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EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO - TIPO MENOR PREÇO Nº 003/2018 

CONVÊNIO Nº 848688/2017 

 

 

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO 

BONITO, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na Rua Auta de Camargo Lirio, 51, 

Centro, CEP 18300-230, na cidade de Capão Bonito/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 

46.886.149/0001-10, neste ato representado por seu Provedor Masaru Ishihara, torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO PRÉVIA DE 

PREÇO, tipo MENOR PREÇO, no âmbito do Convênio nº 848688/2017, celebrado com o 

Ministério da Saúde, objetivando a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 

conforme descrito no Item I – Objeto. A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007; pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro de 2016 e suas alterações. 

 

I – OBJETO 

 

ITEM 01 

 

CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) 

QUANTIDADE 

 

04 UND 

 

Especificação Técnica:  Carro para transporte de Material tipo Cuba, Confeccionado em 

prolipopileno ou fiberglass. Possuir dreno para escoamento de agua, dispositivo de elevação 

e suporte da tampa, confeccionados em aço inoxidável. Capacidade mínima 200 L. 

Rodízios: diâmetro 04” banda de material termoplástico macio com alta resistência. 

Dimensões Máxima: Internas:  Profundidade: 630 mm X Comprimento: 830 mm X Altura: 

660 mm. Dimensões Externas:  Profundidade: 690 mm X Comprimento: 960 mm X Altura do 

piso a extremidade da tampa: 840 mm. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do 

produto. 

 

ITEM 02 

 

APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA) 

QUANTIDADE 

 

04 UND 

 

Especificação Técnica: Fototerapia microprocessada com pedestal e braço articulável para 

uso em incubadoras, berços aquecidos e berços comuns. Possuir 15 Super LEDs como 

fonte de irradiação no espectro azul focado em 460 nm, eliminando necessidade de filtros. 

Iluminação auxiliar através de 03 LEDs brancos adicionais. Alta irradiância, em todos os 

pontos da área focada. Módulo fonte removível, com vida média de 20.000 horas. 

Intensidade média no centro do foco luminoso a 40 cm de distância: 30 a 45 

microW/cm2.nm (+/-10%). Dimensões do foco luminoso: 32 x 22 cm. Ruído menor que 60 



 

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO 

Rua Dona Auta de Camargo Lírio, 51, Centro, Capão Bonito SP – 18300-230 

PABX (15) 3543-9600  - CNPJ 46.886.149/0001-10 
licitacao@santacasacb.org.br 

 

  

2 
 

dBA. Caixa em plástico de engenharia, contendo display alfanumérico com back light. 

Teclado em membrana e controle microprocessado para acesso às funções do 

equipamento. Controles para ajuste da irradiância proporcional emitida de 0 a 100%, 

conforme protocolo de tratamento, com ajuste a cada 10%. Possuir indicação do tempo de 

tratamento, ajuste de data e idioma. Totalizador de horas para a fonte emissora. Relógio 

calendário. Sistema de proteção contra alta temperatura do módulo fonte. Memorização das 

irradiações medidas manual ou automaticamente (a cada hora) para emissão de relatório. 

Saída RS232. Dimensões do corpo do aparelho (LxFxA): 36,0 x 27,0 x 6,5cm. Dimensões do 

aparelho com pedestal: (LxFxA): 50 x 50 x 100 até 140cm. Deve permitir a incorporação de 

sensor para medir a irradiância através de tomada incorporada. Consumo de energia: 60 W. 

Chave liga/desliga. Alimentação elétrica: 127-240 VAC, 60 Hz. Equipamento deve ser 

certificado em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1, “Equipamento Eletromédico 

- Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança” e NBR IEC 60601-2-50 - “Prescrições 

Particulares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia” e NBR IEC 60601-1-2 

“Compatibilidade Eletromagnética”. Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 03 

 

CARRO MACA SIMPLES 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Especificação Técnica: Estrutura em tubos de aço inox de no 

mínimo 1.1/4” e leito em chapa de aço inox AISI 304. Cabeceira regulável altura regulável 

através de cremalheira de aço inox com angulação de 60º. Rodas de 6" – termoplástico com 

bandagem em termoplástico de alta resistência com sistema de freio em 02 rodas diagonais 

travando a translação e rotação da roda. Suporte para soro em aço inox padrão AISI 304 

com 02 ganhos para dependurar soro com dimensional de 5/8” x 1,20mm de espessura 

recebendo polimento de alto brilho com 02 pontos para fixação no leito. Para-choque com 

tubos de aço carbono pintado, revestido de borracha pvc em volta de todo o carro maca. 02 

grades de abaixar fabricados em aço inox padrão AISI 304 de fácil uso com mecanismo de 

subir de descer. Capacidade de Peso de no mínimo 170 Kg. Medidas externas: c= 2,00m x 

l= 0,68m x a= 0,80m. Acessórios: Colchonete revestido em courvin fabricado com 05cm de 

espessura padrão D-28 nas dimensões do leito. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo 

do produto. 

 

ITEM 04 

 

CALANDRA DE BAIXA PRODUÇÃO 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Tipo: 01 rolo, material de confecção da calha: aço carbono ou aço 

inox, com painel de comando, com sistema de segurança, aquecimento: elétrico 220v; 

características técnicas aproximadas: comprimento do rolo: de 1601 a 2000mm altura 1080 

mm; largura 2280 m; comprimento 720 mm; cilindro principal: diâmetro 310 mm; capacidade 
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de produção média: 24 kg/h; potência do motor bifásico de acionamento do cilindro: 0,25 cv; 

potência das resistências: 4,6 kw. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 05 

 

CENTRÍFUGA DE ROUPAS 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Centrifuga de roupas, com capacidade de 15-20 kg, totalmente 

confeccionadas em aço inox (material de confecção do cesto: aço inoxidável, material de 

confecção do corpo externo: aço inoxidável) com painel de comando, com trava de 

segurança na porta do cesto, como freio a pedal. Motor de no mínimo 03 cv, rotação mínima 

1000rpm; medidas externas aproximadas: diâmetro 640mm,  altura 880mm e profundidade 

900mm. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 06 

 

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL  

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Aspirador com comandos na parte superior; caixa de proteção do 

conjunto do motor, em plástico resistente; ruído menor que 60 dBA; com alça, montado em 

móvel de estrutura metálica apoiada sobre quatro rodízios giratórios de 3” de diâmetro. 

Sistema de ventilação interna do motor de 1/4 HP. Cabeçote aletado, funcionamento através 

de diafragma de neoprene e nylon; isento de óleo. Microfiltro de ar até 0,5 mícron. Registro 

de agulha, em aço inox. Vacuômetro calibrado até 29 polHg (760 mmHg). Painel de controle 

com circuito lógico programável, display de leds para indicação do status do controlador. 

Teclado de membrana. Alarme audiovisual de frasco cheio, com desligamento automático 

do funcionamento do equipamento. Teclas para silenciar alarme, rearme da aspiração e 

seleção de modo contínuo ou intermitente por pedal. Indicações para operação com ou sem 

pedal. Indicação de espera para rearme após esvaziamento do frasco. Indicação de som 

inibido do alarme. Indicação de ligado geral. Duplo sistema de segurança que interrompe o 

fluxo de aspiração quando é atingida a capacidade máxima do frasco. Suporte para duas 

cânulas. Tampão do frasco em silicone autoclavável. Conexão tipo “engate rápido” para 

facilitar a remoção do frasco coletor. Suporte para até dois frascos coletores suspensos. 

Acompanha: 01 frasco coletor de secreções de alta resistência a impactos e a altas 

temperaturas (121ºC) em plástico autoclavável. Fluxo de ar: 0 a 24 lpm. Vácuo: 0 a 22 polHg 

/ 560 mmHg. Medidas externas (LxPxH): 45 x 52 x 120 cm. Alimentação elétrica: 127/220 V 

AC com chave de comutação. Potência elétrica: 540 VA. Apresentar Registro na ANVISA. 
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ITEM 07 

 

APARELHO DE RAIO-X FIXO (ATÉ 800 mA) 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: CONJUNTO GERADOR com potência de 500 a 800 mas, gerador 

Microprocessado em alta frequência de no mínimo 20 KHz; Microprocessado em alta 

frequência de no mínimo 20 KHz; Potência mínima de 50 kW; Variação de Tensão de no 

mínimo 40 a 150 kV; Faixa de mAs: 1 a 500 mAs; Corrente máxima de 600 mA; Tensão de 

alimentação: 380 V – 50/60 Hz; O conjunto gerador (rack e transformador) deve 

obrigatoriamente ser acoplado embaixo da mesa. PAINEL DE COMANDO: Técnica de 

comando de livre seleção dos parâmetros com indicação digital; Indicação de código de 

erros no comando;  Seleção dos níveis de KV e mAs por meio de teclas; MESA DE 

EXAMES com Tampo flutuante nos quatro sentidos com freios eletromagnéticos acionados 

por pedal; Especificações gerais: Altura do Tampo de no máximo 82cm; Tampo flutuante 

com movimentos longitudinal e transversal; Largura do tampo de no mínimo 80 cm; 

Comprimento do tampo de no mínimo 218  cm; Deslocamento transversal do tampo de no 

mínimo +/- 12cm (24cm); Deslocamento longitudinal do tampo de no mínimo +/- 34cm  

(68cm); Freios eletromagnéticos com liberação por pedal; Grades com razão mínima de 200 

linhas/pol e ponto focal com variação de 100 a 180cm; Possibilidade de inserção de 

cassetes nos tamanhos de 13x18cm até 35x43cm; Peso do paciente mínimo suportado pela 

mesa de 200kg. ESTATIVA PORTA-TUBO: Sem necessidade de fixação ao teto ou parede; 

Estativa fixa Rotação do tubo de RX em +- 175º; Dispositivo de segurança no movimento 

vertical; Distância foco-filme mínima de 120 cm; Deslocamento longitudinal da estativa de no 

mínimo 180 cm. MURAL BUCKY: Grade anti-difusora com razão mínima de 10:1, com no 

mínimo 60 linhas/cm; Utilização de chassis de 13x18 até 35x43 cm; Freios mecânicos; 

Deslocamento vertical maior que 120 cm. TUBO DE RAIOS X: Cúpula de alta capacidade 

térmica, com proteção contra superaquecimento; Capacidade térmica do anodo de pelo 

menos 150.000 HU; capacidade térmica de dissipação do conjunto emissor de pelo menos 

1.250.000 HU; Rotação do anodo de no mínimo de 3200 RPM. Foco fino de no máximo 

0,6mm e grosso de no máximo 1,2 mm; Potência referencia do foco de 18 kW/50kW ou 

melhor. Acessórios: Par de cabos de alta tensão conforme a norma brasileira; Colimador 

luminoso com timer eletrônico; Certificação independente para colimador de acordo com as 

normas: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-3, IEC 60601522; Luminosidade a 100 

cm: 160 lux; Filtragem equivalente de alumínio: 2mm Al. Apresentar registro na ANVISA e 

catálogo do produto. 
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ITEM 08 

 

ELETROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Eletrocardiógrafo portátil digital de 12 derivações. Display LCD 

colorido de no mínimo 7” touchscreen com visualização das 12 derivações simultaneamente. 

Indicar qualidade do sinal na tela em tempo real. Capacidade de montar os gráficos dos 

planos frontal e transversal do coração, indicando área afetada pela falta de oxigenação. 

Possuir algoritmo de interpretação do exame com indicação de possível artéria obstruída. 

Possuir indicação de possível inversão de eletrodos. Capacidade para armazenar no mínimo 

200 exames. Comunicação via USB e wireless. Deve exportar exames em formato PDF. 

Deve possuir impressora integrada de no mínimo 6 canais e ser compatível com impressora 

externa via wireless. Taxa de amostragem mínima: 8000 amostras/segundo/via. 

Alimentação: rede 100 a 240 VAC 50/60 Hz. Possuir bateria recarregável com duração 

mínima de 100 exames. Acompanha: 01 cabo paciente 10 vias para ECG; eletrodos 

precordiais de sucção; papel para exames; Apresentar registro na ANVISA e catálogo do 

produto. 

 

ITEM 09 

 

BERÇO AQUECIDO 

QUANTIDADE 

 

02 UND 

 

Especificação Técnica: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por 

elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano 

horizontal (180°) para posicionamento do aparelho de raios X, sem a necessidade de mover 

o paciente, com informação automática no painel do berço; possuir bandeja para alojamento 

do filme radiográfico, onde o mesmo pode ser posicionado através de coordenadas 

cartesianas, permitir posições horizontal, trendelenburg (-12º) e proclive (+12º). Sensor de 

temperatura ambiente, localizada na região posterior do poste e com indicação digital no 

monitor. Leito do recém-nascido tipo mesa, construído em material plástico 

radiotransparente com laterais rebatíveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, 

ajustes do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; 04 passadores de 

tubo dos circuitos de respiradores, drenos, cateteres e sondas; porta cartão de identificação 

do paciente e 03 ganchos para drenos; colchão de espuma de densidade adequada ao leito 

do paciente em material atóxico e autoclavável, com revestimento removível e antialérgico 

nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade 

através de rodízios com freios e pára-choques frontal e traseiro. Display a LED ou com 

sistema microprocessado, para monitoração numérica simultânea de: temperatura do 

paciente T1, temperatura de pele auxiliar T2, temperatura de ajuste ou % da potência, 

temperatura ambiente e relógio apgar; memória para retenção dos valores programados. 

Controle da intensidade de calor do módulo refletor por sistema servocontrolado, através de 

sensor ligado ao R.N “T1”, podendo também operar no modo manual, sem o sensor. Faixa 
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de controle da temperatura de pele de 25,0ºC a 38,0°C, resolução de 0,1°C e precisão 

termostática de controle de +/- 0,2°C. Faixa de atuação do display: 20ºC a 45ºC. Sistema de 

comutação automático do sistema servocontrole para manual, ou vice-versa, do sistema 

manual para servocontrole, através da conexão / desconexão do sensor de temperatura; no 

modo manual, indicação do nível de potência de aquecimento, através de barra de potência 

de 0 a 100%, com ajuste a cada 10%.  Pré-aquecimento do leito antes da colocação do 

paciente, variando de acordo com a temperatura ambiente, com indicação da temperatura 

no painel do berço; relógio apgar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para 

visualização da falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou 

desalojamento do sensor no paciente; permanência de 100% da potência de aquecimento, 

quando o aquecedor permanecer interruptamente em 100% de potência por mais de 15 

minutos, tanto no modo manual, como no modo pele, interrompendo o aquecimento; alta e 

baixa temperatura, no modo servocontrolado, para variações maiores ou iguais a 1,0°C em 

relação à temperatura de ajuste; falta ou desalojamento do sensor no paciente T1 e 

advertência, no modo manual, para verificação de rotina da temperatura do recém-nascido. 

Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: refletor LED para iluminação, bandeja para 

acessórios com no mínimo 620x468x16mm, prateleira lateral giratória com bloco adaptador 

nas dimensões mínimas de 340x290mm com capacidade de 10 kg; suporte fixado em dois 

pontos na coluna para bomba de infusão, com suporte de soro de 04 ganchos e altura 

ajustável. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 10 

 

SECADORA DE ROUPAS HOSPITALAR 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: estrutura externa: aço inoxidável; tambor: aço inoxidável;  

aquecimento: elétrico; painel de comando digital e completo, com controle de tempo de ciclo, 

temperatura de secagem, tempo de resfriamento, reversão do cesto e alarmes sonoros 

indicador de fim de processo, capacidade: de 30 kg; dimensões aproximadas: Externa: 

Altura 1755 mm, largura 1085 mm, profundidade 1115 mm; Alimentação elétrica: 220v. 

Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 11 

 

FOCO CIRÚRGICO DE TETO  

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de led e 

controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto 

através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada 

cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; 

pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique 

a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à 



 

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO 

Rua Dona Auta de Camargo Lírio, 51, Centro, Capão Bonito SP – 18300-230 

PABX (15) 3543-9600  - CNPJ 46.886.149/0001-10 
licitacao@santacasacb.org.br 

 

  

7 
 

mesma (iluminação de cavidades); para sustentação das cúpulas não deve ser empregado 

sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique 

estável na posição em que foi colocada; sistema de suspensão leve, facilitando o movimento 

e fornecendo rápida estabilidade; cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação 

por luz branca fria led, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; emprego 

de sistema de redução de sombra; filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de 

radiação ultravioleta; o índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e 

temperatura de cor de 4200 k ou maior; a intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser 

igual ou maior do que 140.000 lux com no mínimo 72 leds por cúpula, medidos a 1 (um) 

metro de distância; a iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; cada 

cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no 

próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e 

via manopla existente no centro da cúpula; proteção do sistema eletrônico com fusível, 

substituível; manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e 

autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel 

eletrônico; diâmetro de campo focal de 290 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; as 

cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo 

cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; vida útil do 

sistema de iluminação led de 50.000 horas ou maior. Acessórios: 05 conjuntos de manopla 

autoclaváveis; Garantia 24 meses. Apresentar Registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 12 

 

INCUBADORA NEONATAL (ESTACIONÁRIA) 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Incubadora com Cúpula de dupla parede, porta frontal e posterior 

rebatível em toda a extensão da incubadora; paredes internas removíveis manualmente para 

limpeza; trava de segurança que sustenta a cúpula aberta. Cinco portinholas ovais, com 

guarnições atóxicas e punhos elásticos, sendo uma na lateral direita. Portinhola com manga 

tipo íris na cabeceira, para passagem de tubos de respiradores; oito orifícios com guarnições 

flexíveis para passagem de cabos e sondas. Manípulos externos e frontais em aço 

inoxidável, para posicionar o leito em trendelenburg, próclive e horizontal, alta e baixa, sem 

abrir a cúpula; deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, 

com trava de segurança; gaveta para inserção de chassi radiográfico no leito; baixo nível de 

ruído (inferior a 55dba); filtros de ar e oxigênio para partículas maiores que 0,5 mícron.  

Painel de controle COM Display gráfico LCD, removível, de engate rápido duplo; controles 

microprocessados; indicação da temperatura do ar, da pele E umidade servo-ativa. Painel 

LCD com display DE CURVAS / TREND QUE permite gráficos para temperatura do ar e da 

pele E umidade relativa, selecionáveis para 4, 8 ou 24 h. Menu para manutenção preventiva 

com alerta; teclas de membrana para ajuste de temperatura a cada 0,1ºc; tecla para 

temperatura acima de 37ºc; travamento de teclado; válvula de admissão de oxigênio que 

conduz o gás para a resistência de aquecimento e para o reservatório de água antes de 

chegar ao paciente. Filtro de ar; filtro de oxigênio; válvula de baixo fluxo de oxigênio para 
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evitar fibroplasia retrolental, e que permite ajuste para concentrações de, aproximadamente 

85%, com o menor fluxo possível. Atingir concentrações acima de 40% de O2 com fluxo de 

3L/m. Saída RS 232 para impressão de dados. Alarmes audiovisuais: check-up de funções; 

falta de energia; falta de ventilação na cúpula; alta ou baixa temperatura do ar; alterações de 

umidade; falha de sensor ou desacoplamento do sensor de pele ao paciente. Umidificação 

servo-ativa através de reservatório de água interno à base, sem a necessidade de inserir 

oxigênio ou ar comprimido. Servo-controle e monitorização da concentração de oxigênio de 

21% a 65%, alarmes de alta e baixa concentrações e ajuste a cada 1%; Todos os materiais 

que constituem a incubadora DEVERÃO SER não ferrosos, inclusive a base interna e a 

caixa externa. Alimentação elétrica: 127 V. Apresentar Certificado de acordo com as normas 

NBR IEC60601-1 (segurança elétrica), NBR IEC 60601-2-19 (segurança em incubadoras), 

NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética); Registro na ANVISA E 

CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. Acompanha: suporte com rodízios 

de quatro polegadas; HASTE VERTICAL ESQUERDA COM prateleira giratórias para 

EQUIPAMENTOS até 10kg; sensores de temperatura de pele, de ar, sensor de umidade E 

Tanque de desinfecção para partes do painel que tem contato com o sistema de circulação 

do ar. Apresentar registro na ANVISA e catálogo do produto. 

 

ITEM 13 

 

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA 

QUANTIDADE 

 

01 UND 

 

Especificação Técnica: Mesa cirúrgica elétrica - construída em base formato t com chapa 

de aço 1020, espessura 6,5mm; com revestimento de chapa de aço inoxidável 304. Coluna 

de elevação composta de 04 colunas guias com 04 hastes em aço 1045 com cromo duro 

retificado. Movimentos de elevação através de sistema elétrico acionado por controle remoto 

a cabo e na própria coluna da mesa. Chassi com estrutura fabricada em aço inoxidável, 

articulável e dividida em no mínimo 05 seções. Réguas em aço inoxidável para colocação de 

acessórios. Capacidade para pacientes de mínimo no 350kg. Tampo radiotransparente ao 

uso intensificadores de imagens, raio x em toda a sua extensão, em fenolite, com 

deslocamento longitudinal de 300 mm para a direita e 300 mm para a esquerda, através do 

uso de controle remoto; dividido em 05 cinco seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do 

tampo, renal e pernas. Movimentos motorizados: semi-flexão de pernas e coxas, semi 

sentado, extrema lordose, litotômica, para operação de tireóide, trendelemburg, proclive ou 

reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e deslocamento longitudinal 

por atuadores elétricos lineares, acionados por meio de controle remoto a cabo e na própria 

estrutura da coluna da mesa. Movimentos pneumáticos: sistema de movimentação das 

pernas inteiriças e removíveis. Movimentos mecânicos: cabeceira, removível; e renal 

acionado através de manivelas removíveis. No mínimo 02 tipos de controles: controle 

remoto com fio e controle de emergência no painel de controle na coluna da mesa, para: 

bloqueio e desbloqueio das demais teclas e funções do teclado; elevar e baixar o tampo da 

mesa; elevar e baixar o dorso da mesa; movimento de trendelemburg e reverso de 
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trendelemburg; inclinar lateralmente o tampo para a esquerda e para a direita. Função para 

movimentar o tampo da mesa longitudinal e horizontalmente em direção as pernas e em 

direção a cabeça. Possuir baterias com indicação visual de carga. Acessórios: 01 jogo de 

colchonetes injetados em pu; 01 par de suportes de braços; 01 par de porta-coxa; 01 arco 

de narcose; 01 par de ombreiras; 01 suporte facial circular aberto em gel polímero. Atender 

normas abnt e iec - iec 60601- i; ec 60601-1-2 e iec 60601-2-46, e possuir certificação de 

boas práticas de fabricação, conforme resolução rdc 59/2000, e registro na ANVISA.   

 

II – DA ENTREGA DA PROPOSTA 

 

2.1 – A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, não 

poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome e razão 

social, CPF do responsável pela empresa, dados bancário, endereço completo, telefone, e-

mail e deverá estar assinada pelo responsável da empresa. 

 

a) Todos os valores da proposta deverá ser por item, no valor unitário e total de cada 

objeto especificado, deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade 

não inferior a 60 (sessenta) dias, bem como identificada com o número da cotação e do 

convênio do MS a que se refere. 

 

b) A Proposta deverá atender às especificações constantes do Item I acima, mas não 

poderá ser cópia literal deste, pois deverão estar descritas as especificações técnicas do 

equipamento ou material, inclusive marca, modelo e fabricante, sob pena de 

desclassificação. 

 

c) A Proposta deverá estar acompanhada dos seguintes documentos e/ou declarações: 

 

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

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

características técnicas; de forma a permitir a avaliação das especificações solicitadas no 

Item 1; 

 

ii) Compromisso do Proponente de que manterá assistência técnica sob sua 

responsabilidade, direta ou indiretamente, para atendimento a (empresa), no local onde 

estiverem instalados os equipamentos e materiais ofertados, no mínimo pelo tempo de 

garantia do Equipamento; 

 

iii) Indicação de sistemática de assistência técnica e manutenção e indicação de 

esquema de instalação, sempre que o equipamento o exigir; 

 

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

consumo, este quando necessário ao funcionamento, pelo período mínimo de 03 (três) anos, 

a contar do recebimento definitivo dos equipamentos; 



 

 
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO BONITO 

Rua Dona Auta de Camargo Lírio, 51, Centro, Capão Bonito SP – 18300-230 

PABX (15) 3543-9600  - CNPJ 46.886.149/0001-10 
licitacao@santacasacb.org.br 

 

  

10 
 

 

v) Compromisso de substituir o equipamento entregue fora da especificação proposta, 

por outro que corresponda à especificação convencionada, sem qualquer alteração e 

despesa adicional; 

 

vi) Possuir a identificação do respectivo número de registro na ANVISA ou comprovante 

da dispensa do mesmo quando aplicável; 

 

vii) Compromisso de que a Proponente entregará junto com os equipamentos os 

manuais de operação e serviço. 

 

2.2 – A proposta deverá ser entregue no período de 17/05/2018 a 24/05/2018 via e-

mail: licitação@santacasacb.org.br. 

 

2.2.1 - A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAPÃO 

BONITO não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. 

 

2.3 – A proposta deverá ser enviada para os dados acima e caso vencedor o licitante, 

este será comunicado para entrega dos documentos elencados no item 2.4 em até 05 dias 

úteis. 

 

2.4 – Documentos a ser enviado caso vencedor: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto; 

 

c) Certidão de regularidade de débito para com a Fazenda Estadual e Municipal da 

sede da licitante, expedida pelo órgão competente; 

 

d) Certidão de regularidade de débito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

 

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativa a tributos federais e a dívida ativa 

da União; 

 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

 

 

 

mailto:licitação@santacasacb.org.br
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III – DO CRITÉRIO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

3.1 – Serão desclassificas as propostas que: 

 

a) Não atendam às exigências contidas nos itens 1 e 2; 

 

b) Apresentem preços inexequíveis ou maior doque os preços previstos pelo Ministério 

da Saúde; 

 

c) Ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou 

rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente edital. 

 

3.2 – Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por 

sorteio. 

 

3.3 – O resultado das propostas será dirigido às empresas via e- mail em até 10 (dez) 

dias após a homologação. 

 

3.4 – Em razão do convênio ser de natureza do Ministério da Saúde, a homologação é 

feita pelo Ministério da Saúde, através do portal www.convenios.gov.br, onde será 

informado toda documentação (edital, propostas, ata de julgamento, etc.) do referido 

convênio. 

 

3.5 – A empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, da divulgação do 

resultado, para apresentação dos documentos e assinatura do contrato. 

 

 

IV – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

 

4.1 – O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias após a assinatura do 

contrato; 

 

4.2 – O local da entrega será na Rua Auta de Camaro Lirio, 51, Centro, CEP 18300-

230, na cidade de Capão Bonito SP, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:00h, 

correndo por conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, 

transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desse 

fornecimento. 

 

 

 

 

 

http://www.convenios.gov.br/
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V – DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1 – A contratação será formalizada mediante termo de contrato. 

 

5.2 – O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura 

do contrato. 

 

 

VI – DA DESPESA 

 

6.1 – Os recursos para custear as despesas descritas neste termo ocorrerão por conta do 

Convênio nº 848688/2017 do MS. 

 

 

VII – DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

7.1 – O pagamento será feito mediante depósito em conta corrente, em nome da 

empresa, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da nota fiscal 

devidamente aceita, após a verificação da conformidade dos equipamentos pelo setor do 

almoxarifado. 

 

7.2 – A Contratada deverá emitir nota fiscal contendo: 

 

a) Dados bancários; 

 

b) Número do convênio. 

 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Capão Bonito, Estado de 

São Paulo. 

 

Capão Bonito SP, 07 de maio de 2018. 

 

 

  


