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CONVITE DE AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA VISANDO MODERNIZAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO CONVÊNIO 
N° 832646/2016  
 
A Santa casa de Misericórdia de Valença, ENTIDADE Privada Sem Fins 
Lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob o número 16.175036/0001
tecnologia da informação 
Permanente de Licitações
promovendo na data e horários previstos a 
18/2018no âmbito do Convênio SICONV número 
SICONV número 023949/2016
execução do referido convênio. 
menor preço é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alterações 
subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de jul ho de 2007 e pe
Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembr o de 2011e suas 
alterações. 
 
Fazem parte deste convite os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO
ANEXO II - EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
ANEXO V - DECLARAÇAO DE IDONEIDADE
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXOVII - TERMO DE REFERÊNCIA/DESCR
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 
REGISTROS CONTÁBEIS
ANEXO IX -  MINUTA DO CONTRATO
 
As propostas deverão ser postadas via Sedex 
de 2018 até o dia 8 de 
Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, Valença
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença.
 
O aviso de Cotação Prévia poderá ser visualizado no site da Santa Casa de 
Misericórdia de Valença: 
 
Os interessados poderão solicitar 
por meio do departamento de 
Valença de segunda a sexta
8415 
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CONVITE DE AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 18/2018 PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA VISANDO MODERNIZAÇÃO E 

CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

A Santa casa de Misericórdia de Valença, ENTIDADE Privada Sem Fins 
Lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob o número 16.175036/0001-46, o utilizando-se dos recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, torna por intermédio de sua 
Permanente de Licitações , para conhecimento dos interessados, que está 
promovendo na data e horários previstos a Cotação Prévia de Preço nº 

no âmbito do Convênio SICONV número   832646/2016
023949/2016 , celebrado com o Ministério da Saúde, para 

execução do referido convênio. A presente Cotação Prévia de Preço, tipo 
menor preço é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alterações 
subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de jul ho de 2007 e pe
Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembr o de 2011e suas 

Fazem parte deste convite os seguintes anexos:  

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 
REGISTROS CONTÁBEIS 

MINUTA DO CONTRATO 

As propostas deverão ser postadas via Sedex a partir do dia 30
de dezembro de 2018, para o seguinte endereço: Rua 

Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, Valença-Ba, CEP: 45400-000, aos cuidados do 
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença.

O aviso de Cotação Prévia poderá ser visualizado no site da Santa Casa de 
ença: http://www.santacasadevalenca.org/ 

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até 6 de dezembro 
do departamento de Projetos da Santa Casa de Misericórdia de 

Valença de segunda a sexta-feira das 8:00h às 16:00h nos telefones (75) 3641
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PARA AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA VISANDO MODERNIZAÇÃO E 

CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

A Santa casa de Misericórdia de Valença, ENTIDADE Privada Sem Fins 
Lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

se dos recursos de 
rna por intermédio de sua Comissão 

, para conhecimento dos interessados, que está 
Cotação Prévia de Preço nº 

832646/2016, proposta 
, celebrado com o Ministério da Saúde, para 
A presente Cotação Prévia de Preço, tipo 

menor preço é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e alterações 
subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de jul ho de 2007 e pe la 
Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembr o de 2011e suas 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 

0 de novembro 
inte endereço: Rua 

000, aos cuidados do 
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

O aviso de Cotação Prévia poderá ser visualizado no site da Santa Casa de 

dezembro 2018, 
da Santa Casa de Misericórdia de 

:00h às 16:00h nos telefones (75) 3641-
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AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
18/2018 CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 
NÚMERO 832646/2016 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, 
com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença
CEP 45.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001
representada por seu Provedor o Sr. 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO PRÉVIA, 
no âmbito do Convênio n°
objetivando a aquisição de
– Objetivo, a anexo III. As propostas serão avaliadas pelo menor preço global 
desde que não haja nenhuma contradição ou descumprimento com relação às 
normas da legislação vigente. A presente Cotação Prév
pela Lei nº 8.666 de junho de 1993 e alterações posteriores, 
6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Inter ministerial nº. 507, de 24 
de novembro de 2011.  
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ANEXO I 

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO Nº
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 023949/2016

A Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, 
com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença

000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001
representada por seu Provedor o Sr. Marcelo Dantas Cabral, torna público, 
para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO PRÉVIA, 

Convênio n°  832646/2016 celebrado com o Ministério da Saúde, 
objetivando a aquisição de Equipamentos, conforme descrito no edital no Item I 

Objetivo, a anexo III. As propostas serão avaliadas pelo menor preço global 
desde que não haja nenhuma contradição ou descumprimento com relação às 
normas da legislação vigente. A presente Cotação Prévia de Preço será regida 
pela Lei nº 8.666 de junho de 1993 e alterações posteriores, pelo Decreto nº. 
6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Inter ministerial nº. 507, de 24 
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TIPO MENOR PREÇO Nº 
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

023949/2016 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, 
com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença-Ba, 

000, inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001-46, neste ato 
, torna público, 

para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a COTAÇÃO PRÉVIA, 
celebrado com o Ministério da Saúde, 

Equipamentos, conforme descrito no edital no Item I 
Objetivo, a anexo III. As propostas serão avaliadas pelo menor preço global 

desde que não haja nenhuma contradição ou descumprimento com relação às 
ia de Preço será regida 

pelo Decreto nº. 
6.170, de 25 de julho de 2007 e pela Portaria Inter ministerial nº. 507, de 24 
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EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
CONVÊNIO CELEBRADO COM
NÚMERO832646/2016 NÚMERO DA PROPOSTA SICONV
 
I – OBJETIVO 
 
1.1-A presente cotação prévia de preços tem por objeto a seleção da melhor 
proposta, visando à aquisição de equipamentos e mobiliários Médico
Hospitalares, necessários à execução do objeto do Convênio
832646/2016 de acordo com os quantitativos e especificações constantes no 
Anexo I (parte integrante do presente edital), visando utilizar est
equipamentos nos atendimentos prestados pelos serviços de cirurgia e 
gerenciamento de pacientes crônicos atendidos na Santa Casa de Misericórdia 
de Valença, necessários à execução do objeto do referido Convênio. 
 
1.2 – Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do 

presente edital. Autoclave Hospitalar Horizontal 
Elétrico ( a partir de 200 W
quantidade  1.0; Mesa Cirúrgica Elétrica quantid
quantidade 1.0; Monitor 
através das especificações técnicas do ANEXO VII considerando a 
qualidade, durabilidade, funcionabilidade, desempenho e facilidade de 
assistência técnica.  

 
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 ou razão social, endereço completo, telefone, fax, e
assinada pelo representante legal da empresa. Todos os valores da proposta 
deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior 
a 60 (sessenta) dias, com planilha de preços contendo um detalhamento dos 
custos da proposta por item; apresentar o
extenso;  
 
2.2 – As propostas deverão ser postadas via Sedex até o 
de 2018, para o seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, 
Valença-Ba, CEP:45400
Santa Casa de Misericórdia de Valença.
 
2.3 Na proposta enviada via Correios
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MENOR PREÇO Nº18/201
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ANEXO II 

PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO Nº
CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

NÚMERO DA PROPOSTA SICONV  023949/2016

A presente cotação prévia de preços tem por objeto a seleção da melhor 
à aquisição de equipamentos e mobiliários Médico

Hospitalares, necessários à execução do objeto do Convênio
acordo com os quantitativos e especificações constantes no 

Anexo I (parte integrante do presente edital), visando utilizar est
equipamentos nos atendimentos prestados pelos serviços de cirurgia e 
gerenciamento de pacientes crônicos atendidos na Santa Casa de Misericórdia 
de Valença, necessários à execução do objeto do referido Convênio. 

Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do 
toclave Hospitalar Horizontal quantidade 1.0;

a partir de 200 W )  quantidade 1.0; Carro de Emergência 
Mesa Cirúrgica Elétrica quantidade 1.0;

; Monitor Multiparâmetros quantidade 2.0
através das especificações técnicas do ANEXO VII considerando a 
qualidade, durabilidade, funcionabilidade, desempenho e facilidade de 

 

A 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-mail e deverá estar 

lo representante legal da empresa. Todos os valores da proposta 
deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior 
a 60 (sessenta) dias, com planilha de preços contendo um detalhamento dos 
custos da proposta por item; apresentar os valores totais numéricos e por 

As propostas deverão ser postadas via Sedex até o dia 8
para o seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, 

Ba, CEP:45400-000, aos cuidados do departamento de compras da 
Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

Na proposta enviada via Correios (meio físico) indicar ENVELOPE Nº 01 
NTOS DE HABILITAÇÃO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 

/2018 CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO 
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TIPO MENOR PREÇO Nº18/2018 
O MINISTÉRIO DA SAÚDE 

023949/2016   

A presente cotação prévia de preços tem por objeto a seleção da melhor 
à aquisição de equipamentos e mobiliários Médico-

Hospitalares, necessários à execução do objeto do Convênio de nº  
acordo com os quantitativos e especificações constantes no 

Anexo I (parte integrante do presente edital), visando utilizar estes 
equipamentos nos atendimentos prestados pelos serviços de cirurgia e 
gerenciamento de pacientes crônicos atendidos na Santa Casa de Misericórdia 
de Valença, necessários à execução do objeto do referido Convênio.  

Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do 
quantidade 1.0; Bisturi 

Carro de Emergência 
ade 1.0; Seladora  

Multiparâmetros quantidade 2.0, definidos 
através das especificações técnicas do ANEXO VII considerando a 
qualidade, durabilidade, funcionabilidade, desempenho e facilidade de 

A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, 
não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter 

mail e deverá estar 
lo representante legal da empresa. Todos os valores da proposta 

deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior 
a 60 (sessenta) dias, com planilha de preços contendo um detalhamento dos 

s valores totais numéricos e por 

8 de dezembro 
para o seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, 

000, aos cuidados do departamento de compras da 

(meio físico) indicar ENVELOPE Nº 01 – 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO 

CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO 
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DA SAÚDE Nº   832646/2016
023949/2016   e anexos documentos de habilitação.
 
2.4-A Santa Casa de Misericórdia de Valença 
eventual indisponibilidade dos Correios
cumprimento do prazo de recebimento das propostas.
 
2.5 – Enviar anexo à proposta cópias autenticadas dos documentos listados no 
capítulo VI - HABILITAÇÃO.
 
III- DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 - Somente poderão participar da concorrência as empresas, legalmente 
constituídas, estabelecidas, habilitadas e capacitadas, conforme especificações 
anteriores, a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 
condições do Edital. 

3.2 - Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham sido 
consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta ou Indireta Estadual ou que estejam 
concordatárias ou com falênci

3.3 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais 
de 01 (uma) empresa na presente concorrência.

3.4 - Os Concorrentes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à 
verificação e comparação minuciosa de todos
fornecidos, observando que:

3.5 - Os Concorrentes deverão assumir todos os custos associados à 
elaboração de suas propostas, não assistindo
aquisição dos elementos necessários à organização e apresentaçã
propostas. 

 
IV-DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

 
4.1-Será lavrada Ata circunstanciada e disponibilizada a todos os participantes 
no site do SINCONV após homologação. 

4.2- É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, 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.
 
V – DO CRITÉRIO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
 
O processamento e julgamento da concorrência obedecerão às regras deste 
edital, e onde o mesmo for omisso, subsidiariamente aplicar
analogia, as disposições da 
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832646/2016 NÚMERO DA PROPOSTA 
anexos documentos de habilitação. 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença não se responsabilizará pela 
eventual indisponibilidade dos Correios, no momento da verificação e 
cumprimento do prazo de recebimento das propostas. 

Enviar anexo à proposta cópias autenticadas dos documentos listados no 
HABILITAÇÃO. 

 

Somente poderão participar da concorrência as empresas, legalmente 
constituídas, estabelecidas, habilitadas e capacitadas, conforme especificações 
anteriores, a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 

Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham sido 
consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta ou Indireta Estadual ou que estejam 
concordatárias ou com falência decretada. 

É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais 
de 01 (uma) empresa na presente concorrência. 

Os Concorrentes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à 
verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos 
fornecidos, observando que: 

Os Concorrentes deverão assumir todos os custos associados à 
elaboração de suas propostas, não assistindo-lhes nenhuma indenização pela 
aquisição dos elementos necessários à organização e apresentaçã

DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO  

Será lavrada Ata circunstanciada e disponibilizada a todos os participantes 
no site do SINCONV após homologação.  

É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
icitação, 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.

DO CRITÉRIO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

O processamento e julgamento da concorrência obedecerão às regras deste 
edital, e onde o mesmo for omisso, subsidiariamente aplicar
analogia, as disposições da Lei Federal no 8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, 

 
4 

NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 

não se responsabilizará pela 
o momento da verificação e 

Enviar anexo à proposta cópias autenticadas dos documentos listados no 

Somente poderão participar da concorrência as empresas, legalmente 
constituídas, estabelecidas, habilitadas e capacitadas, conforme especificações 
anteriores, a executar o seu objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as 

Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham sido 
consideradas suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Direta ou Indireta Estadual ou que estejam 

É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais 

Os Concorrentes, antes da elaboração das propostas, deverão proceder à 
os elementos técnicos 

Os Concorrentes deverão assumir todos os custos associados à 
lhes nenhuma indenização pela 

aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das 

Será lavrada Ata circunstanciada e disponibilizada a todos os participantes 

É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer 
icitação, 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. 

O processamento e julgamento da concorrência obedecerão às regras deste 
edital, e onde o mesmo for omisso, subsidiariamente aplicar-se-ão, por 

Lei Federal no 8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, 
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de 25 de julho de 2007 e pela Portar
novembro de 2011. 
 

5.1 – Serão desclassificas as propostas que:
 
a) Não atenderem as exigências contidas nos itens 1 e 2;
 
b) Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, 
inexequíveis, ou preços incompatíveis com a realidade mercadológica;
 
c) Que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação 
dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente 
edital. 
 
d) Não será considerada qualquer oferta de vantagem não pr
COTAÇÃO, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes, ressalvadas as exceções previstas no § 3o do art.44, da Lei de 
Licitações;  
 
e) Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não 
atender às exigências previstas neste documento, a Comissão Permanente 
Licitações da Santa Casa de Misericórdia de Valença examinará a proposta 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do 
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, a
apuração de uma proposta que atenda às exigências.
 
f) Que não apresentem a documentação exigida por este edital.

 
g) Serão desclassificadas as propostas que omitam qualquer elemento 
exigido neste ato convocatório, que não contenham informações suficientes 
que permitam a avaliação quantitativa e qualitativa, que contenham qualquer 
limitação ou condição substancial que seja contrária aos termos deste Convite, 
ou ainda propostas que sejam inexequíveis, mesmo que parcialmente, assim 
declaradas mediante exposiçã

5.2 - Serão classificadas:

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre 
as empresas classificadas, considerand
funcionabilidade, facilidade de assistência técnica, garantia. 
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o 
disposto no § 2.º do artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93, a classificação far
obrigatoriamente por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

5.3. - O resultado da avaliação das propostas 
por correspondência em papel timbrado assinado pelo Pr
Permanente de Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente 
divulgado no site do SICONV.
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de 25 de julho de 2007 e pela Portar ia Interministerial nº. 507, de 24 de 

Serão desclassificas as propostas que: 

Não atenderem as exigências contidas nos itens 1 e 2; 

Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, 
incompatíveis com a realidade mercadológica;

Que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação 
dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não pr
COTAÇÃO, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes, ressalvadas as exceções previstas no § 3o do art.44, da Lei de 

Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não 
previstas neste documento, a Comissão Permanente 

Licitações da Santa Casa de Misericórdia de Valença examinará a proposta 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do 
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, a
apuração de uma proposta que atenda às exigências. 

Que não apresentem a documentação exigida por este edital.

Serão desclassificadas as propostas que omitam qualquer elemento 
exigido neste ato convocatório, que não contenham informações suficientes 
que permitam a avaliação quantitativa e qualitativa, que contenham qualquer 
limitação ou condição substancial que seja contrária aos termos deste Convite, 
ou ainda propostas que sejam inexequíveis, mesmo que parcialmente, assim 
declaradas mediante exposição da Comissão Permanente de Licitações;

Serão classificadas: 

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre 
as empresas classificadas, considerando qualidade dos itens, durabilidade, 
funcionabilidade, facilidade de assistência técnica, garantia.  
b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o 
disposto no § 2.º do artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93, a classificação far

amente por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes 
serão convocados, vedado qualquer outro procedimento; 

O resultado da avaliação das propostas será disponibilizado por e
por correspondência em papel timbrado assinado pelo Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente 
divulgado no site do SICONV. 
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ia Interministerial nº. 507, de 24 de 

Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, 
incompatíveis com a realidade mercadológica; 

Que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação 
dúbia ou rasuradas, ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 
COTAÇÃO, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais 
licitantes, ressalvadas as exceções previstas no § 3o do art.44, da Lei de 

Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor não 
previstas neste documento, a Comissão Permanente 

Licitações da Santa Casa de Misericórdia de Valença examinará a proposta 
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a regularidade do 
participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

Que não apresentem a documentação exigida por este edital. 

Serão desclassificadas as propostas que omitam qualquer elemento 
exigido neste ato convocatório, que não contenham informações suficientes 
que permitam a avaliação quantitativa e qualitativa, que contenham qualquer 
limitação ou condição substancial que seja contrária aos termos deste Convite, 
ou ainda propostas que sejam inexequíveis, mesmo que parcialmente, assim 

o da Comissão Permanente de Licitações; 

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre 
dade dos itens, durabilidade, 

b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o 
disposto no § 2.º do artigo 3.º da Lei n.º 8.666/93, a classificação far-se-á 

amente por sorteio, em ato público para o qual todos os licitantes 

será disponibilizado por e-mail ou 
esidente da Comissão 

Permanente de Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente 
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5.4 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, sob 
pena de preclusão, o recurso deverá ser encaminhado 
eletrônico ou físico divulgados, contados a partir da data de postagem do 
recurso alinhado com a data de divulgação do resultado.

VI- HABILITAÇÃO 

6.1 Documentações relativas à Habilitação Jurídica:

6.1.1 Prova de registro na Junta Comercial
caso de firma individual; 

6.1.2 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de 
sociedades comerciais, acompanhada da comprovaç
administradores, no caso de sociedade por ações;

6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da investidura da diretoria em exercício;

6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa
estrangeira em funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim exigir. 

6.2 Documentações relativas à regularidade fiscal:

6.2.1 Prova de inscrição no CNPJ 

6.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da concor

6.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal / Certidão 
Negativa de Tributos (CNT) e Certidão Negativa da Dívida Ativa (CNDA), 
Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do domicílio 
ou sede do concorrente ou outra

6.2.4 Prova de regularidade de Situação 
Nacional de Seguridade Social 
a Seguridade Social. 

6.2.5 Certidão de Regularidade do FGTS 
Econômica Federal – CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço.

           6.2.6 Prova de Regularidade do Imposto sobre Serviços (ISS) da sede do 
concorrente, quando aplicável.

6.3 Declaração informando o 
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura do envelope nº 01];

6.4 Declaração atestando a inexistência de circunstâncias que a impeça de 
participar nesta concorrência;
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5.4 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, sob 
pena de preclusão, o recurso deverá ser encaminhado para o endereço 
eletrônico ou físico divulgados, contados a partir da data de postagem do 
recurso alinhado com a data de divulgação do resultado. 

6.1 Documentações relativas à Habilitação Jurídica: 

6.1.1 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no 
 

6.1.2 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de 
sociedades comerciais, acompanhada da comprovação da eleição dos seus 
administradores, no caso de sociedade por ações; 

6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da investidura da diretoria em exercício; 

6.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa 
estrangeira em funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

6.2 Documentações relativas à regularidade fiscal: 

o no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

6.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto da concorrência; 

6.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal / Certidão 
Negativa de Tributos (CNT) e Certidão Negativa da Dívida Ativa (CNDA), 
Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do domicílio 
ou sede do concorrente ou outra equivalente, na forma da lei; 

Prova de regularidade de Situação – CRS, expedida pelo Instituto 
Nacional de Seguridade Social - INSS, comprovando sua regularidade relativa 

6.2.5 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pel
CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço. 

6.2.6 Prova de Regularidade do Imposto sobre Serviços (ISS) da sede do 
concorrente, quando aplicável. 

6.3 Declaração informando o prazo de validade da proposta [NUNCA
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura do envelope nº 01];

6.4 Declaração atestando a inexistência de circunstâncias que a impeça de 
participar nesta concorrência; 
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5.4 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, sob 
para o endereço 

eletrônico ou físico divulgados, contados a partir da data de postagem do 

ou repartição correspondente, no 

6.1.2 Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor em se tratando de 

ão da eleição dos seus 

6.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

 ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

6.2.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver relativo ao domicílio ou sede do Concorrente, pertinente ao seu ramo 

6.2.3 Prova de regularidade para com as Fazendas Federal / Certidão 
Negativa de Tributos (CNT) e Certidão Negativa da Dívida Ativa (CNDA), 
Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, do domicílio 

CRS, expedida pelo Instituto 
INSS, comprovando sua regularidade relativa 

CRF, emitida pela Caixa 
CAIXA, comprovando sua regularidade perante o Fundo 

6.2.6 Prova de Regularidade do Imposto sobre Serviços (ISS) da sede do 

NUNCA inferior a 
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de abertura do envelope nº 01]; 

6.4 Declaração atestando a inexistência de circunstâncias que a impeça de 
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6.5 Especificação Técnica
aplicados nos serviços, com todas as condições de garantia e assistência 
técnica prestada dentro do Estado da Bahia, inclusive comprometendo
repor os materiais e equipamentos entregues fora das especifi
outros que correspondam às especificações convencionais, sem qualquer 
ônus ou despesas para a Santa Casa de Misericórdia de Valença.
6.5.1 Atendimento as normas IEC 60601
partir da apresentação dos respectivos ce
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO. Exigidos 
somente para o Aparelho de Anestesia (Item 01).

 

6.6 Documentações relativas à qualificação econômico
 

           6.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível 
em Lei, que comprovem a boa situação financeira do Concorrente. Esta 
conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do Balanço ou cópias 
reprográficas das páginas
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da 
Concorrente, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos,
obrigatoriamente, firmados pelo Contador e pelo Dirigente/Sócio, qualificados, 
vedada a substituição por Balancetes ou Balanço Provisório.

 
6.6.2 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo(s) distribuidor 
(es) da sede do Concorrente, 
data de realização desta concorrência.

6.6.3 Declaração expedida pela Corregedoria da Comarca da sede do 
Concorrente, especificando os Cartórios Distribuidores competentes para 
emissão de Certidão de Pedido de 

6.7 Outros documentos: 

6.7.1 Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de 
Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como 
o endereço postal e eletrônico, número de telefone, CNPJ, da In
Estadual e da Inscrição Municipal do Concorrente.

6.7.2 Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no 
qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços 
executados. 

6.7.3 A contratação será formalizada median

6.7.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar da 
assinatura do Contrato. 

6.7.5 Apresentação de Alvará municipal de localização e funcionamento.

6.8 Qualificações Técnica:
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6.5 Especificação Técnica completa dos materiais e equipamentos que serão 
aplicados nos serviços, com todas as condições de garantia e assistência 
técnica prestada dentro do Estado da Bahia, inclusive comprometendo
repor os materiais e equipamentos entregues fora das especifi
outros que correspondam às especificações convencionais, sem qualquer 
ônus ou despesas para a Santa Casa de Misericórdia de Valença.
6.5.1 Atendimento as normas IEC 60601-1, IEC 60601-2-41, comprovadas a 
partir da apresentação dos respectivos certificados. Além da certificação de 
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO. Exigidos 
somente para o Aparelho de Anestesia (Item 01). 

6.6 Documentações relativas à qualificação econômico-financeira:

6.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível 
em Lei, que comprovem a boa situação financeira do Concorrente. Esta 
conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do Balanço ou cópias 
reprográficas das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da 
Concorrente, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos,
obrigatoriamente, firmados pelo Contador e pelo Dirigente/Sócio, qualificados, 
vedada a substituição por Balancetes ou Balanço Provisório. 

6.6.2 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo(s) distribuidor 
(es) da sede do Concorrente, emitida, no máximo, 30 (trinta) dias antes da 
data de realização desta concorrência. 

Declaração expedida pela Corregedoria da Comarca da sede do 
Concorrente, especificando os Cartórios Distribuidores competentes para 
emissão de Certidão de Pedido de Falência e Concordata. 

 

6.7.1 Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de 
Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como 
o endereço postal e eletrônico, número de telefone, CNPJ, da In
Estadual e da Inscrição Municipal do Concorrente. 

Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no 
qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços 

6.7.3 A contratação será formalizada mediante termo de contrato;

6.7.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar da 
 

6.7.5 Apresentação de Alvará municipal de localização e funcionamento.

6.8 Qualificações Técnica: 
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completa dos materiais e equipamentos que serão 
aplicados nos serviços, com todas as condições de garantia e assistência 
técnica prestada dentro do Estado da Bahia, inclusive comprometendo-se a 
repor os materiais e equipamentos entregues fora das especificações por 
outros que correspondam às especificações convencionais, sem qualquer 
ônus ou despesas para a Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

41, comprovadas a 
rtificados. Além da certificação de 

BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO. Exigidos 

financeira: 

6.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício exigível 
em Lei, que comprovem a boa situação financeira do Concorrente. Esta 
conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do Balanço ou cópias 

do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a 
Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e 
Encerramento registrados na Junta Comercial do Estado da sede da 
Concorrente, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos, 
obrigatoriamente, firmados pelo Contador e pelo Dirigente/Sócio, qualificados, 

6.6.2 Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo(s) distribuidor 
emitida, no máximo, 30 (trinta) dias antes da 

Declaração expedida pela Corregedoria da Comarca da sede do 
Concorrente, especificando os Cartórios Distribuidores competentes para 

6.7.1 Indicação do nome, condição legal, número do CPF e da Carteira de 
Identidade do representante da empresa que assinará o Contrato, assim como 
o endereço postal e eletrônico, número de telefone, CNPJ, da Inscrição 

Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no 
qual deverão ser creditados os pagamentos das faturas pelos serviços 

te termo de contrato; 

6.7.4 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses a contar da 

6.7.5 Apresentação de Alvará municipal de localização e funcionamento. 
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6.8.1 Atestado de capacidade técnica, ex
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido 
satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta melhor classificada, 
que apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da 
nota fiscal, que deram origem ao Atestado;

6.8.2 Apresentar comprovante de registro dos equipamentos junto à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
RESOLUÇÃO-RDC Nº. 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001;

6.8.3 Garantia total para o equipamento: todas as peças que o compõem, mão 
de obra, deslocamento, instalação, sendo a garantia com duração de 12 
meses, a contar a partir da recepção técnica e da colocação do eq
em uso;  

6.8.4 Assistência técnica pós
assistência do equipamento no Estado da Bahia, prevendo prazo máximo de 
atendimento da solicitação;

6.8.5 Disposição de materiais (peças ou acessórios) de fáci
Mercado; 

6.9. Todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, e 
deverão estar rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última 
folha, de modo a refletir o seu número exato de documentos entregues.

6.9.1 Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles 
previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua emissão, à exceção do (s) atestado 
(s) de capacidade técnica que não serão ob
aspecto. 

6.9.2 Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta 
comunicará o fato ao interessado, através de e
sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, por sua conta e ris
de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação.

6.10 Prospectos e/ou manuais descritivos dos equipamentos com suas 
características técnicas e funcionais, na língua portuguesa.

 
VII - DO CONTRATO 

7.1 Adjudicação  

A Santa Casa de Misericórdia de Valença adjudicará a proposta do vencedor, 
de acordo com os Critérios de Avaliação e Julgamento das Propostas. 

7.2 Notificação de Adjudicação
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6.8.1 Atestado de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido 
satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta melhor classificada, 

apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da 
nota fiscal, que deram origem ao Atestado; 

6.8.2 Apresentar comprovante de registro dos equipamentos junto à Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, conforme estabelece a 

RDC Nº. 185, DE 22 DE OUTUBRO DE 2001; 

6.8.3 Garantia total para o equipamento: todas as peças que o compõem, mão 
de obra, deslocamento, instalação, sendo a garantia com duração de 12 
meses, a contar a partir da recepção técnica e da colocação do eq

6.8.4 Assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de 
assistência do equipamento no Estado da Bahia, prevendo prazo máximo de 
atendimento da solicitação; 

6.8.5 Disposição de materiais (peças ou acessórios) de fácil reposição no 

6.9. Todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, e 
deverão estar rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última 
folha, de modo a refletir o seu número exato de documentos entregues.

documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles 
previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua emissão, à exceção do (s) atestado 
(s) de capacidade técnica que não serão objeto de aferição quanto a esse 

6.9.2 Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta 
comunicará o fato ao interessado, através de e-mail, que deverá providenciar 
sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, por sua conta e ris
de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação. 

6.10 Prospectos e/ou manuais descritivos dos equipamentos com suas 
características técnicas e funcionais, na língua portuguesa. 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença adjudicará a proposta do vencedor, 
de acordo com os Critérios de Avaliação e Julgamento das Propostas. 

7.2 Notificação de Adjudicação 
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pedidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, que comprovem ter o licitante fornecido 
satisfatoriamente os materiais ou serviços pertinentes e compatíveis com o 
objeto desta licitação; podendo ser exigido da proposta melhor classificada, 

apresente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou da 

6.8.2 Apresentar comprovante de registro dos equipamentos junto à Agência 
ANVISA, conforme estabelece a 

6.8.3 Garantia total para o equipamento: todas as peças que o compõem, mão 
de obra, deslocamento, instalação, sendo a garantia com duração de 12 
meses, a contar a partir da recepção técnica e da colocação do equipamento 

venda de fácil acesso na localização da rede de 
assistência do equipamento no Estado da Bahia, prevendo prazo máximo de 

l reposição no 

6.9. Todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, e 
deverão estar rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última 
folha, de modo a refletir o seu número exato de documentos entregues. 

documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles 
previstos que, uma vez não mencionado, será considerado como sendo até 60 
(sessenta) dias, contados da data de sua emissão, à exceção do (s) atestado 

jeto de aferição quanto a esse 

6.9.2 Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta 
mail, que deverá providenciar 

sua substituição até 48 (quarenta e oito) horas, por sua conta e risco, sob pena 
de preclusão de sua participação no certame, a critério da Comissão 

6.10 Prospectos e/ou manuais descritivos dos equipamentos com suas 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença adjudicará a proposta do vencedor, 
de acordo com os Critérios de Avaliação e Julgamento das Propostas.  
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A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que 
direitos e obrigações das Partes serão regidos unicamente pelos termos e 
condições do Contrato.  

7.3 Assinatura do Contrato 

O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a Santa Casa de 
Misericórdia de Valença juntamente com a eventual Gar
Contrato. O concorrente vencedor que deixar de comparecer para assinatura 
do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua 
convocação, após o qual sua omissão caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando
(artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93), perderá o direito à contratação de 
conformidade com a lei, sem prejuízo de apuração e imputação por danos 
eventualmente causados a Santa Casa de Misericórdia 

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Santa Casa de Misericórdia de Valença. Na 
ocorrência do estabelecido no item
Misericórdia de Valença convocar os concorrentes remanescentes na ordem 
de classificação, para fazê
propostas pelo primeiro classificado.

7.4 Garantia de Execução 

 
a) Para assinatura do Contrato, o Licitante adjudicado deverá apresentar a 
Santa Casa de Misericórdia de Valença, 
Execução do Contrato, de 5% sobre o valor contratual, e será aceita por meio 
de cheque administrativo, fiança 

b) A Santa Casa de Misericórdia de Valença reserva
Garantia de Execução do Contrato como compensação por quaisquer 
prejuízos resultantes do não cumprimento por parte do fornecedor de suas 
obrigações contratuais.  

7.5 O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 
8.666/93.  
 
7.5.1 A Contratada reconhecerá, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos 
casos de rescisão administrativa, prevista no
8.666/93.  
 
VIII – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
 
8.1 – O prazo de entrega será de até 
contrato;  
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A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que 
direitos e obrigações das Partes serão regidos unicamente pelos termos e 

 

7.3 Assinatura do Contrato  

O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a Santa Casa de 
Misericórdia de Valença juntamente com a eventual Garantia de Execução do 
Contrato. O concorrente vencedor que deixar de comparecer para assinatura 
do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua 
convocação, após o qual sua omissão caracterizará o descumprimento total 

ida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas 
(artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93), perderá o direito à contratação de 
conformidade com a lei, sem prejuízo de apuração e imputação por danos 
eventualmente causados a Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Santa Casa de Misericórdia de Valença. Na 
ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Santa Casa de 
Misericórdia de Valença convocar os concorrentes remanescentes na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 

7.4 Garantia de Execução  

a) Para assinatura do Contrato, o Licitante adjudicado deverá apresentar a 
Santa Casa de Misericórdia de Valença, quando aplicável , a Garantia de 
Execução do Contrato, de 5% sobre o valor contratual, e será aceita por meio 
de cheque administrativo, fiança bancária ou seguro-garantia. 

b) A Santa Casa de Misericórdia de Valença reserva-se o direito de executar a 
Garantia de Execução do Contrato como compensação por quaisquer 
prejuízos resultantes do não cumprimento por parte do fornecedor de suas 

 

oderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 

7.5.1 A Contratada reconhecerá, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos 
casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n.º 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

O prazo de entrega será de até 60(sessenta dias) após a assinatura do 
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A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que os 
direitos e obrigações das Partes serão regidos unicamente pelos termos e 

O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a Santa Casa de 
antia de Execução do 

Contrato. O concorrente vencedor que deixar de comparecer para assinatura 
do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua 
convocação, após o qual sua omissão caracterizará o descumprimento total 

a às penalidades legalmente estabelecidas 
(artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/93), perderá o direito à contratação de 
conformidade com a lei, sem prejuízo de apuração e imputação por danos 

de Valença.  

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Santa Casa de Misericórdia de Valença. Na 

anterior, poderá a Santa Casa de 
Misericórdia de Valença convocar os concorrentes remanescentes na ordem 

lo em igual prazo e nas mesmas condições 

a) Para assinatura do Contrato, o Licitante adjudicado deverá apresentar a 
, a Garantia de 

Execução do Contrato, de 5% sobre o valor contratual, e será aceita por meio 

se o direito de executar a 
Garantia de Execução do Contrato como compensação por quaisquer 
prejuízos resultantes do não cumprimento por parte do fornecedor de suas 

oderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 

7.5.1 A Contratada reconhecerá, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos 
artigo 79 da Lei Federal n.º 

dias) após a assinatura do 
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8.2 – Os equipamentos deverão ser entregues no almoxarifado da Santa Casa 
de Misericórdia de Valença na Rua Barão de Jequiriçá S/N, Centro, na cidade 
de Valença-Ba de segunda a sexta
conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, 
transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 
fornecimento. 
 
IX – DA DESPESA 
 
9.1 – As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa 
vencedora, correrá por conta do 
DA PROPOSTA SICONV 
(trezentos mil reais) celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Valença 
e o Ministério da Saúde. 
 
X – DA FORMA DE PAGAMENTO
 
10.1 – O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
ordem bancária contra instituição bancária indi
da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a assinatura do 
contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após a verificação 
da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do aceite técnic
do equipamento. 
 
Paragrafo único- Quando ocorre casos que gerem problemas, falhas ou erros 
devido a inconsistência de sistema, durante a realização de tentativa de 
finalização de movimentações financeiras via OBTV, o prazo definido no item 
10.1 poderá ser prolongado até o 
situações   que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a Santa 
Casa de Misericórdia de Valença efetuar as transações quando o sistema 
estiver em pleno funcionamento. 
 
 
10.2 – A Contratada deverá emitir nota
 

a) Número do contrato;

b) Número da proposta SICONV;

c) Número do convênio;

d) A descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no 

Anexo I; 

e) Nome do banco, número da conta e agência;

 
10.3.- Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o 
prazo para pagamento será de 03 (três) dias contados a partir da data de sua 
reapresentação.  
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Os equipamentos deverão ser entregues no almoxarifado da Santa Casa 
Valença na Rua Barão de Jequiriçá S/N, Centro, na cidade 

Ba de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 16:00h correndo por 
conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, 
transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desse 

As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa 
vencedora, correrá por conta do Convênio número   832646/2016
DA PROPOSTA SICONV 023949/2016, no valor total de até R$ 

celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Valença 
 

DA FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
ordem bancária contra instituição bancária indicada pela Contratada, em nome 
da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a assinatura do 
contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após a verificação 
da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do aceite técnic

Quando ocorre casos que gerem problemas, falhas ou erros 
devido a inconsistência de sistema, durante a realização de tentativa de 
finalização de movimentações financeiras via OBTV, o prazo definido no item 
10.1 poderá ser prolongado até o suporte técnico do SICONV resolver as 
situações   que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a Santa 
Casa de Misericórdia de Valença efetuar as transações quando o sistema 
estiver em pleno funcionamento.  

A Contratada deverá emitir nota fiscal contendo os seguintes dados:

Número do contrato; 

Número da proposta SICONV; 

Número do convênio; 

A descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no 

Nome do banco, número da conta e agência; 

Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o 
prazo para pagamento será de 03 (três) dias contados a partir da data de sua 
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Os equipamentos deverão ser entregues no almoxarifado da Santa Casa 
Valença na Rua Barão de Jequiriçá S/N, Centro, na cidade 

0h às 16:00h correndo por 
conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, 

decorrentes desse 

As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa 
832646/2016, NÚMERO 

R$ 300.000,00 
celebrado entre a Santa Casa de Misericórdia de Valença 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
cada pela Contratada, em nome 

da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a assinatura do 
contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após a verificação 
da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do aceite técnico 

Quando ocorre casos que gerem problemas, falhas ou erros 
devido a inconsistência de sistema, durante a realização de tentativa de 
finalização de movimentações financeiras via OBTV, o prazo definido no item 

suporte técnico do SICONV resolver as 
situações   que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a Santa 
Casa de Misericórdia de Valença efetuar as transações quando o sistema 

fiscal contendo os seguintes dados: 

A descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no 

Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o 
prazo para pagamento será de 03 (três) dias contados a partir da data de sua 
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10.4. - O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não 
sofrerá reajuste.  
 
XI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
 
11.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações. 
 
11.2- Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta 
cotação.  
 
11.3- Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exigem 
providências corretivas.  
 
11.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais 
devidamente atestadas pelo setor competente. 
 
11.5- Fica a empresa vencedora do certame obrigada a manter a regularidade 
da documentação apresentada na cotação prévia de preços, durante todo o 
prazo da vigência contratual, podendo a Santa Casa de Misericórdia de 
Valença e o Ministério da Saúde, a qualquer tempo, exigir sua comprovação;
 
XII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
12.1- São obrigações da Contratada:
 
a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos na proposta no local indicado
 
b) Atender às condições estabelecidas nesse edital e seus anexos; 
 
c) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na legislação;  
 
d) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos 
que não estejam em conformidade com as especificações da Contratante. 
 
e) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, e/ou a 
terceiros, provocados pôr ineficiência ou i
empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato; 
 
f) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou 
subordinados no fornecimento dos produtos;
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O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações.  

Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta 

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exigem 

 

Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais 
das pelo setor competente.  

Fica a empresa vencedora do certame obrigada a manter a regularidade 
da documentação apresentada na cotação prévia de preços, durante todo o 
prazo da vigência contratual, podendo a Santa Casa de Misericórdia de 

o Ministério da Saúde, a qualquer tempo, exigir sua comprovação;

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

São obrigações da Contratada: 

a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos 
estabelecidos na proposta no local indicado pela contratante;  

b) Atender às condições estabelecidas nesse edital e seus anexos; 

c) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

 

d) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos 
que não estejam em conformidade com as especificações da Contratante. 

e) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, e/ou a 
terceiros, provocados pôr ineficiência ou irregularidade cometida pôr seus 
empregados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;  

f) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou 
subordinados no fornecimento dos produtos; 
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O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não 

A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições 

Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta 

Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com 
a entrega dos materiais do objeto, diligenciando nos casos que exigem 

Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais 

Fica a empresa vencedora do certame obrigada a manter a regularidade 
da documentação apresentada na cotação prévia de preços, durante todo o 
prazo da vigência contratual, podendo a Santa Casa de Misericórdia de 

o Ministério da Saúde, a qualquer tempo, exigir sua comprovação; 

a) Entregar o objeto contratual de conformidade com as condições e prazos 

b) Atender às condições estabelecidas nesse edital e seus anexos;  

c) Manter durante toda execução do contrato em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

d) Realizar de forma imediata e às suas expensas, qualquer troca de produtos 
que não estejam em conformidade com as especificações da Contratante.  

e) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE, e/ou a 
rregularidade cometida pôr seus 

 

f) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou 
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g) Durante o prazo de vigência da garantia, a CONT
garantir a prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 
técnica realizada no Estado da Bahia;
 
Parágrafo Único: Todas as despesas havidas no perí
conserto, substituição de peças, transporte, mão
bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE 
quaisquer ônus;  
 
XIII - DAS SANÇÕES 
 
13.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato 
de Misericórdia de Valença poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA, às seguintes sanções:

 I – Advertência; 

II – Multa, na forma prevista neste Contrato;

III– Suspensão temporária de participar em concorrência pelo
(dois) anos. 
 
13.2 - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber. Multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais nã
entregues ou da obrigação não cumprida; Atraso injustificado ate 30 dias 
multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias 
ao dia. 
 
13.3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação 
de outra. 
 
13.4 - A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução 
do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
 
13.5 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a CONTRATADA pela su
cobrada judicialmente. 
 
13.6 - As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas, facultada a 
defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 
 
13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTR
deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo 
estabelecido. 
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g) Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA fica obrigada a 
garantir a prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 
técnica realizada no Estado da Bahia; 

Parágrafo Único: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como 
conserto, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção dos 
bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE 

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a ser firmado, a Santa Casa 
de Misericórdia de Valença poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA, às seguintes sanções: 

Multa, na forma prevista neste Contrato; 

Suspensão temporária de participar em concorrência pelo

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber. Multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais nã
entregues ou da obrigação não cumprida; Atraso injustificado ate 30 dias 
multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias — 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação 

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução 
do Contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será 

As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas, facultada a 
defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta 
deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo 
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RATADA fica obrigada a 
garantir a prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 

odo de garantia, tais como 
obra e manutenção dos 

bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE 

a ser firmado, a Santa Casa 
de Misericórdia de Valença poderá, garantida prévia defesa, aplicar à 

Suspensão temporária de participar em concorrência pelo prazo de 02 

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em 
parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber. Multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não 
entregues ou da obrigação não cumprida; Atraso injustificado ate 30 dias — 

 multa de 0,4% 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação 

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução 
 

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da 
a diferença, que será 

As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas, facultada a 
defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) 

ATADA enquanto esta 
deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo 
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XIV– ESCLARECIMENTOS 
 
14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser 
obtidos até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada 
pública junto ao Setor de 
situado na Rua Barrão de Jequiriçá S/N, CEP 45.400
BA, telefone: (75) 3641-84
 
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
15.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços 
consubstanciam-se no contrato e nas autorizações oficiais de serviço, 
independentemente de estarem nela transcritas; 
 
15.2. A não observância de qualquer item desta Cotação
desclassificação da empresa concorrente;
 
15.3. Fica a concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta 
indica que esta tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotação, 
bem como de todas as condições gerais, e da L
não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de serviço;
 
15.4 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não 
resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 
cidade de Valença-Ba, para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes desta Cotação Prévia de Preço.
 

Valença,   
 

______________________________________

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA
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ESCLARECIMENTOS  

14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser 
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão 

junto ao Setor de Projetos da Santa Casa de Misericórdia de Valença, 
situado na Rua Barrão de Jequiriçá S/N, CEP 45.400-000,Centro Valença 

8415 ou através do e-mail: projetos@scmvca.org.

ISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços 
se no contrato e nas autorizações oficiais de serviço, 

independentemente de estarem nela transcritas;  

15.2. A não observância de qualquer item desta Cotação Prévia implicará na 
desclassificação da empresa concorrente; 

15.3. Fica a concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta 
indica que esta tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotação, 
bem como de todas as condições gerais, e da Legislação específica à matéria, 
não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de serviço;

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não 
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 

Ba, para julgamento de quaisquer questões judiciais 
resultantes desta Cotação Prévia de Preço. 

Valença,   28  de novembro de 2018. 

______________________________________ 
MARCELO DANTAS CABRAL 

PROVEDOR 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA
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14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser 
para abertura da sessão 

da Santa Casa de Misericórdia de Valença, 
000,Centro Valença – 

@scmvca.org. 

15.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços 
se no contrato e nas autorizações oficiais de serviço, 

Prévia implicará na 

15.3. Fica a concorrente ciente de que a simples apresentação da proposta 
indica que esta tem pleno conhecimento dos elementos da presente cotação, 

egislação específica à matéria, 
não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como 
elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de serviço; 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não 
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da 

Ba, para julgamento de quaisquer questões judiciais 

 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 

Ref.: (identificação da licitação) 
 
 
................................., inscrito no CNPJ  n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)..................... ..............., portador(a) da Carteira 
de Identidade no............................ e do C PF no...........
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outu bro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empr ega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condição de 
aprendiz ( ) .  
 
 
............................................
(local e data)  
 
............................................................
(representante legal)  
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressal va acima)
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR 
 
 
 
 

Ref.: (identificação da licitação)  

................................., inscrito no CNPJ  n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)..................... ..............., portador(a) da Carteira 
de Identidade no............................ e do C PF no........... .............., DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outu bro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

ega menor de dezesseis anos.  

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condição de 

............................................ 

............................................................ 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressal va acima)
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR  

................................., inscrito no CNPJ  n°..................., por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)..................... ..............., portador(a) da Carteira 

.............., DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei  nº 8666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outu bro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condição de 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressal va acima)  



Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello

CNPJ 16.175.036/0001-46

Rua Barão de Jequiriçá, s/nº - Centro - CEP 45400-000 - Valença - Bahia
Tel.:(75) 3641-8400 / 8401  Fax: (75) 3641-8412 / 8 499

www.santacasavalenca.org

 

 
 
 
 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
 
 
...........................................................................(empresa), Inscrita no CNPJ nº 
.........................,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato 
superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar
V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, comprometendo
a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, inclusive INSS e FGTS. 
 
 
 
________________, ______ de ______________________
Local e data  
 
 
Licitante interessado  
 
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rado
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO  

...........................................................................(empresa), Inscrita no CNPJ nº 

.........................,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato 
superveniente impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar, na forma do inciso 
V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, comprometendo-me ainda a manter atualizado 
a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, inclusive INSS e FGTS.  

________________, ______ de _________________________ de 

Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rado . 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

...........................................................................(empresa), Inscrita no CNPJ nº 

.........................,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato 
, na forma do inciso 

me ainda a manter atualizado 
a Certidão Negativa de Débito perante as Fazendas Federal, Estadual e 

___ de 2018  
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DECLARAÇAO DE IDONEIDADE

 
 
 
A empresa............................, situada a .........................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)........................................, portador (a) da 
..................................... e do CPF nº ................................, DECLARA, para 
todos os fins que se fizerem necessários que a mesma encontra
para licitar com a Santa Casa de Misericórdia de Valença. 
 
 
 
____________________ , _____ de ________________ de 
 
 
 
 
_______________________________________________________________
________  
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
 
 
Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello

Rua Barão de Jequiriçá, s/nº - Centro - CEP 45400-000 - Valença - Bahia
Tel.:(75) 3641-8400 / 8401  Fax: (75) 3641-8412 / 8 499

www.santacasavalenca.org

ANEXO V 
 

DECLARAÇAO DE IDONEIDADE  

A empresa............................, situada a .........................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)........................................, portador (a) da Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ................................, DECLARA, para 
todos os fins que se fizerem necessários que a mesma encontra
para licitar com a Santa Casa de Misericórdia de Valença.  

____________________ , _____ de ________________ de 2018

_______________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)

Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rado 
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A empresa............................, situada a .........................................., inscrito no 
CNPJ nº ............................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 

Carteira de Identidade nº 
..................................... e do CPF nº ................................, DECLARA, para 
todos os fins que se fizerem necessários que a mesma encontra-se IDÔNEA 

8  

_______________________________________________________________

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
 
Cotação Prévia de Preços 
Mobiliários Médico- Hospitalar 
Dados da empresa:  
Razão social –  
CNPJ –  
Endereço –  
Dados do representante legal (ou procurador): 
Nome –  
CPF –  
Cargo –  
Dados bancários:  
Nome e número do Banco 
Nome e número da Agência 
Número da Conta Corrente 
 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL 

Lote DESCRIÇÃO 

1 Autoclave Hospitalar Horizontal   

2 
Bisturi Elétrico (a partir de 200 
W)   

3 Monitor Multiparâmetros

4 Carro de Emergência  

5 Mesa Cirúrgica Elétrica 

6 Seladora   

7 Monitor Multiparâmetros 

 
 
 
 
 
CONFORME EDITAL.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 
OBSERVAÇÕES: - Integram a presente proposta, para todos os fins e 
efeitos, independentemente de transcrição, todas as  exigências 
constantes do edital.  
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ANEXOVI 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Cotação Prévia de Preços nº18/2018– Aquisição de Equipamentos e 
Hospitalar  

Dados do representante legal (ou procurador):  

Nome e número do Banco –  
Nome e número da Agência –  
Número da Conta Corrente –  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIT. TOTAL  

unidade Qtde valor unitário valor total

Autoclave Hospitalar Horizontal   UN 1.0     

Bisturi Elétrico (a partir de 200 
UN 1.0     

Monitor Multiparâmetros UN 1.0     

UN 1.0     

Mesa Cirúrgica Elétrica  UN 1.0     

UN 1.0     

Monitor Multiparâmetros  UN 1.0     

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.  
Integram a presente proposta, para todos os fins e 

efeitos, independentemente de transcrição, todas as  exigências 
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Aquisição de Equipamentos e 

total 

Integram a presente proposta, para todos os fins e 
efeitos, independentemente de transcrição, todas as  exigências 
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(Local, data, carimbo e assinatura do representante  legal). 
 
 
 
ANEXO VII– TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO TÉCNICA
CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAÚDE NÚMERO 
NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 

Lote DESCRIÇÃO 

1 

Autoclave Hospitalar Horizontal   Autoclave horizontal 
automática de barreira, microprocessada para 
esterilização por vapor saturado em alta temperatura com 
as seguintes características técnicas: Volume da câmara 
interna deverá ser de aproximadamente 400 l
maior Gerenciada por controlador eletrônico programável 
e com duas portas de fechamento por deslizamento e 
travamento automático. Câmara de esterilização e câmara 
externa com seção retangular construídas em aço Inox 
AISI 316L ou material superior 
05 anos. As câmaras e portas do equipamento deverão ser 
isoladas termicamente. Sistema hidráulico deverá ser 
construído totalmente em aço INOX AISI
isolamento térmico Tubulações e componentes 
referênciada na Norma Brasil
11.816:2003. O equipamento deverá ter 02 (duas) portas 
de fechamento automático, dotadas de sistema de 
segurança antiesmagamento. A estrutura e painéis 
deverão ser em aço inox AISI 304, sendo as chapas do 
painel com acabamento escovado ou 
para validação. Filtro de ar bacteriológico para a quebra 
de vácuo. Gerador autônomo de vapor construído com 
inox AISI 316 ou superior para gerar vapor de forma 
elétrica ou através de vapor proveniente de caldeira 
instalado no hospital, c
conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 11.816. A 
produção de vapor deverá ser compatível com o volume 
da câmara e ser capaz de realizar o aquecimento do 
equipamento em no máximo 30 minutos, partindo da 
temperatura ambiente a
esterilização. O gerador de vapor deverá ficar dentro do 
gabinete da autoclave com posicionamento onde permita 
fácil intervenção de manutenção, principalmente nas 
resistências elétricas e válvula de segurança. O quadro 
elétrico do equipamento não poderá ficar aberto e 
exposto ao ambiente, devendo possuir portas com 
proteção minimamente com grau de segundo padrões IP 
contra água e poeira, referenciada na norma NBR IEC 
60.529. Bomba de vácuo de anel líquido de baixa potência 
que possibilite a retirada do ar da câmara segundo a NBR 
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(Local, data, carimbo e assinatura do representante  legal).  

TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO TÉCNICA
CELEBRADO COM O MINISTERIO DA SAÚDE NÚMERO  
NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 023949/2016  

unidade Qtde

Autoclave Hospitalar Horizontal   Autoclave horizontal 
automática de barreira, microprocessada para 
esterilização por vapor saturado em alta temperatura com 
as seguintes características técnicas: Volume da câmara 
interna deverá ser de aproximadamente 400 litros ou 
maior Gerenciada por controlador eletrônico programável 
e com duas portas de fechamento por deslizamento e 
travamento automático. Câmara de esterilização e câmara 
externa com seção retangular construídas em aço Inox 
AISI 316L ou material superior com garantia não inferior a 
05 anos. As câmaras e portas do equipamento deverão ser 
isoladas termicamente. Sistema hidráulico deverá ser 
construído totalmente em aço INOX AISI-316 com 
isolamento térmico Tubulações e componentes 
referênciada na Norma Brasileira da ABNT NBR 
11.816:2003. O equipamento deverá ter 02 (duas) portas 
de fechamento automático, dotadas de sistema de 
segurança antiesmagamento. A estrutura e painéis 
deverão ser em aço inox AISI 304, sendo as chapas do 
painel com acabamento escovado ou superior. Conexão 
para validação. Filtro de ar bacteriológico para a quebra 
de vácuo. Gerador autônomo de vapor construído com 
inox AISI 316 ou superior para gerar vapor de forma 
elétrica ou através de vapor proveniente de caldeira 
instalado no hospital, com isolamento térmico obrigatório 
conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 11.816. A 
produção de vapor deverá ser compatível com o volume 
da câmara e ser capaz de realizar o aquecimento do 
equipamento em no máximo 30 minutos, partindo da 
temperatura ambiente até a temperatura própria para 
esterilização. O gerador de vapor deverá ficar dentro do 
gabinete da autoclave com posicionamento onde permita 
fácil intervenção de manutenção, principalmente nas 
resistências elétricas e válvula de segurança. O quadro 

o do equipamento não poderá ficar aberto e 
exposto ao ambiente, devendo possuir portas com 
proteção minimamente com grau de segundo padrões IP 
contra água e poeira, referenciada na norma NBR IEC 
60.529. Bomba de vácuo de anel líquido de baixa potência 

possibilite a retirada do ar da câmara segundo a NBR UN 1.0
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TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO TÉCNICA CONVÊNIO 
 832646/2016   

Qtde valor unitário valor total 

1.0 
R$ 

183.000,00 
R$ 

183.000,00 
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11.816:2003. Display ou monitor tipo touch screen que 
possibilite a visualização de pelo menos os seguintes itens: 
indicação das fases dos ciclos, alarmes, mensagens, 
regulagem da sonda e transdutor de p
segurança para acesso de operadores, e outros. Programa 
de ciclos de esterilização deverão ser abertos, com 
possibilidade de memorizar no mínimo 10 novos ciclos. 
Ciclo para teste BOWIE & DICK, ciclo para teste de 
hermeticidade do sistema 
do comando de forma obrigatória. O teste de 
hermeticidade deve seguir os critérios da norma brasileira 
NBR ISO 17.665-2:2013 parte A6, com perda máxima de 
1,3mbar/min (milibares por minuto). Em caso de não 
alcance deste parâmet
alarme no teste de vácuo/hermeticidade. Ciclo tecidos, 
instrumentos, borrachas, devem estar na programação e 
serem identificados com seus respectivos nomes a fim de 
se obter rastreabilidade do processo de esterilização. 
Deverá ser possível programar no mínimo 4 pulsos de 
vácuo/vapor para o acondicionamento da carga, 
indicando o valor mínimo e máximo de pressão. Deverá 
ser possível programar o tempo e a temperatura de 
esterilização para cada tipo de carga/ciclo. Deverá ser 
possível programar a pressão mínima e o tempo para 
início da secagem do material. Registro de falhas do 
processo devem estar disponíveis no painel através de um 
histórico. A Autoclave deverá ser equipada com 01 (uma) 
impressora, onde deverá constar Nome da Insti
Modelo e numero de série da autoclave, Hora, Data, Ciclo 
utilizado, fases do ciclo, temperatura dos sensores de 
câmara interna e dreno, pressão da câmara interna em 
kPa ou mbar, temperatura máxima e mínima da 
esterilização, número de ciclos realiza
mensagens de segurança e gráfico de pressão e 
temperatura em função do tempo. OUTROS 
(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI 

2 

Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)  Bisturi Elétrico. 
Equipamento microprocessado utilizado para 
procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 
300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 
níveis de blend, coagulação e bipolar. Característi
as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro 
300w; Blend 1 - 250w; Blend 2 
Coagulação: Spray - 
Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; 
Alarmes audiovisuais de segura
e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; 
saída bipolar independente. Com duas saídas 
independentes para caneta de comando manual 
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11.816:2003. Display ou monitor tipo touch screen que 
possibilite a visualização de pelo menos os seguintes itens: 
indicação das fases dos ciclos, alarmes, mensagens, 
regulagem da sonda e transdutor de pressão, niveis de 
segurança para acesso de operadores, e outros. Programa 
de ciclos de esterilização deverão ser abertos, com 
possibilidade de memorizar no mínimo 10 novos ciclos. 
Ciclo para teste BOWIE & DICK, ciclo para teste de 
hermeticidade do sistema deverão estar na programação 
do comando de forma obrigatória. O teste de 
hermeticidade deve seguir os critérios da norma brasileira 

2:2013 parte A6, com perda máxima de 
1,3mbar/min (milibares por minuto). Em caso de não 
alcance deste parâmetro, o equipamento deve gerar 
alarme no teste de vácuo/hermeticidade. Ciclo tecidos, 
instrumentos, borrachas, devem estar na programação e 
serem identificados com seus respectivos nomes a fim de 
se obter rastreabilidade do processo de esterilização. 

ser possível programar no mínimo 4 pulsos de 
vácuo/vapor para o acondicionamento da carga, 
indicando o valor mínimo e máximo de pressão. Deverá 
ser possível programar o tempo e a temperatura de 
esterilização para cada tipo de carga/ciclo. Deverá ser 

el programar a pressão mínima e o tempo para 
início da secagem do material. Registro de falhas do 
processo devem estar disponíveis no painel através de um 
histórico. A Autoclave deverá ser equipada com 01 (uma) 
impressora, onde deverá constar Nome da Instituição, 
Modelo e numero de série da autoclave, Hora, Data, Ciclo 
utilizado, fases do ciclo, temperatura dos sensores de 
câmara interna e dreno, pressão da câmara interna em 
kPa ou mbar, temperatura máxima e mínima da 
esterilização, número de ciclos realizados (seqüencial), 
mensagens de segurança e gráfico de pressão e 
temperatura em função do tempo. OUTROS 
(ESPECIFICAR): NÃO POSSUI  

Bisturi Elétrico (a partir de 200 W)  Bisturi Elétrico. 
Equipamento microprocessado utilizado para 
procedimentos cirúrgicos. Com potência de no mínimo 
300 Watts, com no mínimo as funções: funções corte, 3 
níveis de blend, coagulação e bipolar. Características para 
as potências das funções de no mínimo: Corte: Puro - 

250w; Blend 2 - 200w; Blend 3 - 150w; 
 120w; Bipolar - 70w, no mínimo. 

Display digital de fácil leitura; Painel à prova d''agua; 
Alarmes audiovisuais de segurança; acionamento de corte 
e coagulação por pedal ou caneta com comando manual; 
saída bipolar independente. Com duas saídas 
independentes para caneta de comando manual UN 1.0
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1.0 
R$ 
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facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com 
sistema de gás argônio; Sistema
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no 
pedal. Memorização de programações realizadas; 
indicação sonora da função acionada. Acompanhar o 
equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão 
autoclavável; 1 caneta de comando
placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar 
autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 
pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra 
dupla. Alimentação elé
solicitante.OUTROS (ESPECIFICAR): POSSUI 

3 

Monitor MultiparâmetrosObservação  PRESSÃO NÃO 
INVASIVA (PNI): POSSUI, RESPIRAÇÃO: POSSUI, 
TEMPERATURA: POSSUI, TIPO DE MONITOR: LCD, 
TAMANHO DA TELA: DE 10 A 12, OXIMETRIA (SPO2): 
POSSUI, ELETROCARDIOGRAMA (ECG): POSSUI, 
CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI, P
(PI): NÃO POSSUI, DÉBITO CARDÍACO: NÃO POSSUI 

4 

Carro de Emergência  CONFECÇÃO ESTRUTURA/ 
GABINETE: AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, CILINDRO DE 
OXIGÊNIO: NÃO POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: 
POSSUI, SUPORTE DE SORO: POSSUI, GAVETAS: MÍNIMO 
DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, TÁBUA DE 
MASSAGEM: POSSUI  

5 

Mesa Cirúrgica Elétrica  Mesa cirúrgica elétrica, 
radiotransparente, para procedimentos de alta 
complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para 
os seguintes movimentos: Regulagem de altura, 
Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade 
. Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além 
desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; 
Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; 
Semissentado. Moviment
Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral 
esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo 
para ambos os lados. Capacidade de peso: pacientes até 
220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo 
Radiotransparente, permitindo
de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço 
inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de 
movimentação e fixação; Colchonete: deve ser 
translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve 
ser revestido de material impermeável e sem costuras. 
Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para 
renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta
01 par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo 
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facilitando o trabalho de dois cirurgiões; compatível com 
sistema de gás argônio; Sistema de segurança; 
Possibilidade de controle da potência na caneta e/ou no 
pedal. Memorização de programações realizadas; 
indicação sonora da função acionada. Acompanhar o 
equipamento, no mínimo: 1 pedal duplo, 1 caneta padrão 
autoclavável; 1 caneta de comando manual reutilizável; 1 
placa neutra permanente em inox; 1 cabo bipolar 
autoclavável; 1 cabo de força; 1 carro móvel para 
transporte; 1 conjunto com mínimo de 6 eletrodos; 1 
pinça bipolar isolada tipo baioneta; 1 cabo de placa neutra 
dupla. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.OUTROS (ESPECIFICAR): POSSUI  

Monitor MultiparâmetrosObservação  PRESSÃO NÃO 
INVASIVA (PNI): POSSUI, RESPIRAÇÃO: POSSUI, 
TEMPERATURA: POSSUI, TIPO DE MONITOR: LCD, 
TAMANHO DA TELA: DE 10 A 12, OXIMETRIA (SPO2): 
POSSUI, ELETROCARDIOGRAMA (ECG): POSSUI, 
CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI, PRESSÃO INVASIVA 
(PI): NÃO POSSUI, DÉBITO CARDÍACO: NÃO POSSUI  UN 1.0

Carro de Emergência  CONFECÇÃO ESTRUTURA/ 
GABINETE: AÇO PINTADO/ AÇO INÓX, CILINDRO DE 
OXIGÊNIO: NÃO POSSUI, SUPORTE PARA CILINDRO: 
POSSUI, SUPORTE DE SORO: POSSUI, GAVETAS: MÍNIMO 
DE 04, SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI, TÁBUA DE 

 UN 1.0

Mesa Cirúrgica Elétrica  Mesa cirúrgica elétrica, 
radiotransparente, para procedimentos de alta 
complexidade. Características técnicas mínimas: Tipo de 
acionamento deverá ser elétrico por controle remoto para 

imentos: Regulagem de altura, 
Trendelemburg, reverso do Trendelemburg e lateralidade 
. Movimento longitudinal manual ou elétrico.; Além 
desses, deve permitir as seguintes posições: Renal; 
Semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; 
Semissentado. Movimentos da mesa: Altura ajustável; 
Trendelemburg; Reverso do Trendelemburg; Lateral 
esquerda e direita; Movimento longitudinal do tampo 
para ambos os lados. Capacidade de peso: pacientes até 
220 Kg, no mínimo; Material: Mesa: Tampo 
Radiotransparente, permitindo utilização do intensificador 
de imagem; Coluna e Base: devem ser constituídas de aço 
inoxidável; Base: deve ser provida de sistema de 
movimentação e fixação; Colchonete: deve ser 
translúcido, antiestático, leve e de fácil manipulação. Deve 

e material impermeável e sem costuras. 
Acessórios Mínimos: 01 arco de narcose; 01 suporte para 
renal; 01 par de suportes de braço; 01par de porta-coxa; 
01 par de suportes laterais; 01 par de ombreiras; 01 jogo UN 1.0
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de colchonete impermeável e sem costura; 01 ba
porta cassete; 01 gaveta ginecológica, cabo de 
alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI 

6 
Seladora  TIPO: MANUAL/ PEDAL, APLICAÇÃO: GRAU 
CIRÚRGICO 

7 

Monitor Multiparâmetros PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): 
POSSUI, RESPIRAÇÃO: POSSUI, TEMPERATURA: POSSUI, 
TIPO DE MONITOR: LCD, TAMANHO DA TELA: DE 10 A 12, 
OXIMETRIA (SPO2): POSSUI, ELETROCARDIOGRAMA (ECG): 
POSSUI, CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI, PRESSÃO 
INVASIVA (PI): NÃO POSSUI, DÉBITO CARDÍACO: NÃO 
POSSUI  
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de colchonete impermeável e sem costura; 01 bandeja 
porta cassete; 01 gaveta ginecológica, cabo de 
alimentação padrão ABNT. Bateria interna recarregável; 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.OPCIONAIS (DESCREVER): NÃO POSSUI  

MANUAL/ PEDAL, APLICAÇÃO: GRAU 
UN 1.0

Monitor Multiparâmetros PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): 
POSSUI, RESPIRAÇÃO: POSSUI, TEMPERATURA: POSSUI, 
TIPO DE MONITOR: LCD, TAMANHO DA TELA: DE 10 A 12, 
OXIMETRIA (SPO2): POSSUI, ELETROCARDIOGRAMA (ECG): 
POSSUI, CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI, PRESSÃO 

SIVA (PI): NÃO POSSUI, DÉBITO CARDÍACO: NÃO 
UN 1.0
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1.0 
R$ 
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DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 
REGISTROS CONTÁBEIS 
 
Eu, ________________________, empresário(a) portador(a) do CPF nº 
___________ e RG nº _______________, representante legal da empresa 
_______________________________________________________________
____, com CNPJ nº __________ e sede à Av. __________ nº ___
de __________, UF , 
servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 
controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da minha 
empresa, acima indicada, referente a
18/2018, isso, caso minha empresa venha a ser a vencedora do certame 
lançada pelo Santa Casa de Misericórdia de Valença, CNPJ nº 
16175036/0001-46 que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamento, no âmbito do Contrato de 
Repasse do Convênio no SICONV sob nº 
PROPOSTA SICONV 023949/2016
Santa Casa de Misericórdia de Valença
 
 
Data,      /     / 2018.  
 
____________________________________________ 
Nome do representante legal da licitante 
 
CPF nº __________ RG nº ______________ 
Razão Social da Empresa Licitante_______________ 
CNPJ nº ______________
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 
REGISTROS CONTÁBEIS  

Eu, ________________________, empresário(a) portador(a) do CPF nº 
___________ e RG nº _______________, representante legal da empresa 
_______________________________________________________________
____, com CNPJ nº __________ e sede à Av. __________ nº ___
de __________, UF , DECLARO que concederei livre acesso para os 
servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 
controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da minha 
empresa, acima indicada, referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço 

sso, caso minha empresa venha a ser a vencedora do certame 
lançada pelo Santa Casa de Misericórdia de Valença, CNPJ nº 

46 que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada para aquisição de equipamento, no âmbito do Contrato de 

Convênio no SICONV sob nº   832646/2016  e  NÚMERO DA 
023949/2016 , celebrado entre o Ministério do Saúde e a 

Santa Casa de Misericórdia de Valença 

____________________________________________  
Nome do representante legal da licitante  

CPF nº __________ RG nº ______________  
Razão Social da Empresa Licitante_______________  
CNPJ nº ______________ 
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DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 

Eu, ________________________, empresário(a) portador(a) do CPF nº 
___________ e RG nº _______________, representante legal da empresa 
_______________________________________________________________
____, com CNPJ nº __________ e sede à Av. __________ nº ____ na cidade 

que concederei livre acesso para os 
servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 
controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da minha 

o objeto da Cotação Prévia de Preço Nº   
sso, caso minha empresa venha a ser a vencedora do certame 

lançada pelo Santa Casa de Misericórdia de Valença, CNPJ nº 
46 que tem como objeto a contratação de empresa 

especializada para aquisição de equipamento, no âmbito do Contrato de 
e  NÚMERO DA 

celebrado entre o Ministério do Saúde e a 
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ANEXO IX- MINUTA DO CONTRATO Nº:

 

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela Santa Casa de 

Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na 

Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença

000 inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/00

pelo seu provedor, o Sr. 

nº0405603096 e do CPF nº 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

_____________________________, com C.N.P.J nº. 

Inscrição Estadual nº. ____________, estabelecida na Rua 

________________, na cidade de ____________, estado de 

_______________, neste ato representada pelo(a) seu responsável, o(a) Sr.(a) 

____________, portador do RG nº. ____________ e d

simplesmente denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente 

contrato, sujeitando-se as partes às normas previstas na

21/06/1993 (e alterações subsequentes), no Decreto nº. 6.170, de 25 de 

julho de 2007 e pela Portar

de 2011 e por suas alterações posteriores

cotação previa nº18 /201

mediante as clausulas e/ou condições seguintes:

 

Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello

Rua Barão de Jequiriçá, s/nº - Centro - CEP 45400-000 - Valença - Bahia
Tel.:(75) 3641-8400 / 8401  Fax: (75) 3641-8412 / 8 499

www.santacasavalenca.org

MINUTA DO CONTRATO Nº:  

CONTRATO Nº _______/201

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 

MEDICO HOSPITALAR QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE VALENÇA COMO 

CONTRATANTE, E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXX, COMO CONTRATADA

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela Santa Casa de 

Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na 

Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença-Ba, CEP 45.400

000 inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001-46, neste ato representada 

pelo seu provedor, o Sr. Marcelo Dantas Cabral, brasileiro, portador do RG 

e do CPF nº 770.652.805-78, simplesmente denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

_____________________________, com C.N.P.J nº. _______________ e 

Inscrição Estadual nº. ____________, estabelecida na Rua 

________________, na cidade de ____________, estado de 

_______________, neste ato representada pelo(a) seu responsável, o(a) Sr.(a) 

____________, portador do RG nº. ____________ e do CPF nº. _________, 

simplesmente denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente 

se as partes às normas previstas na Lei nº 8.666 de 

21/06/1993 (e alterações subsequentes), no Decreto nº. 6.170, de 25 de 

julho de 2007 e pela Portar ia Interministerial nº. 507, de 24 de novembro 

de 2011 e por suas alterações posteriores , de acordo com o que consta na 

/2018, fica justo e acertado o presente instrumento, 

mediante as clausulas e/ou condições seguintes: 
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CONTRATO Nº _______/2018 PARA 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO 

MEDICO HOSPITALAR QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE VALENÇA COMO 

CONTRATANTE, E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXX, COMO CONTRATADA 

Pelo presente instrumento, firmado de um lado pela Santa Casa de 

Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na 

Ba, CEP 45.400-

46, neste ato representada 

, brasileiro, portador do RG 

, simplesmente denominada 

CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 

_______________ e 

Inscrição Estadual nº. ____________, estabelecida na Rua 

________________, na cidade de ____________, estado de 

_______________, neste ato representada pelo(a) seu responsável, o(a) Sr.(a) 

o CPF nº. _________, 

simplesmente denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente 

Lei nº 8.666 de 

21/06/1993 (e alterações subsequentes), no Decreto nº. 6.170, de 25 de 

ia Interministerial nº. 507, de 24 de novembro 

, de acordo com o que consta na 

fica justo e acertado o presente instrumento, 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

 

Constitui objeto do presente 
especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital. 
Hospitalar Horizontal quantidade 1.0; Bisturi Elétrico ( a partir de 200 W 
quantidade 1.0; Carro de Emergência quantidade  1.0; Mesa Cirúrgica Elétrica 
quantidade 1.0; Seladora  quantidade1.0; Monitor Multiparâmetros quantidade 
2.0 para atender as necessidades da Santa Casa de
entidade privada sem fins lucrativos, com s
Centro, na cidade de Valença
16.175.036/0001-46, nas quantidades e conforme especificações constantes 
neste Edital.  

CLÁUSULA SEGUNDA 

E INSTALAÇÃO DOS BENS

O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 
corridos, contados a partir da assinatura do presente contrato. 
 
Parágrafo Primeiro: A entrega dos equipamentos, objeto deste contrato deverá 
ser feito no almoxarifado da Santa Casa de Misericórdia de Valença, sito à 
Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença 
000, de segunda a sexta
da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, tr
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 
Parágrafo Segundo: Não serão aceitos produtos, que estejam com qualquer 
tipo de danificação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
OBJETO  
 
O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 90 
(noventa) dias corridos, contados da data da entrega dos bens, no local e 
endereço indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, 
acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura. 
 
Parágrafo Primeiro: Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do Contratante responsável pelo recebimen
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PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição Características e 
especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital. 
Hospitalar Horizontal quantidade 1.0; Bisturi Elétrico ( a partir de 200 W 

Carro de Emergência quantidade  1.0; Mesa Cirúrgica Elétrica 
quantidade 1.0; Seladora  quantidade1.0; Monitor Multiparâmetros quantidade 

para atender as necessidades da Santa Casa de Misericórdia de Valença, 
entidade privada sem fins lucrativos, com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, 
Centro, na cidade de Valença-Ba, CEP 45.400-000 inscrita no CNPJ sob o nº 

46, nas quantidades e conforme especificações constantes 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA 

INSTALAÇÃO DOS BENS  

O objeto deste contrato deverá ser entregue em até 60 (sessenta
corridos, contados a partir da assinatura do presente contrato.  

Parágrafo Primeiro: A entrega dos equipamentos, objeto deste contrato deverá 
ado da Santa Casa de Misericórdia de Valença, sito à 

Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença - Ba, CEP 45.400
000, de segunda a sexta- feira, das 08:00 às 16:00 horas, correndo por conta 
da CONTRATADA as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 
Parágrafo Segundo: Não serão aceitos produtos, que estejam com qualquer 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

presente contrato será recebido provisoriamente em até 90 
(noventa) dias corridos, contados da data da entrega dos bens, no local e 
endereço indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, 
acompanhado da respectiva nota fiscal/fatura.  

meiro: Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
servidor do Contratante responsável pelo recebimento. 
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Características e 
especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital. Autoclave 
Hospitalar Horizontal quantidade 1.0; Bisturi Elétrico ( a partir de 200 W ) 

Carro de Emergência quantidade  1.0; Mesa Cirúrgica Elétrica 
quantidade 1.0; Seladora  quantidade1.0; Monitor Multiparâmetros quantidade 

Misericórdia de Valença, 
ede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, 

000 inscrita no CNPJ sob o nº 
46, nas quantidades e conforme especificações constantes 

DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA 

sessenta) dias 

Parágrafo Primeiro: A entrega dos equipamentos, objeto deste contrato deverá 
ado da Santa Casa de Misericórdia de Valença, sito à 

Ba, CEP 45.400-
0 às 16:00 horas, correndo por conta 

ansporte, tributos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento. 
Parágrafo Segundo: Não serão aceitos produtos, que estejam com qualquer 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 

presente contrato será recebido provisoriamente em até 90 
(noventa) dias corridos, contados da data da entrega dos bens, no local e 
endereço indicados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, 

meiro: Por ocasião da entrega, o Fornecedor deverá colher no 
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do 
Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do 
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Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 
Contratante poderá:  
 
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis;  
 
1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê
conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 
(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado;  
2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contrata
cabíveis;  
 
2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado.  
 
Parágrafo Terceiro - O recebim
prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez 
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 
contratadas. 
 
CLÁUSULA QUARTA -

O pagamento será efe
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente aceita, após a verificação da 
conformidade do equipamento pelo Setor de Almoxarifado. Juntamente deverá 
ser enviado o número do Banco, agência e conta corrente 
para o Setor Financeiro da Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de 
Valença-Ba, CEP 45.400.000
 
Parágrafo Primeiro : O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária contra instituição bancária indicada 
em nome da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a 
assinatura do contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após 
a verificação da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do 
aceite técnico do equipamento.
 
CLÁUSULA QUINTA -  

O valor do presente contrato é de até 
provenientes dos recursos do Ministério da Saúde 
832646/2016 e NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 
Nº 25000.075018/2016-61
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Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê
ndicação da Administração, no prazo máximo de 02 

(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades 

2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez 
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

- DA FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente aceita, após a verificação da 
conformidade do equipamento pelo Setor de Almoxarifado. Juntamente deverá 
ser enviado o número do Banco, agência e conta corrente da CONTRATADA, 
para o Setor Financeiro da Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de 

Ba, CEP 45.400.000 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária contra instituição bancária indicada pela Contratada, 
em nome da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a 
assinatura do contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após 
a verificação da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do 

equipamento. 

 DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS 

O valor do presente contrato é de até R$300.000,00(trezentos
provenientes dos recursos do Ministério da Saúde - FNS, Convênio nº 

e NÚMERO DA PROPOSTA SICONV 023949/2016
61 
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Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o 

lo no todo ou em parte, 
determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das 

1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 
ndicação da Administração, no prazo máximo de 02 

(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua 
ção, sem prejuízo das penalidades 

2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em 
conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 

á definitivamente no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez 
verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações 

tuado em até 15 (quinze) dias úteis, contados da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente aceita, após a verificação da 
conformidade do equipamento pelo Setor de Almoxarifado. Juntamente deverá 

da CONTRATADA, 
para o Setor Financeiro da Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de 

O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, 
pela Contratada, 

em nome da empresa, em até 15 (quinze) dias úteis, contados após a 
assinatura do contrato e apresentação da nota fiscal devidamente aceita, após 
a verificação da conformidade dos materiais pelo setor do almoxarifado e do 

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS  

trezentos mil reais) 
FNS, Convênio nº  

023949/2016 , Processo 



Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello

CNPJ 16.175.036/0001-46

Rua Barão de Jequiriçá, s/nº - Centro - CEP 45400-000 - Valença - Bahia
Tel.:(75) 3641-8400 / 8401  Fax: (75) 3641-8412 / 8 499

www.santacasavalenca.org

 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e 
irreajustável.  
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

Não será exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da 
Lei federal n.º8.666/93 e suas alterações.
 
CLÁUSULA SÉTIMA –
PRODUTO  
 
A CONTRATADA obriga
total para todas as peças que o compõem, mão de obra, deslocamento, 
instalação, sendo a garantia com duração de 12 meses, a contar a partir da 
recepção técnica e da colocação do equipamento em uso, e assegurar a 
execução da inclusão de garantia total estendida por igual período após o 
término da garantia total de um ano.
 
Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA 
deverá prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 
técnica realizada no Estado da Bahia. 
 
Parágrafo Segundo: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais 
como conserto, substituição de peças, transporte, mão
dos bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus. 
 
CLÁUSULA OITAVA -  
CONTRATADA  
 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
Edital de Cotação Prévia de Preços 
CONTRATADA:  
1. Zelar pela fiel execução deste contrato. 
2. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 
execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.; 
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitaçã
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo; 
4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou r
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 
da Lei Federal n.º 8.666/93; 
6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 
realizadas pela CONTRATANTE; 
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Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e 

DA GARANTIA CONTRATUAL  

Não será exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da 
i federal n.º8.666/93 e suas alterações. 

– DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato com garantia 
total para todas as peças que o compõem, mão de obra, deslocamento, 

, sendo a garantia com duração de 12 meses, a contar a partir da 
recepção técnica e da colocação do equipamento em uso, e assegurar a 
execução da inclusão de garantia total estendida por igual período após o 
término da garantia total de um ano. 

Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA 
deverá prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 
técnica realizada no Estado da Bahia.  

rágrafo Segundo: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais 
como conserto, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção 
dos bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à 
CONTRATANTE quaisquer ônus.  

 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
Edital de Cotação Prévia de Preços – Tipo Menor Preço, cabe à 

1. Zelar pela fiel execução deste contrato.  
s as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 

execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.; 
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;  
4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;  
5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 

al n.º 8.666/93;  
6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 
realizadas pela CONTRATANTE;  
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Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e 

Não será exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da 

DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO 

se a fornecer o objeto deste contrato com garantia 
total para todas as peças que o compõem, mão de obra, deslocamento, 

, sendo a garantia com duração de 12 meses, a contar a partir da 
recepção técnica e da colocação do equipamento em uso, e assegurar a 
execução da inclusão de garantia total estendida por igual período após o 

Parágrafo Primeiro: Durante o prazo de vigência da garantia, a CONTRATADA 
deverá prestar assistência técnica consistente contra defeitos de 
funcionamento não causados por operação incorreta, sendo esta assistência 

rágrafo Segundo: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais 
obra e manutenção 

dos bens correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do 
Tipo Menor Preço, cabe à 

s as despesas diretas e indiretas relacionadas com a 
execução do contrato, tais como transporte, frete, carga e descarga etc.;  
3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

o e qualificação 

4. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 
ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na 

eduzindo essa responsabilidade, a 

5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais 
e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 

6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação 
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7. A CONTRATADA obriga
parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade. 
8- A contratada deverá conceder livre acesso para os representantes da Santa 
Casa de Misericórdia de Valença e para os servidores dos órgãos e entidades 
públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo aos 
documentos e registros contábeis da e
Prévia de Preço Nº18/201
 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATANTE  
 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes 
das disposições deste contrato, cabe ao CONTRAT
 

1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 
que eventualmente venham a serem solicitados; 
 

2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 
contrato. 
 

CLAÚSULA DÉCIMA 
DIREITOS DO CONTRATANTE

 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 
8.666/93.  

 

Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do 
CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 
da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
INADIMPLEMENTO 
 
1 - Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos o licitante, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º 
da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

 2 - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Le
8.666/93, no que couber, multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não 
entregues ou da obrigação não cumprida; atraso injustificado ate 30 dias 
multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias 
ao dia.  

 

3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

 

Hospital Dr. Heitor Guedes de Mello

Rua Barão de Jequiriçá, s/nº - Centro - CEP 45400-000 - Valença - Bahia
Tel.:(75) 3641-8400 / 8401  Fax: (75) 3641-8412 / 8 499

www.santacasavalenca.org

7. A CONTRATADA obriga-se a substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade.  

A contratada deverá conceder livre acesso para os representantes da Santa 
Casa de Misericórdia de Valença e para os servidores dos órgãos e entidades 
públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo aos 
documentos e registros contábeis da empresa, referente ao objeto da Cotação 

/2018 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes 
das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATANTE:  

1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 
que eventualmente venham a serem solicitados;  

2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 

CLAÚSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 
DIREITOS DO CONTRATANTE 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 

Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do 
nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 

da Lei Federal n.º 8.666/93.  

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
o licitante, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º 

da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.  

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Le
8.666/93, no que couber, multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não 
entregues ou da obrigação não cumprida; atraso injustificado ate 30 dias 
multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias — 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
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se a substituir, às suas expensas, no total ou em 

A contratada deverá conceder livre acesso para os representantes da Santa 
Casa de Misericórdia de Valença e para os servidores dos órgãos e entidades 
públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e externo aos 

mpresa, referente ao objeto da Cotação 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes 

1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 

2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste 

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as 
consequências previstas no artigo 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 

Parágrafo Único: A Contratada reconhece, desde já, os direitos do 
nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE 

Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
o licitante, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º 

Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, 
ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87, da Lei Federal nº 
8.666/93, no que couber, multa de 10% a 30% sobre o valor dos materiais não 
entregues ou da obrigação não cumprida; atraso injustificado ate 30 dias — 

 multa de 0,4% 

As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.  

DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS  
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A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, 
bem como cedê-lo ou transferi
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 
assinatura.  
 

Parágrafo Único: As estipulações às obrigações da contratada não se 
vinculam ao prazo acima indicado, ficando a contratada obrigada à prestação 
de assistência técnica no prazo da garantia dos bens. 
 

Parágrafo Único: Os prazos de início de etapas de execuç
de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses 
enumeradas no artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

Fica ajustado, ainda, que: 

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

estiverem transcritos:  

a) o Edital de Cotação Prévia de Preços 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato,

na esfera administrativa, será competente o foro da 

Valença-Ba , para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

deste contrato. 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
presente termo em 02 (duas
achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 
de direito, na presença das testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes 
assinando. 
 

Valença-BA, __________ de __________ de 201

CONTRATANTE:  

______________________________ 

MARCELO DANTAS CABRAL
Provedor  
Santa Casa de Misericórdia de Valença
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A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, 
lo ou transferi-lo, no todo.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

Parágrafo Único: As estipulações às obrigações da contratada não se 
vinculam ao prazo acima indicado, ficando a contratada obrigada à prestação 
de assistência técnica no prazo da garantia dos bens.  

Parágrafo Único: Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e 
de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses 
enumeradas no artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que:  

se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

o Edital de Cotação Prévia de Preços – Tipo Menor Preço;  

a proposta apresentada pela CONTRATADA;  

2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas 

na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de 

, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 
de direito, na presença das testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes 

____ de __________ de 2018.  

______________________________  

MARCELO DANTAS CABRAL 

Santa Casa de Misericórdia de Valença 

CONTRATADA:  

______________________________ 
 RG nº. _________________ 
 CPF nº. _____________ 

( Nome da empresa contratada) 

 

TESTEMUNHAS:
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A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua 

Parágrafo Único: As estipulações às obrigações da contratada não se 
vinculam ao prazo acima indicado, ficando a contratada obrigada à prestação 

ão, de conclusão e 
de entrega somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses 
enumeradas no artigo 57, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele 

não resolvidas 

Comarca da cidade de 

, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o 
) vias de igual teor e forma que, depois de lido e 

achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos 
de direito, na presença das testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes 

______________________________  
RG nº. _________________  
CPF nº. _____________  

( Nome da empresa contratada)  
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