnto c selcÇão de acessórios
(per'rrile uso de acessórios nacionais c inrpoúados inclLlsivc catctcres). a]uslc (ie

conllgurâçôes de linguagcm, contmstc do clisplay c oricntaÇão para solúÇào de

probleras; PossLri ohecagcm autonática na inicialização; indicaÇào de

ní\,cl/ptessão/11lrxo de gás (1pm) - com contl'ole ajustável continuamcnic c1c 0 a 10

l/rnin: detecÇão cle vazamenlos oLr làltâ de gás e erro de operagão. Possui cntrecla parâ

02 cilindros de gás con mudânçâ alúomática dc resel'vâtório ao final d:l cargâ

gamntiDdo contiruidade do proccdimento sem inteüLrpgões por lalta cle gás; tecla I)rLrgar
parâ elirninação de rcsíduos de gás no circuito de saídâ peürlitindo segllra desconE\.t(i

do cilindlo. Eletrocautório conl ir]clicação digital cle potência lllvl WATTS parâ todos

os modos de operâção; ajlrstc cligital de potencia com prccisão dc 01 cm 01 watt para

corte e coagualação permilindo â opeltLção indepcndenle das Funçôes bipola|es conr

ajusle l'lno de 0.5 em 0,5 wâll para lnicrobipolâr; os alLrstes d.1 potêucia sâo rcalizâdos

atra\,és de leclas tipo Lrp-dorvn no painel liontal; possui memorizâÇão (não volátil) de

uln conjunlo cle vzrlo|es dc potôrcias pré{rogramaclasi sistcma dc nronifuração do

circLrilo dâ placa de rcto.no (pein'lanente/inox ou descaúávcl/adcsiva). Polôrclas

nláxirnas pare cada t'unÇão:400 watts para coúe,03 niveis ale blcncl; 120 wa11s pâra

ooagLrlação; 80 watts para rric|obipolar e 40 watts para microbipolar. I.unÇõcs

eleüocirirrgicas acionávcis automaticanente e atla\,és de pedais i0depenclentcs.

Apresentar Ce ifioaclo de Boas Práticas cle FabricaÇão, conforme deti:rminaÇão .la IIDC
59 rJA ANVISA AGÊNC]A NACIONAi DF' VIGII ÀNCIA SANI'I'A.I{IA, ('OIIIPIOYAI

atrâvés de certificado de conlbrnlidadc do Inmctro atcndimento às cxigências da

NBRIEC 60601-2-2 (Norrnâ Internacional cle Segulzrnça Elélúcâ pâra bistLris

clclrônicos) na ClassiÍicação CIi e inclusive ao leste de Intcr'ÍiÍôncia clctrolnâgnólica
(EMC),

Accssóriosr 01 carrinho cLe transpofle com rodízios c bandcia; 0l pcclal pa|a

rLcionalDellto do colljunto bisturi clóuico c coaglllador argônio; 01 cancta porLil-

elelroclos de corrilnclo nlarual com t|ipla funçào (ool1e e coagLrlaiçào ccrnr,enciun,ris c

coaglllação coln gás argôr1io);01 cilrela porta-clclrodos cle colllanclo por pedal c 0l
jogo de eletlodos médicos especiais (medidas 05,70,320 nrm) parâ coagulâçiu u!rr
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CASA DE CARIDADE DT ALFEIIAS IV S P SOCORRO

RUA MARÍINS ALFENAS 1616 - CENTRO CEP 37.130.081 . ALFEI\]AS NIG
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g11s: 0l catctcr llara endoscopia conr 2,301r comprin)enlo: 0l câteter pam colon .r fi.
conr l.20rr) com|l'irl1cnlo e 0l cilindro I rrr' na|a rcca|sa clc eás.

3 COr\DrçÕEs DE PARTIClPAÇÃO

3.01 - poder;o partcipar dâ prcscnte tomad.r d-" preços as pesso.s jorídlc.s do ràrro
p.-rrilentc ao objeto deste edital,

3112 - Os lnteressados poderão examinar ou retirar o presente edlta no setor de Compras do

Hospital, no horário de 08 às 12 horas, c de 14 às 17 horâs.

4 - DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA

Os documentos pêra hâbilitação deverão ser encamlnhados eÍn melo líslco parâ o efdareço:
Rua Martins A fenas 1616 Centro A Íenas MG CEP 37.130 081 ou para o e miil
!-o[!abilidade" santacasa?Íenis.corn.b! con] as se8Uintes lnformações: INVELOPL I A/C

Departamento de Compras - Tomada de Preços S CONV 823904/2015 e as propost.s po(1erão

ser encaminhas por r,leio fisico para o TaesTno endereço, corn as seguintes infcr nrçurs:
TNVELOPE 2 A/C Departamento de Compras Tomacla de Preços SICONV 823904/2015 oLr

por Írreio êlet ônico atravós do e mnil: cont.rbl idadê@sâftâcasa.r fenas conr.br,

PârágÍâÍo Único: Caso o acesso opcracional parà o pro.edimento referente a,.5tê í:.:rtamc

estcla tota rnente disponibl izado ro slstema (5 CONV), descoIsidere se os nreios de env o de

documcntação das clá!s!as 4.01 e 4.02 e todos os seus reflexos presentes Êm oirtras

cláus!las, devendo PREFERENCIATMENTE ser Tea zado totalmente em ambleÍrte opÊracional

do SICONV. Nos casos em que o SICONV não pêrmitlr o acêsso operaciona parit o

procedimento, será rea izada a presente cotação prévia de preços pe os me os clel ônlcos

disponívels via e-mail e/ou presencialmente, devendo o processo posterlormerrtc scr

registrado no SICONV através de Cotação Prévia de Preços na modà idade Rellislro,

respeitando se o Decrcto 6 170/2007 e s!às a teraÇôes.

4.01- DA HABtLtTAçÃO

ENVELOPE 1:

4.01,01 DOCUMENTAÇÃOREtATVAÀIAIJILIAçAO]UI]DCA A .Io.umenlJçJo i-e aL Va à

habi tâÇão juridica consistirá em: a) cédul, Lle ideflld.det b) registro.omerriial, no.aso do

empresa lnclividua, c) ato conslltutivo, esLatuto ou.ontrato soclal em vigor, devidamont{:

registrado no órgão conrpetcnte, em se lratando dê sociedades comerclàis, e d) no.aso.lc
socled.rdes por açôes, acompanhado de documentos de êelção de seus administradorÊ§,

inscrlção do êto constitutivo, e) no caso de socledades cvis, acompanhada de prcvd drl

dlretoria em exercício, decreto de autorização, f) ern se tratando de empres. ou soclcda,:le

@u 1^
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estrange ra em Íufclonamento no ,)ais, ato de registÍo ou a!tot t.rÇ;o para funcionnmanto
expedido pelo órgão compeientÊ, qLra,rdo a rt \/ dadc asslm o exlglr.

4.01,02 . DOCUI,,4ENTAÇÃO RLIA-I'IVA À REGULAR D/iI)E FSCAL E TRABALH1STA A

documenlação r€ativa à rcgularidade fisca e trabalhisü, constsitrá Êmi .) coiprovJnic drl

inscriçâg no Cadastro Naclofal da l,essoa luridica (CNÍrl); b) prova de lnscrição Io c.dastro tlir
conlribuintes estadual ou nunicipal, se houver, rclatvo ao donricí o ou sede do t.i.nlc,
pe(incnte ao seu ramo de atvidade e cornpativa com o objeto contratual, i]) prova de

reguâridade paTa com â Fazenda tedcrê1, Estaduêl e Municipal do domicílo ou s{]dc do

c tante, ou oltra equiva ente, nà forma da ei; d) prova de regu aridade rc ativ.r ;SÊgurld.d.
Social (INSS) e ao FLrrdo de cãrantia por Icrnpo de Serviço (FGTS), demonstr.ndo sitLra(:iio

regular no cumprimento dos encargossociais instituídos por LÊ e,e) prova de lnexi5têrca dc

déb tos inadimplldos perante à lustiÇa do Traba ho, rned ante a apresentação de .crtid:r)
negaliva.

4,02 _ DA PROPOSTA

EVELOPE 2:

4 02 01 - Prazo de vaidadê da írropostâ, rcspeitando se o im te rnín mo de 60 (sessenta)

d as,

4 U2.02 Norne do equlpamenlo dc acordo coÍn a Defominação Com!rm Bras le rn (llcll) o!
DeforninaÇão lnternacional (D ), segulndo o nome comercialdo eq!lpameflo oÍcrtado,

4.02.03 - ComposiÇão e prazo de enlrega dos equipaÍnentos, conlãLlos da ordÍ]m dc

fornecimento e entrega;

4.02.04 - PrÊÇo, Prazo dc gara ntid dos equipânlentos;

40205 Esboço da proposta do contrato dc manutcnção, contcndo no minr o veor
referênca para manutcnção preventivd Ê corretiva, prazo e condiçôes de alendlmcnto,
fornecimento dc peças e oulros disposltlvos;

4 02.06 - As proposlàs co eÍcifis (lever;o Írr ir!trcssas, cm u nr. v a, s{:m emendas,

acres.irnos/ borrões, rasuras, ressalvas,,.ntreLinhas o! om ssôês salvo se, inl1quivocarrrr rr(],

ta s lirlhas não a1:arretarem esões ao direilo dos derfais co correntes ou |ão lmpedlrem â

erata compreensão de seu conteúdol

4.0206 As propostas não poderão mpor condições ou conler opções, some|te sendo

admiL das as propostas que oferecerem apenas um preço por obleto so iclta d o

Parágraío único: Se o equipamcnÍo ofcrecldo vler atravé5 de inportação, o valor d. propo§1a

dÊveiá en8 obar todas as despesas eté a entreg. do equipar !nto nâ sede do hosplta .

5. JULGAMENTO _ DATA E CRITERIOS

$ar'^d
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A abertura clos envelopes e/ou dos e. m.l s se dará na sr d de reu| ô85 da diretor ir da Cd5a dr
Caridade de A fenas N S PSocorÍo no a a 2A/A42A1,8 (víntede abril da dois mil e dezoito)às
09:00h (novê horâs)da manhã, obêdeccndo ns seguintes d sposiÇôes:

5.01 Após verlficado o cLrmprimento dos r.qLr sitos de hab litação, o critér o de lrrlgamenio
será prorizado pe a escolha da melhor proposta, observando a qualidade, as cardcteristiaa5
reevantes do objeto, tals como vaoT tócnico e lurcioIa ida.les, .UsIo de util]laç;o e

Íenlabi idade, bem como outros critérios relacionados as espec fi.açôes tócnicas preva eItos,
uma sobre outra, entrc as propostas apresenladas. A proposta .leverá atÊnder, no mrt ru,J!
exigências mínimas do plano de trabalho âprovádo pelo Ministério da 5aúde. Será

considerada como melhor proposta aquel, que apresentar outras específl(àçõês o

àtessórios clue levam a uma melhor vantagem oparacional para o Hospital e quando
possive/ o menor preço, observando sempre que possível, o mânuâl de pâdronirrçao

interno instituição.

ParáBrafo Único: A lnobserváncia ou descumf)rlmento cle qua quer itcm rc allvo à l)ab itação

EI\IVELOP[ 1, descass]ícar; imediatamente o participante, irnpedndo n abertura do

LNVLLOPE 2 ou apreclação da proposta enviàdà por meio (..lctrófico, sc l'oí o caso.

5.02 - Havendo apenas urra oferta, e desde qre atenda a todos os termos do êditai, e q!e s.u
Dreço seja compatÍvel com o va or estimado da contratação, estâ poderá ser aceiia, dcsde que

ãpresentada prova de pelo menos trôs Íorfecimentos anterlores e consonância enlr., o pr{rç{l

aqul apresentàdo e o preço pratlcado nês negociações anterioresi

5.03 - Constatado o atendiÍnento pieno às ex gências edlta íci.s, será declarado o proponenle

5.04 - Se a proposta não for aceitávcl ou se o proponente |ão atender às e.it. rri r
edltalÍc âs, serão anallsadas as ofertas subseqllentes, vcrificando a aceltab lidadc c

procedendo a verificação das condições de habiltação do proponente, na ordcrn de

classlÍicação, ató a apuraçãô de !ma proposta qLc atenda ao edital, sêndo o rc.pr.r!o
preponente dcclarado vencedor

Parígràfo Único: caso a presente tonra.la de prcços se apresente .lesÊrta, o ho5pl1;t

proccderá a outras formas de cotação prcvlstas ent Lel, prlorizando s{t o chamamento !úb ao

para ãq u isiÇã o dos equipamentos.

5 05 - Ápós eleição do(s) vencedo(ês), âs pârtes forrna izarão contrato de forncciino,tto,

contendo no mínimo, dados específicos do objeto dà negoclâção, prazo de entrega ajustnrlo

errtre .rs partes, valor da negociação e logistica .r ser .rdotada.

6 RECURSOS PROCESSUÂrS

6.01 - Decarado o vencedor, qualquer participante podÊrá maÍrif,.star imedalarncÍit.. c

motivadamente a inienção dc recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (Lrits) di.ri

@r*-ú"
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pirrê apresentação das razôes do re1:Lrso, lcandoos.erraislletantcsdesdc oÍ,,o inur i.,(i,)r :

aprescotarem contra-razões em igua nún era.r de dias que começarão à corrêr dô térífino (lo

prazo do recorrente, sendo hes asscguraala vi!ta incdiata iros aLtos;

6.02 A faha de manifestaçãó imediata e mot vada do pôrtlc pante importará a dccadên.ii do

dirello do [ccurso;

6.01 O al]o himento do recLrrso import.rá a lnvirldaÇão apenas dos atos lnsus{retí,/eis drl

7 - DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

7.01 - O responsável técnlco competente do HospitaL acornpanhará à qualldàde dos

equipamentos adquir dos e as especlÍicações em conformldade com este edital e a proposta

vencedora apresentada;

7.02 osequpamentosdeverãoserentregucsemcmbalagensoriginalsdefábrica,.1crados,
dev dâmente rotulados, contendo data e o número do ote de fabricaçâo e o nran!Ji dr-. Lrso

8 _ DO PAGAMENTO

8.01 o pagamento será eÍetuado através de OBIV {Orclern Bancária de Trrnsfêr-Ân.ia

Voluntária), atrêvés do Portal de Convênios d retamenle à Conra forne.ida para reccbimclrkr

pe o lornccedo no prazo de 5 {cinco) d a5 úteis âpós ô reccblÍnento dos equipamentos pcla

contratante, acompanhados dos documentos flscais;

8.02 - As de!pcsas decorrertes deste processo correrão por conta do Convênio Il2:J9Il4/2015

celebrado com Fundo Naclonal de Saúde

Parágrafo Único: As notas fiscais Ê toLlir do.unrcflJção p.rl fcnI. à present. êgo.iirÇiio rlo

equipamento devcrão vlr OBÍI|GÀTORIAIVIINTE com as segLrintes infor nJ! i' :

"PRODUÍO/SERV!ÇO ADQUlRIDO COM RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA

SAÚDE- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CONVÊNIO SICONV 823904/2015"

I - DTSPOSteÓES GERATS

9 01 - Este editâl deve ser ido e lfterpretado na íntegra c, após apresentaÇão da! propost.s

não s€rão .ceitas a egações de descofheclmeÍrto ou dlscorclônc a de sÊus termos;

9 02 As nformações comp ementares que visarn obter nraiores esclarecimenlos poderão scr

presiadas pela admlnistração do llospitãl no horárlo de 08 às 17 horas, de sêgundà ielra a

serta'Íeira pelo telefone (35) 3299 6403, pessoalmente no próprlo hosplta o! ainda peo c

rnaii: contabi idade@santacasaalfenas.com.br;

A fenas, 1l de abri de 20l8.

' a-ANl


