TERMO DE REFERÊNCIA
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº002/2014
TIPO: Menor Preço
A Sociedade Divina Providencia – Hospital Santa Isabel, entidade privada sem fins
lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
sob o nº 83.883.306/0011-32, com sede na Rua Floriano Peixoto, 300, Bairro
Centro, Cidade de Blumenau/SC, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preço, tipo Menor Preço, no
âmbito do Convênio nº 786110/2013, celebrado com o Ministério da Saúde,
objetivando Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de
Atenção Especializada em Saúde.
A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de
julho de 2007, pela Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembro de 2011 e
suas alterações.

1. OBJETIVO
Aquisição de equipamento e material permanente para Unidade de Atenção
Especializada em Saúde.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
A presente contratação visa cumprir a meta do referido convênio, conforme consta no
Plano de Trabalho que acompanha o termo de convênio n° 786110/2013 celebrado
entre o Ministério Saúde e a Sociedade Divina Providencia – Hospital Santa Isabel.

3. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Nome do Item
Especificação Técnica
Cama fawler – 03 Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. Base em
tubo no mínimo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados, totalmente
manivelas
revestida em material termoplástico de alta resistência. Estrutura
do estrado construído em longarinas de aço com mínimo de 3,2mm
perfilados em “U”. Estrado articulado em chapa de aço 1,5mm, que
possibilite os movimentos Fawler, Trendelemburg, Reverso do
Trendelemburg, Sentado, Dorso, Joelhos e Vascular, e que sejam
acionados através de três manivelas escamoteáveis cromadas com
cabo de baquelite. Sistema de acionamento dos movimentos em
tubo redondo de 35mm com parede de 1,5mm. Grades laterais de
abaixar em tubo de aço inox. Tratamento antiferruginoso,
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxipoliéster e polimerizado em estufa, com excelente resistência
química e mecânica. Provido de para-choque redondo nos 04
pontos da cama para proteção de parede. Rodízios com mínimo
75mm de diâmetro, e com freios de dupla ação em diagonal.
Apresentar capacidade para suportar pacientes de até 180 kg.
Dimensões aproximadamente: Externas: 2,10 x 1,00 x 0,68m;
Internas: 1,90 x 0,90m. Deverá acompanhar colchão com tamanho
compatível com a cama, construído em espuma com no mínimo de
densidade D33, revestido em courvin náutico, com zíper e respiros
tipo ilhós.
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OBSERVAÇÃO: Todos os equipamentos deverão ser acompanhados da
competente Certificação das Boas Práticas da sua fabricação. Se o
proponente

for

representante,

deverá

apresentar

da

Indústria

representada.

4. DA ENTREGA DA PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, não poderá
ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão
social, endereço completo, telefone, fax e e-mail e deverá estar assinada pelo
representante legal de empresa. Todos os valores da proposta deverão vir
expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a
sessenta (60) dias.

A proposta deverá ser entregue até às 18h do dia 04 de Setembro, na Rua
Marechal Floriano Peixoto nº 300, Centro, Blumenau/SC – CEP: 89010-906, ou então
enviado, via e-mail até o dia especificado acima. O endereço eletrônico de envio das
propostas é: compras@santaisabel.com.br. No caso de envio pelos Correios, a
postagem deverá ser realizada via sedex, sendo que o recebimento também deverá
ocorrer no horário e dia especificado acima.
Em anexo à proposta deve seguir cópia das certidões que comprovam a boa
regularidade da empresa junto aos órgãos públicos sendo elas: fazendas federais,
estaduais e municipais (com exceção do DF); FGTS; INSS, Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas. (em caso de propostas enviadas por e-mail, as certidões podem
ser enviadas em formato digitalizado para o endereço: compras@santaisabel.com.br).
Na proposta deve constar assinatura do Diretor e CPF, apresentar a
especificação do material, sendo vedada cópia das especificações contidas
neste Termo de Referência.

5. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
Serão desclassificadas as propostas que:
a) Não atendam às exigências contidas nos itens 03 e 04;
b) Apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexeqüíveis;
c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou
rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Edital.
d) A escolha recairá pela proposta que apresentar MENOR PREÇO, sempre
atendendo às exigências contidas nos itens 03 e 04.
e) Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por
sorteio;
f) O resultado da avaliação das propostas será justificado em Ata, e dirigido às
empresas via e-mail.

Disponibilizado no site: www.convenios.gov.br – link:

Cotação prévia de preços.

6. DO PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS
A Contratada terá o prazo de 60 dias após a assinatura do instrumento contratual,
para entrega do(s) equipamento(s). Os prazos de entrega admitem prorrogação, na
qual deverá ser justificada por escrito.
7. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência do contrato será a contar da data de sua assinatura até o término
da garantia do equipamento.
8. VALOR DISPONÍVEL PARA A COMPRA DOS EQUIPAMENTOS
Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão à conta do
convênio n° 786110/2013, no valor global de R$ 140.400,00 (Cento e quarenta mil e
quatrocentos reais).
9. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias, após entrega e instalação do
equipamento, mediante apresentação da Nota Fiscal, emitida em nome da Sociedade
Divina Providencia – Hospital Santa Isabel.
10. GARANTIA
O equipamento entregue terá garantia conforme proposta da licitante vencedora, não
inferior a 12 (Doze) meses, com assistência técnica no território brasileiro, contra
qualquer tipo de defeito e/ou falha, onde o equipamento em conserto deverá ser
devolvido em, no máximo, 72 horas.

Blumenau, 22 de agosto de 2014.

Arnilda Schmitz (Irmã Analuzia)
DIRETORA GERAL
CPF: 248.806.809-82

