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COTAÇÃO DE PREÇO Nº 05/2017 

TIPO: MENOR PREÇO  

Convênio nº 835425/2016 

 

O Hospital de Caridade São Roque, CNPJ nº 89.891.337/0001-40, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação de Preço, tipo Menor Preço, no 

âmbito do Convênio nº 835425/2016, celebrado com o Ministério da Saúde, objetivando a 

aquisição de produtos médicos de uso único. A presente Cotação de Preço é 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. 

 

01. OBJETIVO  

 

Aquisição de produtos médicos de uso único 

 

02. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO  

 

O Hospital de Caridade São Roque, entidade filantrópica sem fins lucrativos, atende mais de 

90% dos seus pacientes pelo sistema único de saúde (SUS) é referencia em Oftalmologia para 

43 municípios da 4º CRS e 13º CRS do Rio grande do Sul, referencia em cirurgias 

traumatológicas entre outras, possui 66 leitos e esta com 10 leitos de UTI aguardando 

habilitação do MS, os recurso recebidos serão investidos no custeio dos atendimentos SUS. 
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03. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

MATERIAL Un. Qtde 
FILME PARA RAIOX 35 X 43 CM DVB  CX 125 UN (Compat.Impr. Agafa ou 

Carestrean) CX125UN 50.0 

LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA LATX 7.0 - PARES PAR 2000.0 

LUVA DE LATEX P PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM G 100UN CX100UN 100.0 

LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO 11 CX C/100 CX100UN 30.0 

INDICADOR BIOLOGIO 3 a 5 HORAS (inclui Incubadora) UNIDADE 500.0 

LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO 15 - CX C/100 CX100UN 30.0 
FILME PARA RAIOX 35 X 35 CM DVB  CX 125 UN (Compat.Impr. Agafa ou 

Carestrean) CX125UN 50.0 

LUVA DE LATEX P PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAM P C/ 100 UN  CX100UN 100.0 

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO 21 - CX 100UN CX100UN 30.0 
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO NAO ESTERIL 45CM X 50CM 35 G-PACOTE C/ 

50 UNIDADES PCT50UN  100.0 

LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA LATEX 7.5 - PARES PAR 5000.0 
EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSAO INTRAVENOSA COM INJETOR 

LATERAL universal - UNIDADE UNIDADE 1000.0 
FILME PARA RAIOX 24 X 30 CM DVB  CX 125 UN (Compat.Impr. Agafa ou 

Carestrean) CX125UN 100.0 

COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS/CM 7.5CM X 7.5CM  pac c/500 UNIDADE PCT500UN 100.0 

LUVA CIRURGICA ESTERILIZADA LATEX 8.0 - PARES PAR 2000.0 

LUVA DE LATEX P PROCEDIMENTO N CIRURGICO TAM M C/100UN  CX100UN 800.0 

LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO 23 - CX C/100 CX100UN 30.0 
INDICADOR QUIMICO, CLASSE II, INTERNO, BOWIE E DICK EM FOLHAS PARA 

TESTE PARA ES ... UNIDADE 1000.0 
FILME PARA RAIO X 30 X 40 CM DVB  CX 125 UN (Compat.Impr. Agafa ou 

Carestrean) CX125UN 30.0 
FILME PARA RAIOX (MAMO)  20 X 25 CM  DVM  CX 125 UN (Compat.Impr. Agafa 

ou Carestrean) CX125UN 100.0 

 Fimes de Raio-x devem ser compatíveis com impressora Carestrean ou Agafa, 

sistema digital. 

 Validade Minima de 18 meses ou entrega programada a combinar. 
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04. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1 Podem participar da presente cotação  todos os interessados, cuja finalidade e ramo de 

atuação sejam pertinentes ao objeto definido no Item 3.  

4.2 Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, as proponentes que se 

enquadrarem em uma ou mais das hipóteses a seguir: 

a) que esteja cumprindo penalidade de Suspensão Temporária para licitar ou contratar 

imposta pôr órgão/ entidade pública ou declarada inidônea por força da Lei de Licitações e 

suas alterações posteriores; 

b) esteja atuando sob a forma de consórcios ou grupo de empresas ou com falência decretada. 

 

05. DA ENTREGA DA PROPOSTA  

5.1. Os interessados deverão enviar proposta digitalizada em papel timbrado da empresa, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo data, nome ou razão social da Empresa, endereço 

completo, telefone, e endereço eletrônico, bem como identificação destacada do número 

desta cotação e do convênio a que se refere, e estar assinada na última folha, e rubricada nas 

demais, pelo representante legal de empresa, para o endereço eletrônico 

licitacao@hcsr.com.br, até às 18h00min do dia 07 de Agosto de 2017, ou via portal 

Bionexo.com.br PDC 47825459. 

5.1.1. A Proposta deverá atender às especificações constantes do Item 3 acima, mas não poderá ser 

cópia literal deste, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do insumos ou material, 

inclusive marca, modelo e fabricante, sob pena de desclassificação. 

5.1.2. A cotação deverá ser por item, no valor unitário e total de cada objeto especificado no Item 

3, incluindo as despesas necessárias à entrega e à instalação dos insumos no local e no prazo 

indicado no Contrato (Anexo II).  

5.1.3. A Proposta deverá ser apresentada em moeda nacional, com validade não inferior a sessenta 

(60) dias, contados da data de envio pelo proponente. 

5.1.4. A data base dos preços propostos será a data do envio das Propostas por mensagem 

eletrônica. 

5.2. No caso de Equipamentos a Proposta deverá estar acompanhada dos seguintes 

documentos e/ou declarações : 

a) Catálogos ou documento equivalente, para cada item cotado, legível, indicando, no catálogo ou 

documento equivalente: marca; modelo (se houver); fabricante; desenho/foto; características 

mailto:licitacao@hcsr.com.br
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técnicas; de forma a permitir a avaliação das especificações solicitadas no Item 3; 

b) Compromisso do Proponente de que manterá assistência técnica sob sua responsabilidade, 

direta ou indiretamente, para atendimento a (empresa), no local onde estiverem instalados os 

insumos e materiais ofertados; 

c) Indicação de sistemática de assistência técnica e manutenção; 

d) Compromisso de garantia não inferior ao estipulado no Contrato do Anexo II deste edital, com 

assistência técnica no território brasileiro, contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, constatados 

no recebimento definitivo dos insumos; 

e) Compromisso de garantia da disponibilidade de peças de reposição e/ou material de consumo, 

este quando necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, a contar do 

recebimento definitivo dos insumos; 

f) Indicação de esquema de instalação, sempre que o insumos o exigir; 

g) Compromisso de substituir o insumos entregue fora da especificação proposta, por outro que 

corresponda à especificação convencionada, sem qualquer alteração e despesa adicional; 

h) Certificado de Registro do Produto junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no Diário 

Oficial da União; 

h.1) Caso o item cotado seja isento do Certificado de Registro do Produto/MS, a Proponente 

deverá apresentar Certificado de Isenção junto ao Ministério da Saúde ou sua publicação no 

Diário Oficial da União; 

h.2) Caso o item cotado não seja classificado pelo Ministério da Saúde, a Proponente deverá 

apresentar declaração, ficando sujeita as sanções cabíveis, no caso de falsidade de sua 

declaração; 

i) Compromisso de que a Proponente entregará junto com os insumos os manuais de operação e 

serviço. 

5.2.1. Não serão aceitos insumos e materiais com modulações, ou seja, insumos que sofreram 

transformações ou adaptações em suas configurações originais, apenas para atender o Edital. 

5.3. A proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos, sob pena de 

inabilitação da empresa: 

a) Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual; Ato 

Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em 

se tratando de Sociedade Comercial e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos 

documentos referentes às eleições de seus administradores; Inscrição do Ato Constitutivo, no caso 

de Sociedades Civis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em 

cartório; 

b) Cópia das certidões, com prazo de validade em vigor, que comprovem a boa regularidade da 

empresa junto aos órgãos públicos, sendo elas: fazendas federal, estadual e municipal, FGTS, INSS, 

Justiça do Trabalho, Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal; 
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c) Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição 

Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz) – modelo de uso 

facultativo – Anexo I do Edital. 

d) Declaração de Capacidade Técnica (Anexo VI), emitida por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em papel timbrado, assinado por seu representante legal, discriminando o teor da 

contratação e os dados da empresa contratada e, quando se tratar de fornecimento de 

materiais/insumos, o quantitativo dos itens licitados, podendo ser admitida a similaridade entre 

itens, desde que suficiente para demonstrar a qualificação técnica do Proponente e devidamente 

aprovado pela Entidade Compradora; 

5.2.1. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados do Item 5.3 deverão referir-se 

ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, considerando: 

a) se a Proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

b) se a Proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

5.2.2. A Equipe de Apoio da Entidade Compradora reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

5.2.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Equipe de Apoio da Entidade Compradora considerará a 

proponente inabilitada; 

5.3. Poderá a Equipe de Apoio de a Entidade Compradora declarar qualquer fato formal, desde que 

não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a melhor escolha, devendo 

também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive, estabelecer 

um prazo máximo de 02 (dois) dias corridos para a solução; 

 

06. DO PROCESSAMENTO DA ESCOLHA DA PROPOSTA  

6.1. Do processamento da escolha da melhor proposta será lavrada Ata, disponibilizada a 

todos os participantes, sendo facultada à Equipe de Apoio da Entidade Compradora, em 

qualquer fase da Cotação de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta.  

6.2. Esta Cotação de Preços será julgada pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 

inciso III do §1º do art. 45, da Lei das Licitações, utilizado de forma subsidiária. 

6.3. Será observado o laudo técnico para validação dos insumos ofertados e com base neste 

laudo o representante da entidade homologará o processo; 
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6.3.1. Serão analisadas as 02 (duas) primeiras propostas de menor valor, caso não se conclua a 

compra, serão analisadas as propostas subsequentes de menor valor. 

 

6.4. Serão desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem às exigências deste edital;  

b) apresentarem preços irrisórios, de valor zero, excessivos, inexequíveis ou incompatíveis com 

a realidade mercadológica;  

c) ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou rasuradas, ou 

ainda que contrariem no todo ou em parte este Edital; 

d) conflitarem com a legislação em vigor. 

6.5. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não atender às 

exigências previstas neste documento, a Equipe de Apoio da Empresa Compradora examinará 

a proposta subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do proponente, na 

ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

às exigências.  

6.6. Se a proposta de menor valor estiver acima do valor aprovado no projeto para o referido 

lote, a empresa será consultada, no ato da realização do certame, a reduzir o valor de sua 

proposta para o valor disponibilizado pelo projeto aprovado. Caso não aceite, a empresa será 

desclassificada e as demais igualmente consultadas na ordem de classificação. 

6.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio. 

6.8. O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via mensagem 

eletrônica. 

6.9. Qualquer empresa proponente poderá recorrer do resultado, apresentando razões do 

recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados do dia útil imediatamente posterior ao 

do envio, via mensagem eletrônica, do resultado da avaliação das propostas. 

6.8.1. Uma vez recebido o recurso, as demais empresas proponentes serão intimados, por 

mensagem eletrônica, para apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a 

correr a partir da data de envio da intimação. 

6.8.2. As razões e contrarrazões de recurso serão feitas por escrito e dirigidas ao endereço 

eletrônico licitacao@hcsr.com.br, até as 18h00min do último dia do prazo, de acordo com o 

registro eletrônico da data e do horário de envio. 

mailto:licitacao@hcsr.com.br
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6.8.3. O recurso terá efeito suspensivo, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de 

validade das propostas até a data de sua decisão. 

6.8.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

6.8.5. O prazo para decisão de recursos é de 3 (três) dias úteis, salvo em casos excepcionais, a 

critério da Entidade Compradora. Após esse período, será feita a adjudicação ao participante 

vencedor. 

 

07. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO:  

7.1. A proponente vencedora será notificada via mensagem eletrônica para assinar o 

instrumento contratual do Anexo II deste edital, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. 

7.1.2. Além das condições estabelecidas neste Edital, as obrigações decorrentes desta Cotação 

de Preços consubstanciar-se-ão no termo de Contrato do Anexo II.  

7.2. Como o objeto desta Cotação é de entrega imediata e integral, gerando obrigações futuras 

para fins de garantia e assistência técnica, instalação e treinamento, no que couber, para autorizar 

a entrega dos bens a Entidade Compradora emitirá Autorização de Fornecimento, que será enviada 

por mensagem eletrônica à Proponente Vencedora. 

7.3. Também será firmado com a empresa vencedora desta Cotação de Preços condições e normas 

contratuais de assistência técnica e garantia, conforme previsto no Anexo II. 

7.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela Proponente 

vencedora que tenham servido de base à esta Cotação, bem como as condições estabelecidas 

neste Edital e Anexos. 

7.5. Se a Proponente vencedora recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será convocado 

outra Proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

08. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

O objeto desta Cotação será adquirido com recursos provenientes do Convênio _836422/2016, 

celebrado entre o Ministério da Saúde - MS e o Hospital de Caridade São Roque. 

09- PENALIDADES  

São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal n° 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.  
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10 - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

10.1. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao endereço eletrônico 

licitacao@hcsr.com.br, em até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura da Cotação Prévia 

de Preços. 

10.2. Fica a proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas 

as condições desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos 

da cotação ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao cumprimento de 

suas obrigações.  

10.3. A presente COTAÇÃO DE PREÇO poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as 

partes direito a qualquer indenização.  

10.4. Para os efeitos deste edital, consideram-se falhas formais aquelas que não afetam o 

conteúdo essencial do ato praticado, sendo, pois, passíveis de serem sanadas. 

10.5. Todos os esclarecimentos necessários quanto ao fornecimento dos itens poderão ser 

obtidos junto ao Hospital, pelo endereço eletrônico licitacao@hcsr.com.br. 

 

Faxinal do Soturno, 21 de Julho de 2017. 

 

 

 

 

___________________________ 

Roberto Cervo 

Presidente do Hospital de Caridade São Roque 

ANEXO I 
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COTAÇÃO  DE PREÇOS Nº _________ 

CONVÊNIO ____________________ 

  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES 

 

  

(Empresa)....................................................................................., inscrita no CNPJ 

nº............................................, sediada a ....................................................................................., 

por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a).............................................., portador(a) 

da Carteira de Identidade nº.................... e do CPF nº..................., DECLARA, nos termos da lei, 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não 

emprega menor de quatorze anos e não emprega menor de dezesseis anos, que não na 

condição de aprendiz, conforme disposto no inciso XXXIII, art.7º, da Constituição Federal do 

Brasil.  

  

  

 

_____________________________  

 (Local/Data)  

  

 

 

 

_____________________________  

(Assinatura Representante Legal)  
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ANEXO VI - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO 

 
 

Atestamos para os devidos fins, que a Pessoa Jurídica [nome da empresa fornecedora 

ou prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

(00.000.000/0001-00), executou/forneceu à [nome da empresa contratante, em 

negrito], possuidora do CNPJ/MF nº (00.000.000/0001-00), no endereço/unidade 

XXXXXXXXX, conforme contrato/nota XXXXXXXXX, os seguintes serviços/insumos 

XXXXXXXXX (Descrição dos Insumos, Realizados suficientemente detalhada para 

permitir a caracterização das atividades desenvolvidas e identificar os quantitativos 

correspondentes), no período de XXXXXXXXX a XXXXXXXXX. 

 

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada 

constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.  

 

 

 

Identificação (título, nome completo e cargo/função e CPF) e 

Assinatura do Representante da PJ emitente do atestado 

 


