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CONVITE DE AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CAS A DE MISERICÓRDIA 
DE VALENÇA VISANDO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE N°
 
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
torna por intermédio de sua 
interessados, que está promovendo na data e horários previstos a 
nº 02/2019 no âmbito do Convênio SICONV número 
060781/2017, celebrado com o Ministério da Saúde, para execução do referido convênio. 
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 julho de 2007 e pela 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO D E 2016
alterações,  Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011
 
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 RE
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 
REGISTROS CONTÁBEIS
ANEXO IX -  MINUTA DO CONTRATO
 
As propostas deverão ser postadas via Sedex a partir do dia
08 de fevereiro de 2019 , 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 Mi
Valença: http://www.santacasadevalenca.org/
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença de segunda a sexta
das 8:00h às 16:00h nos telefones (75) 3641
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CONVITE DE AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 02/2019 PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CAS A DE MISERICÓRDIA 
DE VALENÇA VISANDO MODERNIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO  CONVÊNIO 
COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 847074/2017 Número da Proposta

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 

46, o utilizando-se dos recursos de tecnologia da informação 
rna por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitações , para conhecimento dos 

interessados, que está promovendo na data e horários previstos a Cotação Prévia de Preço 
no âmbito do Convênio SICONV número  847074/2017  

, celebrado com o Ministério da Saúde, para execução do referido convênio. 
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 julho de 2007 e pela 

RTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO D E 2016
Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011 

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 

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 28 de janeiro
, para o seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, 
000, aos cuidados do departamento de compras da Santa Casa de 

O aviso de Cotação Prévia poderá ser visualizado no site da Santa Casa de Mi
Valença: http://www.santacasadevalenca.org/ 
Os interessados poderão solicitar esclarecimentos até 06 de fevereiro
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença de segunda a sexta

nos telefones (75) 3641-8415 

 
 
 

PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SANTA CAS A DE MISERICÓRDIA 

CONVÊNIO CELEBRADO 
847074/2017 Número da Proposta  060781/2017 

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 

se dos recursos de tecnologia da informação – INTERNET, 
, para conhecimento dos 

Cotação Prévia de Preço 
Número da Proposta 

, 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 julho de 2007 e pela 

RTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE DEZEMBRO D E 2016  e suas 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA 

DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E 

janeiro  de 2019 até o dia 
, para o seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, 
000, aos cuidados do departamento de compras da Santa Casa de 

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

fevereiro  2019, por meio do 
departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença de segunda a sexta-feira 
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AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO

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
CNPJ sob o nº 16.175.036/0001
Dantas Cabral, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 
COTAÇÃO PRÉVIA, no âmbito do 
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 r
 
A presente Cotação Prévia de Preço, tipo menor preç o é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 
(e alterações subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170 , de 25 de julho de 2007 e pela 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE
alterações,  Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011
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ANEXO I 

AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 02/2019

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, CEP 45.400
CNPJ sob o nº 16.175.036/0001-46, neste ato representada por seu Provedor o Sr. 

, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 
COTAÇÃO PRÉVIA, no âmbito do Convênio n°  847074/2017 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, tipo menor preç o é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 
(e alterações subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170 , de 25 de julho de 2007 e pela 
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DE  DEZEMBRO DE 2016

Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011 

 
 
 

/2019 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na 
Ba, CEP 45.400-000, inscrita no 

46, neste ato representada por seu Provedor o Sr. Marcelo 
, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 

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 

elação às normas da legislação vigente.  

A presente Cotação Prévia de Preço, tipo menor preç o é regida Lei nº 8.666 de 21/06/1993 
(e alterações subsequentes), pelo Decreto nº. 6.170 , de 25 de julho de 2007 e pela 

DEZEMBRO DE 2016  e suas 
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ANEXO II 
 
EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÚMERO 847074/2017 NÚMERO 
DA PROPOSTA 060781/2017
 
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
objeto do Convênio de nº
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.  
 
1.2 – Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital. 

 
1.2.1-Aquisição de Constitui objeto do presente contrato a aquisição 
Emergência ; 03 Cardioversor
Monitor Multiparâmetros;04 
necessidades da Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucra
com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença
inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001
constantes neste Edital, 
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-
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 extenso
conter os dados bancários da empresa
 
2.2 – As propostas deverão ser postadas via Sedex 
seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, Valença
cuidados do departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença.
 
2.3 Na proposta enviada via Correios
DE HABILITAÇÃO COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO 
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 
Proposta 060781/2017
e anexos documentos de habilitação.
 
2.4-A Santa Casa de Misericórdia de Valença não se responsabilizará pela eventual 
indisponibilidade dos Correios
recebimento das propostas.
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EDITAL COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO Nº0
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÚMERO 847074/2017 NÚMERO 

060781/2017 

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 

de nº 861299/2017 de 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 

sa de Misericórdia de Valença, necessários à execução do objeto do 

Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital. 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição 
Cardioversor;01 Negatoscópio; 01Cadeira ;01Carro Maca Simples

04 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 
necessidades da Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucra
com sede na Rua Barão de Jequiriça, S/N, Centro, na cidade de Valença
inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/0001-46, nas quantidades e conforme especificações 

 definidos através das especificações técnicas d
considerando a qualidade, durabilidade, funcionabilidade, desempenho e facilidade de 

DA ENTREGA DA PROPOSTA  

A proposta deverá ser entregue digitada em papel timbrado da empresa, não poderá ter 
ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço 

-mail e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com 

idade 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 extenso
conter os dados bancários da empresa;  

As propostas deverão ser postadas via Sedex até o dia 08 de fevereiro
seguinte endereço: Rua Barão de Jequiriçá s/nº, Centro, Valença-Ba, CEP:45400
cuidados do departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença.

Na proposta enviada via Correios (meio físico) indicar ENVELOPE Nº 01 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO – TIPO MENOR PREÇO 

CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº  847074/2017 
060781/2017 

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. 

 
 
 

02/2019 
CONVÊNIO CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE NÚMERO 847074/2017 NÚMERO 

A presente cotação prévia de preços tem por objeto a seleção da melhor proposta, visando 
Hospitalares, necessários à execução do 

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 

sa de Misericórdia de Valença, necessários à execução do objeto do 

Características e especificações técnicas conforme ANEXO VII, do presente edital.  

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 04 Carro de 
Carro Maca Simples;6 

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 

46, nas quantidades e conforme especificações 
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 
ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço 

mail e deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com 

idade 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 extenso, deverá 

fevereiro   de 2019, para o 
Ba, CEP:45400-000, aos 

cuidados do departamento de compras da Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

(meio físico) indicar ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS 
MENOR PREÇO Nº02/2019 
847074/2017  Número da 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença não se responsabilizará pela eventual 
o momento da verificação e cumprimento do prazo de 
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2.5 – Enviar anexo à propo
HABILITAÇÃO. 
 
III- DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 - Somente poderão participar da concorrência as empresas, legalmente constituídas, 
estabelecidas, habilitadas e capacitadas, conforme especificações 
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 Administraçã
Indireta Estadual ou que estejam concordatárias ou com falência decretada.

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 elabor
comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos, observando que:

3.5 - Os Concorrentes deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas 
propostas, não assistindo
necessários à organização e apresentação das 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 consta
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
no 8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho  de 2007 e pela Portaria Interministerial 
nº. 507, de 24 de novembro de 2011.
5.1 – Serão desclassificas as propostas que:
 
a) Não atenderem as exigências contidas nos itens 1 e 2;
 
b) Apresentarem preços 
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 
 
d) 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 Licitações; 
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Enviar anexo à proposta cópias autenticadas dos documentos listados no capítulo VI 

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.

Não poderão participar da concorrência, empresas que tenham sido consideradas 
suspensas e/ou inidôneas por qualquer órgão ou entidade da Administraçã
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 apresentação das propostas. 

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 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 consta

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-se-ão, por analogia, as disposições da 
no 8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho  de 2007 e pela Portaria Interministerial 
nº. 507, de 24 de novembro de 2011.  

Serão desclassificas as propostas que: 

Não atenderem as exigências contidas nos itens 1 e 2; 

Apresentarem preços irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, inexequíveis, ou 
preços 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 edital.

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 Licitações;  

 
 
 

sta cópias autenticadas dos documentos listados no capítulo VI - 

Somente poderão participar da concorrência as empresas, legalmente constituídas, 
anteriores, a executar o seu 

objeto e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital. 

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) 

ação 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 
a indenização pela aquisição dos elementos 

Será lavrada Ata circunstanciada e disponibilizada a todos os participantes no site do 

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 

O processamento e julgamento da concorrência obedecerão às regras deste edital, e onde o 
ão, por analogia, as disposições da Lei Federal 

no 8.666/93, pelo Decreto nº. 6.170, de 25 de julho  de 2007 e pela Portaria Interministerial 

irrisórios, de valor zero, ou preços excessivos, inexequíveis, ou 

Que ofereçam vantagens ou alternativas não previstas, de interpretação dúbia ou 
presente edital. 

Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista nesta COTAÇÃO, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes, ressalvadas as exceções 
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e) Se a proposta de me
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, até 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 e
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
parcialmente, assim declaradas mediante exposição da Comissão Permanente de Licitações;

5.2 - Serão classificadas: 

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre as empresas 
classificadas, considerand
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
público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento;

5.3. - O resultado da avaliação das propostas 
correspondência em papel timbrado 
Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente divulgado no site do SICONV.

5.4 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 
preclusão, o recurso deverá s
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 
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, acompanha
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 trat
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 concorrência; 
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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 

ade do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 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 e
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;

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre as empresas 
o 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-se-á obrigatoriamente 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
correspondência em papel timbrado assinado pelo Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente divulgado no site do SICONV.

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 

6.1 Documentações relativas à Habilitação Jurídica: 

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

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, acompanha
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 ou sociedade 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: 

ova de inscrição 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 

 
 
 

nor 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 

ade do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 

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 

inexequíveis, mesmo que 
parcialmente, assim declaradas mediante exposição da Comissão Permanente de Licitações; 

a) As propostas que apresentarem melhor preço sobre o faturamento, dentre as empresas 
dade dos itens, durabilidade, funcionabilidade, facilidade de 

b) No caso de empate entre duas ou mais propostas e depois de obedecido o disposto no § 2.º 
obrigatoriamente por sorteio, em ato 

público para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro procedimento; 

será disponibilizado por e-mail ou por 
assinado pelo Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação através da empresa de telégrafos e posteriormente divulgado no site do SICONV. 

5.4 Do resultado do julgamento caberá recurso, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de 
er encaminhado para o endereço eletrônico ou físico divulgados, 

contados a partir da data de postagem do recurso alinhado com a data de divulgação do 

Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma 

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 

ando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento 

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 
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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 conco
da lei; 

6.2.4 Prova de regularidade de Situação 
Seguridade Social - INSS, comprovando sua regularidade relativa a Seguridade Social.

6.2.5 Certidão de Regularidade do FGTS 
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 [
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; 

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
das especificações por 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
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
 

           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
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,
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. 

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 
Falência e Concordata. 

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 Inscriçã
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.
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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 

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

6.2.5 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa 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 

o informando o prazo de validade da proposta [NUNCA
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 

ficação 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-se a repor os materiais e equipamentos entregues fo
das especificações por 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 

respectivos certificados. Além da certificação de BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO. Exigidos somente para o Aparelho de Anestesia 

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
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 

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

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

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 Estadual e da Inscrição Municipal do 

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

 
 
 

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 

rrente ou outra equivalente, na forma 

CRS, expedida pelo Instituto Nacional de 
INSS, comprovando sua regularidade relativa a Seguridade Social. 

CRF, emitida pela Caixa 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 

NUNCA inferior a 60 (sessenta) 

6.4 Declaração atestando a inexistência de circunstâncias que a impeça de participar nesta 

ficação Técnica completa dos materiais e equipamentos que serão aplicados nos 
serviços, com todas as condições de garantia e assistência técnica prestada dentro do Estado 

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 partir da 
respectivos certificados. Além da certificação de BOAS PRÁTICAS DE 

FABRICAÇÃO E/OU ARMAZENAMENTO. Exigidos somente para o Aparelho de Anestesia 

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, 

obrigatoriamente, firmados pelo 
Contador e pelo Dirigente/Sócio, qualificados, vedada a substituição por Balancetes ou 

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

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

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 

o Estadual e da Inscrição Municipal do 

Indicação do Banco, número da Agência, número da Conta Corrente, no qual deverão 
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6.7.3 A contratação será formalizada mediante ter

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: 

 

6.8.1 Atestado de capacidade técnica, expedido
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 apres
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 
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
de garantia total estendida por igual período após o término da garantia total de um ano; 

6.8.4 Assistência técnica pós
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 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 a
de sua emissão, à exceção do (s) atestado (s) de capacidade técnica que não serão objeto de 
aferição quanto a esse aspecto.

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

6.10 Prospectos e/ou manua
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 J

7.2 Notificação de Adjudicação

A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que os direitos e obrigações 
das Partes serão regidos unicamente pelos termos e condições do 
e no Contrato.  
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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 assinatura do 

6.7.5 Apresentação de Alvará municipal de localização e funcionamento.

 

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, 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 
ANVISA, conforme estabelece a RESOLUÇÃO-RDC Nº. 185, DE 22 DE 

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 em uso, e assegurar a execução da inclusão 
de garantia total estendida por igual período após o término da garantia total de um ano; 

6.8.4 Assistência técnica pós-venda de fácil acesso na localização da rede de assistência do 
Estado da Bahia, prevendo prazo máximo de atendimento da solicitação;

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

6.9. Todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, e deverão estar 
erados 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 objeto de 
aferição quanto a esse aspecto. 

6.9.2 Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta comunicará o 
interessado, através de e-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 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 

A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que os direitos e obrigações 
das Partes serão regidos unicamente pelos termos e condições do especificados neste edital 

 
 
 

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

6.7.5 Apresentação de Alvará municipal de localização e funcionamento. 

s 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 

ente cópia autenticada do contrato da prestação do serviço ou 

6.8.2 Apresentar comprovante de registro dos equipamentos junto à Agência Nacional de 
RDC Nº. 185, DE 22 DE 

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 

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;  

venda de fácil acesso na localização da rede de assistência do 
Estado da Bahia, prevendo prazo máximo de atendimento da solicitação; 

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

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

6.9.1 Os documentos solicitados deverão estar no prazo de validade neles previstos que, uma 
té 60 (sessenta) dias, contados da data 

de sua emissão, à exceção do (s) atestado (s) de capacidade técnica que não serão objeto de 

6.9.2 Havendo algum documento impugnado pela Comissão, ou omisso, esta comunicará o 
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 

is descritivos dos equipamentos com suas características técnicas 

A Santa Casa de Misericórdia de Valença adjudicará a proposta do vencedor, de acordo com 

A aceitação do Contrato constitui um acordo entre as Partes em que os direitos e obrigações 
especificados neste edital 
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7.3 Assinatura do Contrato 

7.3.1O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a 
Misericórdia de Valença, 
concorrente vencedor que deixar de comparecer para assinatura
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua convocação, após o qual sua omissão 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
legalmente estabelecidas (artigos 77 a 80, da Lei n.º 8.666/9
de conformidade com a lei, sem prejuízo de apuração e imputação por danos eventualmente 
causados a Santa Casa de Misericórdia de Valença

7.3.2Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicita
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
Casa de Misericórdia de Valença
Santa Casa de Misericórdia de Valença, 
ordem de classificação, para fazê
primeiro classificado. 

7.3.3Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
parte durante o seu transcurso e desde que
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
classificado. 

7.4 Garantia de Execução 

 
a) Para assinatura do Contrato, o Licitante adjudicado deverá apresentar a Santa Casa de 
Misericórdia de Valença, 
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
Execução do Contrato como compensaçã
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° 
 
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 8.666/93. 
 
VIII – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
 
8.1 – O prazo de entrega estará condicionado ao 
da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do convênio, logo após 
a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio,
Misericórdia de Valença  
dias) proceder com a entrega do objeto licitado.
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7.3 Assinatura do Contrato  

O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a 
Misericórdia de Valença, juntamente com a eventual Garantia de Execução do Contrato. O 
concorrente vencedor que deixar de comparecer para assinatura 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar de sua convocação, após o qual sua omissão 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando
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 

Santa Casa de Misericórdia de Valença .  

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

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 

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

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 
sobre o valor contratual, e será aceita por meio de cheque administrativo, fiança bancária ou 

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 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 artigo 79 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  

O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos do Ministério 
da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do convênio, logo após 
a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio,

 informará ao vencedor da licitação, que este terá até 60 (sessenta 
dias) proceder com a entrega do objeto licitado. 

 
 
 

O Licitante adjudicado deverá firmar o Contrato e devolver a Santa Casa de 
juntamente com a eventual Garantia de Execução do Contrato. O 

 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-a às penalidades 

3), perderá o direito à contratação 
de conformidade com a lei, sem prejuízo de apuração e imputação por danos eventualmente 

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 

. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a 
convocar os concorrentes remanescentes na 

lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
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 

igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

a) Para assinatura do Contrato, o Licitante adjudicado deverá apresentar a Santa Casa de 
, a Garantia de Execução do Contrato, de 5% 

sobre o valor contratual, e será aceita por meio de cheque administrativo, fiança bancária ou 

se o direito de executar a Garantia de 
o por quaisquer prejuízos resultantes do não 

 

7.5 O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 

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 8.666/93.  

aceite da licitação pelos órgãos do Ministério 
da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do convênio, logo após 
a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio, Santa Casa de 

ará ao vencedor da licitação, que este terá até 60 (sessenta 
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8.2 –O equipamento deverá ser
Valença na Rua Barão de Jequiriçá S/N, Centro, na cida
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 fornecimento. 
 
IX – DA DESPESA 
 
9.1 – As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrá 
por conta do Convênio número 
 060781/2017, no valor total de até 
Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde.
 
Parágrafo único- Será concretizada a despesa a partir do aceite da licitação pelos órgãos do 
Ministério da Saúde, que estam envolvidos na analise da licitação, está aceitação configurará a 
autorização para concretização das despesas a ser

 
X – DA FORMA DE PAGAMENTO
 
10.1 – o pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos 
órgãos de analise do ministério da saúde, e será efetuado
mediante ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da 
empresa, sendo que a Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde 
aguardará a  confirmação da liberação e do repasse do re
do valor do convênio  por parte do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e 
aquisição do objeto(s) do convênio. 
 
Parágrafo primeiro : A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
aceite do processo licitatório e liberação do recurso do convênio por parte do Ministério da 
Saúde, emissão da ordem de compra pela Santa Casa de Misericórdia de Valença e o 
Ministério da Saúde, apresentação da nota fiscal, e mediante A ENTREGA DO bem, ins
e confirmação da conformidade do funcionamento do equipamento, e recebimento definitivo 
pela Comissão de Licitação.
 
Parágrafo segundo - Quando ocorrerem 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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 
resolva as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a 
Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde
estiver em pleno funcionamento. 
 
10.2 – Para efetuar o pagamento Santa Casa de Mis
Saúde. fará a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão A 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal contendo os seguintes dados:
 

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;
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O equipamento deverá ser entregue no almoxarifado da Santa Casa de Misericórdia de 
Valença na Rua Barão de Jequiriçá S/N, Centro, na cidade de Valença

h às 16:00h correndo por conta da empresa vencedora as despesas de 
embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 

As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrá 
Convênio número   Número 847074/2017  Número da Proposta

, no valor total de até R$ 200.000,00(duzentos mil
de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde. 

Será concretizada a despesa a partir do aceite da licitação pelos órgãos do 
Ministério da Saúde, que estam envolvidos na analise da licitação, está aceitação configurará a 

oncretização das despesas a serem relacionadas no contrato deste edital. 

DA FORMA DE PAGAMENTO  

o pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos 
órgãos de analise do ministério da saúde, e será efetuado em moeda corrente nacional, 
mediante ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da 
empresa, sendo que a Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde 

confirmação da liberação e do repasse do recurso  e a concretização do crédito 
do valor do convênio  por parte do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e 
aquisição do objeto(s) do convênio.  

: A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
aceite do processo licitatório e liberação do recurso do convênio por parte do Ministério da 
Saúde, emissão da ordem de compra pela Santa Casa de Misericórdia de Valença e o 
Ministério da Saúde, apresentação da nota fiscal, e mediante A ENTREGA DO bem, ins
e confirmação da conformidade do funcionamento do equipamento, e recebimento definitivo 
pela Comissão de Licitação. 

Quando ocorrerem 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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 

a as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a 
Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde, efetuar as transações quando o sistema 
estiver em pleno funcionamento.  

Para efetuar o pagamento Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da 
Saúde. fará a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão A 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal contendo os seguintes dados: 

Número do contrato; 

Número da proposta SICONV; 

Número do convênio; 

descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no Anexo I;

 
 
 

almoxarifado da Santa Casa de Misericórdia de 
de de Valença-Ba de segunda a sexta-

h às 16:00h correndo por conta da empresa vencedora as despesas de 
embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes 

As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrá 
Número da Proposta

mil reais) celebrado entre a 

Será concretizada a despesa a partir do aceite da licitação pelos órgãos do 
Ministério da Saúde, que estam envolvidos na analise da licitação, está aceitação configurará a 

em relacionadas no contrato deste edital.  

o pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos 
em moeda corrente nacional, 

mediante ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da 
empresa, sendo que a Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde 

curso  e a concretização do crédito 
do valor do convênio  por parte do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e 

: A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
aceite do processo licitatório e liberação do recurso do convênio por parte do Ministério da 
Saúde, emissão da ordem de compra pela Santa Casa de Misericórdia de Valença e o 
Ministério da Saúde, apresentação da nota fiscal, e mediante A ENTREGA DO bem, instalação 
e confirmação da conformidade do funcionamento do equipamento, e recebimento definitivo 

Quando ocorrerem 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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 

a as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a Santa Casa de 
efetuar as transações quando o sistema 

ericórdia de Valença e o Ministério da 
Saúde. fará a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão A 

 

descriminação dos itens deve respeitar a descrição do objeto no Anexo I; 
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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 
 
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 Valenç
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 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 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 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;
 
g) Durante o prazo de vigência da garantia, a 
assistência técnica consistente contra defeitos de funcionamento não causados por operação 
incorreta, sendo esta assistência técnica realizada no Estado da Bahia;
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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 reapresentação. 

O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste. 

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 cotação. 

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

Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais devidamente 
estadas 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 Valença e 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 
cado 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 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 
ou irregularidade cometida pôr seus empregados ou prepostos envolvidos na 

f) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou subordinados no 
fornecimento dos produtos; 

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;

 
 
 

Sendo a nota fiscal devolvida para correção por parte da Contratada, o prazo para 
da data de sua reapresentação.  

O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste.  

A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao 

Fiscalizar e acompanhar o FORNECIMENTO DOS MATERIAIS desta cotação.  

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

Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais devidamente 

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 

a e o Ministério da Saúde, a 

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

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 

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

f) Responder por quaisquer débitos relativos aos seus empregados ou subordinados no 

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; 
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Parágrafo Único: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, 
substituição de peças, transporte, mão
CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus; 
 
XIII - DAS SANÇÕES 
 
13.1 - 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:

 I – Advertência; 

II – Multa, na forma prevista neste Contrato;

III– Suspensão temporária de participar em concorrência pelo prazo de 02 (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.
10% a 30% sobre o valor dos materiais não entregues ou da obrigação não cumprida; Atraso 
injustificado ate 30 dias —
multa de 0,4% ao dia. 
 
13.3 - As multas são autônomas e a aplicaç
 
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, al
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será 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 úte
 
13.7 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher 
qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido.
 
XIV– ESCLARECIMENTOS 
 
14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser obtid
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública
Santa Casa de Misericórdia de Valença, situado na Rua Barrão de Jequiriçá S/N, CEP 45.400
000,Centro Valença – BA, telefone: (75) 3641
 
XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
15.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços consubstanciam
contrato e nas autorizações oficiais de serviço, independentemente de estarem nela transcritas; 
 
15.2. A não observância de qualquer item desta Co
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 
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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 quaisquer ônus;  

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; 

nsão temporária de participar em concorrência pelo prazo de 02 (dois) anos.

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.
10% a 30% sobre o valor dos materiais não entregues ou da obrigação não cumprida; Atraso 

— 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 de outra.

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, al
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será cobrada judicialmente.

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

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher 
qualquer multa que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido. 

ESCLARECIMENTOS  

14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser obtid
dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública junto ao Setor de Compras da 
Santa Casa de Misericórdia de Valença, situado na Rua Barrão de Jequiriçá S/N, CEP 45.400

BA, telefone: (75) 3641-8415. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. As condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de Preços consubstanciam
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 

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 

da Legislação específica à matéria, não podendo invocar nenhum desconhecimento 

 
 
 

Parágrafo Único: Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, 
obra e manutenção dos bens correrão por conta da 

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: 

nsão temporária de participar em concorrência pelo prazo de 02 (dois) anos. 

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 

multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias — 

ão de uma não exclui a aplicação de outra. 

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução do Contrato, ou 

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

As sanções previstas neste edital poderão ser aplicadas, facultada a defesa prévia da 
 

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher 

14.1. Informações e esclarecimentos a respeito desta Cotação poderão ser obtidos até 3 (três) 
junto ao Setor de Compras da 

Santa Casa de Misericórdia de Valença, situado na Rua Barrão de Jequiriçá S/N, CEP 45.400-

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;  

tação Prévia implicará na desclassificação 

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 

da Legislação específica à matéria, não podendo invocar nenhum desconhecimento 
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quanto aos mesmos, como elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de 
serviço; 
 
15.4 –Durante o período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 
outros. 
 
15.5- A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de
quatro) horas para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença,
execução do serviço será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo 
que o chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença,
encaminhado ao setor competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas 
originados nos materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do 
chamado a empresa vencedora disporá de , no máximo, 48(qua
sendo possível, deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em 
pleno funcionamento. 
 
15.6- A presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes 
direito de qualquer indenização.
 
15.7-Fica o proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas 
as condições desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos 
da cotação ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para f
suas obrigações. 
 
15.8 – Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Valença
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes desta Cotação Prévia de Pre
 

 
______________________________________

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA
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quanto aos mesmos, como elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de 

Durante o período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 

A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de
quatro) horas para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença,
execução do serviço será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo 
que o chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença,, será efetuado por escrito e 
encaminhado ao setor competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas 
originados nos materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do 
chamado a empresa vencedora disporá de , no máximo, 48(quarenta e oito) horas e , não 
sendo possível, deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em 

A presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes 
ização. 

Fica o proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas 
as condições desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos 
da cotação ou das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar

Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta cotação prévia, não resolvidas na 
esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Valença
julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes desta Cotação Prévia de Pre

Valença, 22 de JANEIRO de 2019. 

______________________________________
MARCELO DANTAS CABRAL 

PROVEDOR 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA

 

 
 
 

quanto aos mesmos, como elemento impeditivo de perfeito cumprimento da prestação de 

Durante o período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não efetuará 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 

A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de, no máximo 24 (vinte 
quatro) horas para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença,. A 
execução do serviço será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo 

será efetuado por escrito e 
encaminhado ao setor competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas 
originados nos materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do 

renta e oito) horas e , não 
sendo possível, deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em 

A presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que tenham as partes 

Fica o proponente ciente de que a apresentação da proposta implica a aceitação de todas 
as condições desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos 

urtar-se ao comprimento de 

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. 

______________________________________ 

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 repre sentante 
legal o(a) Sr(a)................................... ., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF 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 outubro de 1999, que não emprega menor de dez oito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empr
 
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 repre sentante 
legal o(a) Sr(a)................................... ., portador(a) da Carteira de Identidade 
no............................ e do CPF 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 outubro de 1999, que não emprega menor de dez oito 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 ( ) . 

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

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

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

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR  

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

.............., 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 outubro de 1999, que não emprega menor de dez oito anos em trabalho noturno, 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos,  na condição de aprendiz ( ) .  
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IM PEDITIVO DA 

 
 
...........................................................................(empresa), Inscrita no CNPJ nº 
.........................,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente 
impeditivo de se habilitar, licitar ou cadastrar
8.666/93, comprometendo-
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 IM PEDITIVO 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 

-me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, inclusive INSS e FGTS.  

________________, ______ de _________________________ de 201

Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rado . 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IM PEDITIVO DA 

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

.........................,declara para os fins de direito, que não possui qualquer fato superveniente 
, na forma do inciso V do art. 27 da Lei n.º 

me ainda a manter atualizado a Certidão Negativa de Débito perante 

___ de 2019.  

 



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

 

 

 
 
 
A empresa............................, situada a .........................................., inscrito no CNPJ nº 
............................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr 
(a)........................................, portador (a) da 
do CPF nº ................................, DECLARA, para todos os fins que se fizerem necessários que 
a mesma encontra-se IDÔNEA 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
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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 

se IDÔNEA para licitar com a Santa Casa de Misericórdia de Valença. 

____________________ , _____ de ________________ de 2019  

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

Obs: a Declaração deverá ser efetuada em papel timb rado 

 
 
 

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 

se IDÔNEA para licitar com a Santa Casa de Misericórdia de Valença.  

_______________________________________________________________________  
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Cotação Prévia de Preços 
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 010798-Carro de Emergência

2 000936-Cardioversor 

3 000541-Negatoscópio 

4 000759-Cadeira 

5 001488-Carro Maca Simples

6 000673-Monitor Multiparâmetros

7 
000071-Aspirador de Secreções Elétrico 
Móvel 

 
 
CONFORME EDITAL.  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. 
OBSERVAÇÕES: - Integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, 
independentemente de transcrição, todas as exigênci as constantes do edital. 
 
(Local, data, carimbo e assinatura do representante  legal). 
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ANEXOVI 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Cotação Prévia de Preços nº02/2019– Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Médico

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  

Un. Qtde Valor Unitário

Carro de Emergência UN 4 R$ 5.750,00

UN 3 R$ 20.000,00

 UN 1 R$ 800,00

UN 1 R$ 100,00

Carro Maca Simples UN 1 R$ 2.500,00

Monitor Multiparâmetros UN 6 R$ 17.000,00

Aspirador de Secreções Elétrico 
UN 4 R$ 2.900,00

Total R$

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

independentemente de transcrição, todas as exigênci as constantes do edital. 

(Local, data, carimbo e assinatura do representante  legal).  

 

 
 
 

Aquisição de Equipamentos e Mobiliários Médico -

Valor Unitário Valor Total 

R$ 5.750,00 R$ 23.000,00 

R$ 20.000,00 R$ 60.000,00 

R$ 800,00 R$ 800,00 

R$ 100,00 R$ 100,00 

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

R$ 17.000,00 R$ 102.000,00 

R$ 2.900,00 R$ 11.600,00 

Total R$  200.000,00 

Integram a presente proposta, para todos os fins e efeitos, 
independentemente de transcrição, todas as exigênci as constantes do edital.  
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ANEXO VII– TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO 
 
Lote Descrição 

1 

010798-CARRO DE EMERGÊNCIA 
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, RÉGUA DE TOMADAS: 
POSSUI, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI

2 

000936-CARDIOVERSOR 
TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI, 
POSSUI, OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI, 
IMPRESSORA: POSSUI, TIPO: BIFÁSICO, BATERIA: 
POSSUI, COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E 
DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, PÁS 
INTERNAS: NÃO POSSUI

3 
000541-NEGATOSCÓPIOTIPO
FLUORESCENTE/ 2 CORPOS

4 

000759-CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
/ FERRO PINTADO, BRAÇOS: POSSUI, REGULAGEM 
DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, 
ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO

5 

001488-CARRO MACA SIMPLES 
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE 
SORO: POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI, 
ACESSÓRIO(S): COLCHONETE

6 

000673-MONITOR MULTIPARÂMETROSTIPO 
MONITOR: LCD, TEMPERATURA: POSSUI, 
RESPIRAÇÃO: POSSUI, OXIMETRIA (SPO2): POSSUI, 
ELETROCARDIOGRAMA (ECG): POSSUI, PRESSÃO 
NÃO INVASIVA (PNI): POSSUI, TAMANHO DA TELA: 
DE 10 A 12, CAPNOGRAFIA (ETCO2): NÃO POSSUI, 
PRESSÃO INVASIVA (PI): NÃO POSSUI, DÉBITO 
CARDÍACO: NÃO POSSUI

7 

000071-ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO 
MÓVELCAPACIDADE: DE 6 A 10 LITROS, VÁLVULA 
DE SEGURANÇA: POSSUI, SUPORTE COM 
RODÍZIOS: POSSUI, FRASCO: 
TERMOPLÁSTICO/VIDRO
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TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO  

Un. Qtde Valor Unitário

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, RÉGUA DE TOMADAS: 
POSSUI, TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI UN 4 R$ 5.750,00

CARDIOVERSOR MARCAPASSO 
TRANSCUTÂNEO: NÃO POSSUI, MÓDULO DEA: 
POSSUI, OXIMETRIA (SPO2): NÃO POSSUI, 
IMPRESSORA: POSSUI, TIPO: BIFÁSICO, BATERIA: 
POSSUI, COMANDO NAS PÁS: AJUSTE, CARGA E 
DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, PÁS 
INTERNAS: NÃO POSSUI UN 3 R$ 20.000,00

NEGATOSCÓPIOTIPO: LÂMPADA 
FLUORESCENTE/ 2 CORPOS UN 1 

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO 
/ FERRO PINTADO, BRAÇOS: POSSUI, REGULAGEM 
DE ALTURA: NÃO POSSUI, RODÍZIOS: NÃO POSSUI, 
ASSENTO/ ENCOSTO: POLIPROPILENO UN 1 

CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE 
CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE 

POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI, 
ACESSÓRIO(S): COLCHONETE UN 1 R$ 2.500,00

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

IVA (PI): NÃO POSSUI, DÉBITO 
CARDÍACO: NÃO POSSUI UN 6 R$ 17.000,00

ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO 
: DE 6 A 10 LITROS, VÁLVULA 

DE SEGURANÇA: POSSUI, SUPORTE COM 
RODÍZIOS: POSSUI, FRASCO: 
TERMOPLÁSTICO/VIDRO UN 4 R$ 2.900,00

 

 
 
 

Valor Unitário Valor Total 

R$ 5.750,00 
R$ 

23.000,00 

R$ 20.000,00 
R$ 

60.000,00 

R$ 800,00 R$ 800,00 

R$ 100,00 R$ 100,00 

R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 

R$ 17.000,00 
R$ 

102.000,00 

R$ 2.900,00 
R$ 

11.600,00 

Total R$  200.000,00 
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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 
_________________________________________________
CNPJ nº __________ e sede à Av. __________ nº ____ na cidade 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 docum
da minha empresa, acima indicada, referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço Nº 
02/2019, isso, caso minha empresa venha a ser a vencedora do certame lançada pelo Santa 
Casa de Misericórdia de Valença, CNPJ nº 16175036/0001
contratação de empresa especializada para aquisição de equipamento, no âmbito do Contrato 
de Repasse do Convênio no SICONV sob nº 
Proposta060781/2017 
 , celebrado entre o Ministério do Saúde e a Santa Casa 
 
 
Data,      /     / 2019.  
 
____________________________________________ 
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 

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 de __________, UF , 

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 Nº 

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 

Convênio no SICONV sob nº   847074/2017  Número da 

, 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_______________  

_ 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO A DOCUMENTOS E REGISTROS 

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 de __________, UF , 

que concederei livre acesso para os servidores dos órgãos e entidades públicas 
entos e registros contábeis 

da minha empresa, acima indicada, referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço Nº 
isso, caso minha empresa venha a ser a vencedora do certame lançada pelo Santa 

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

Número da 

de Misericórdia de Valença 
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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-Ba, CEP 45.400

ato representada pelo seu provedor, o Sr. 

nº0405603096 e do CPF nº 770.652.805

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 d

_________, simplesmente denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente contrato, 

sujeitando-se as partes às normas previstas na

subsequentes), no Decreto nº. 6.170, de 25 de julho  de 2007 e pela Portar

Interministerial nº. 507, de 24 de novembro de 2011  e por suas alterações posteriores

acordo com o que consta na 

instrumento, mediante as clausulas e/ou condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -  

Constitui objeto do presente contrato a aquisição 
03 Cardioversor;01 Negatoscópio
Multiparâmetros;04 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel
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
sob o nº 16.175.036/0001
Edital.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

INSTALAÇÃO DOS BENS

O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos do Ministério da 
Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará procede
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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 

Ba, CEP 45.400-000 inscrita no CNPJ sob o nº 16.175.036/00

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

nº0405603096 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 d

_________, simplesmente denominada CONTRATADA,resolvem celebrar o presente contrato, 

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

Interministerial nº. 507, de 24 de novembro de 2011  e por suas alterações posteriores

acordo com o que consta na cotação previa nº02/2019, fica justo e acertado o presente 

instrumento, mediante as clausulas e/ou condições seguintes: 

 DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a aquisição aquisição de 04 Carro de Emergência
Negatoscópio; 01Cadeira ;01Carro Maca Simples
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel, para atender as necessidade

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
sob o nº 16.175.036/0001-46, nas quantidades e conforme especificaçõ

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E 

INSTALAÇÃO DOS BENS  

O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos do Ministério da 
Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do convênio, logo após a 

 
 
 

CONTRATO Nº _______/2019 PARA 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MEDICO 

HOSPITALAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA COMO 

CONTRATANTE, E A EMPRESA XXXXXXXXXXX, 

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 

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

, brasileiro, portador do RG 

, 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 contrato, 

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 

, fica justo e acertado o presente 

Carro de Emergência ; 
Carro Maca Simples;6 Monitor 

para atender as necessidades da 
Santa Casa de Misericórdia de Valença, entidade privada sem fins lucrativos, com sede na Rua 

Ba, CEP 45.400-000 inscrita no CNPJ 
46, nas quantidades e conforme especificações constantes neste 

DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E 

O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos do Ministério da 
r a execução do convênio, logo após a 
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confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio,
Misericórdia de Valença  
dias) proceder com a entrega do objeto licit
 
.  
 
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 
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 esteja
danificação. 
 
 
Além da entrega no local de designado, deverá também a empresa vencedora, descarregar e 
armazenar os equipamentos em local indicado pelo funcionário da Santa Casa de Misericórdia 
de Valença, sito à Rua Barão de 
eventuais danos causados a estes e aguardar a conferência do mesmo pelo responsável do 
almoxarifado 
 
Parágrafo único: O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos 
do Ministério da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do 
convênio, logo após a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio, 
COM A CONFIRMAÇÃO DA DATA DO ACEITEE DO REPASSE DO RECURSO DO 
CONVÊNIO, será informado a empresa vencedora, que o prazo para entrega será de até 60 
(sessenta dias) .  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 
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 
recebimento. 
 
Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
 
1. Se disser respeito à especificação, rejeitá
substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 
1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê
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 diferen
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 
 

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

confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio,
 informará ao vencedor da licitação, que este terá até 60 (sessenta 

dias) proceder com a entrega do objeto licitado. 

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 - Ba, CEP 45.400-000, de segunda a sexta
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 tipo de 

Além da entrega no local de designado, deverá também a empresa vencedora, descarregar e 
armazenar os equipamentos em local indicado pelo funcionário da Santa Casa de Misericórdia 
de Valença, sito à Rua Barão de Jequiriça, comprometendo-se ainda, integralmente, com 
eventuais danos causados a estes e aguardar a conferência do mesmo pelo responsável do 

Parágrafo único: O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos 
Ministério da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do 

convênio, logo após a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio, 
COM A CONFIRMAÇÃO DA DATA DO ACEITEE DO REPASSE DO RECURSO DO 

ormado a empresa vencedora, que o prazo para entrega será de até 60 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 
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 
ome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

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

1.1 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em 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 contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

 
 
 

confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio, Santa Casa de 
informará ao vencedor da licitação, que este terá até 60 (sessenta 

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, 

exta- 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. 

m com qualquer tipo de 

Além da entrega no local de designado, deverá também a empresa vencedora, descarregar e 
armazenar os equipamentos em local indicado pelo funcionário da Santa Casa de Misericórdia 

se ainda, integralmente, com 
eventuais danos causados a estes e aguardar a conferência do mesmo pelo responsável do 

Parágrafo único: O prazo de entrega estará condicionado ao aceite da licitação pelos órgãos 
Ministério da Saúde, que iram efetuar a analise, e autorizará proceder a execução do 

convênio, logo após a confirmação da data do aceite e da liberação do recurso do convênio, 
COM A CONFIRMAÇÃO DA DATA DO ACEITEE DO REPASSE DO RECURSO DO 

ormado a empresa vencedora, que o prazo para entrega será de até 60 

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente em até 60 (sessenta) dias 
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 
ome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido 

pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor do Contratante responsável pelo 

Parágrafo Segundo: Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

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

la em conformidade com a 
indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por 

ça de quantidade ou de partes, determinar sua 
complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
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2.1 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê
indicação do Contratante, no prazo máximo
escrito, mantido o preço inicialmente contratado. 
 
Parágrafo Terceiro - O recebimento do objeto dar
dias úteis, após o recebimento provisório, uma vez verificado o a
quantidade e das especificações contratadas.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

 
O pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos órgãos 
de analise do Ministério da Saúde, e será efetuado e
ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da empresa, 
sendo que a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA  
liberação e do repasse do recurso  e a concretização 
do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e aquisição do objeto(s) do 
convênio.  
 
Parágrafo primeiro : A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
aceite do processo licitató
Saúde, emissão da ordem de compra pela 
apresentação da nota fiscal, e mediante a entrega do bem, instalação, confirmação da 
conformidade do funcionamen
Licitação 
 
Parágrafo segundo - 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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 
resolver as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a 
DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA, 
funcionamento.  
 
Para efetuar o pagamento Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministér
a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão A CONTRATADA 
deverá emitir nota fiscal contendo os seguintes dados:
 

a) Número do contrato;

b) Número da proposta SICONV;

c) Número do convênio;

d) A descriminação dos itens deve 

e) 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 reapresentação. 
 
O preço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste.
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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 contratado.  

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

DA FORMA DE PAGAMENTO  

O pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos órgãos 
de analise do Ministério da Saúde, e será efetuado em moeda corrente nacional, mediante 
ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da empresa, 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA  aguardará a confirmação da 
liberação e do repasse do recurso  e a concretização do crédito do valor do convênio  por parte 
do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e aquisição do objeto(s) do 

: A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
aceite do processo licitatório e liberação do recurso do convênio por parte do Ministério da 
Saúde, emissão da ordem de compra pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA
apresentação da nota fiscal, e mediante a entrega do bem, instalação, confirmação da 
conformidade do funcionamento do equipamento, e recebimento definitivo pela Comissão de 

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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 

as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a 
DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA, efetuar as transações quando o sistema estiver em pleno 

Para efetuar o pagamento Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministér
a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão 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 Anexo I;

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 reapresentação. 

reço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste.

 

 
 
 

la em conformidade com a 
de 02 (dois) dias, contados da notificação por 

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

O pagamento só será concretizado após o aceite do processo de licitação por parte dos órgãos 
m moeda corrente nacional, mediante 

ordem bancária contra instituição bancária indicada pela contratada, em nome da empresa, 
aguardará a confirmação da 

do crédito do valor do convênio  por parte 
do ministério da saúde, para iniciar o processo de pagamento e aquisição do objeto(s) do 

: A efetivação do PAGAMENTO deverá atender as seguintes condições: 
rio e liberação do recurso do convênio por parte do Ministério da 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALENÇA , 
apresentação da nota fiscal, e mediante a entrega do bem, instalação, confirmação da 

to do equipamento, e recebimento definitivo pela Comissão de 

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 pagamento só será finalizado após o suporte técnico do SICONV 

as situações que impressão as operações OBTV, reserva o direito de a SANTA CASA 
efetuar as transações quando o sistema estiver em pleno 

Para efetuar o pagamento Santa Casa de Misericórdia de Valença e o Ministério da Saúde. fará 
a emissão da ordem de compras para a Contratada, após esta emissão A CONTRATADA 

respeitar a descrição do objeto no Anexo I; 

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.  

reço pelo qual será contratado o objeto da presente cotação não sofrerá reajuste.  
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor do presente contrato é de até 
recursos do Ministério da Saúde 
Proposta 060781/2017
 
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 – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO 
 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste contrato com garantia total
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. 
 
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
CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA
 
Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Cotação 
Prévia de Preços – Tipo Menor Preço, cabe à 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 habilita
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 da Lei Fed
6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela 
CONTRATANTE;  
 
7. A CONTRATADA obriga
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 
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DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

O valor do presente contrato é de até R$ 200.000,00  (duzentos mil reais)
recursos do Ministério da Saúde - FNS, Convênio nº  Número 847074/2017 

060781/2017 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável. 

DA GARANTIA CONTRATUAL  

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

DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO 

se a fornecer o objeto deste contrato com garantia total
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 

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-de-obra e manutenção dos bens correrão por conta da 
CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.  

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Cotação 
Tipo Menor Preço, cabe à CONTRATADA:  

1. Zelar pela fiel execução deste contrato.  
das 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 

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, 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu 

5. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, 
resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Fed
6. Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela 

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

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 

 
 
 

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS   

mil reais) provenientes dos 
847074/2017 Número da 

Parágrafo Único: O valor estipulado nesta cláusula permanecerá fixo e irreajustável.  

exigido da contratada, prestação de garantia, prevista no artigo 56 da Lei federal 

DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO  

se a fornecer o objeto deste contrato com garantia 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 

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, 
obra e manutenção dos bens correrão por conta da 

S OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

Além das obrigações constantes em cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Cotação 

das as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execução do contrato, 

3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
ção e qualificação exigidas na licitação indicada no 

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, 

reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu 

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 

se a substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os bens 

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 
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dos órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da emp
referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço Nº0

9-A disponibilizar os objetos do convênio em prefeito estado de funcionamento, sendo que se 
instalado e apresentar problema deverá substitui o bem.

10-Deverá fornecer garantia de um ano, contados a partir da data de instalação.

11. Está ciente que a presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que 
tenham as partes direito de qualquer indenização.

12-Está ciente que com a apresentação 
desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da cotação ou 
das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar

CLÁUSULA NONA – D AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
 
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 ev
venham a serem solicitados; 
 
2. Deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas - 
antes de solicitar a prestação do ser
 
3-Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
 
CLAÚSULA DÉCIMA -  
CONTRATANTE 
 
Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conse
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 
 
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
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% ao dia.  
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dos órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da emp
referente ao objeto da Cotação Prévia de Preço Nº02/2019 

A disponibilizar os objetos do convênio em prefeito estado de funcionamento, sendo que se 
instalado e apresentar problema deverá substitui o bem. 

Deverá fornecer garantia de um ano, contados a partir da data de instalação.

Está ciente que a presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que 
tenham as partes direito de qualquer indenização. 

Está ciente que com a apresentação da proposta implica a aceitação de todas as condições 
desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da cotação ou 
das disposições legais aplicáveis à espécie, para furtar-se ao comprimento de suas obrigações.

AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

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 ev
venham a serem solicitados;  

Deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas 
 Ceis, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet, 

antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega do bem. 

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

 DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conse
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. 

DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

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 

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 

— multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias 

 
 
 

dos órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da empresa, 

A disponibilizar os objetos do convênio em prefeito estado de funcionamento, sendo que se 

Deverá fornecer garantia de um ano, contados a partir da data de instalação. 

Está ciente que a presente cotação de preço poderá ser anulada ou revogada, sem que 

da proposta implica a aceitação de todas as condições 
desta cotação e do contrato, não podendo invocar desconhecimento dos termos da cotação ou 

se ao comprimento de suas obrigações. 

AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

Sem prejuízo do integral do cumprimento de todas as obrigações decorrentes das disposições 

1. Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários que eventualmente 

Deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro Nacional de Empresas 
Ceis, por meio de acesso ao Portal da Transparência na internet, 

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

DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO 

Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências 

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.  

DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

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 

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 

multa de 0,2% ao dia; e atraso injustificado acima de 30 dias — 
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3 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇ
 
A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, bem como 
cedê-lo ou transferi-lo, no todo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 
O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua ass
 
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 etapa
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.Durante o período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não efetuará 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 
outros. 
 
1.1 A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de, no máximo 24 horas 
para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença. A execução do serviço 
será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo que o ch
Santa Casa de Misericórdia de Valença, será efetuado por escrito e encaminhado ao setor 
competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas originados nos 
materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do chamado a 
empresa vencedora disporá de , no máximo, 48 (quarenta e oito) horas e, não sendo possível, 
deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em pleno 
funcionamento. 
 

2. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se ne

a) o Edital de Cotação Prévia de Preços 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

3. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da 

julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste contrato.
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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 OBRIGAÇ ÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, bem como 
lo, no todo.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

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

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 

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:  

período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não efetuará 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 

.1 A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de, no máximo 24 horas 
para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença. A execução do serviço 
será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo que o ch
Santa Casa de Misericórdia de Valença, será efetuado por escrito e encaminhado ao setor 
competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas originados nos 
materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do chamado a 
empresa vencedora disporá de , no máximo, 48 (quarenta e oito) horas e, não sendo possível, 
deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em pleno 

se partes integrantes do presente contrato, como se nele estiverem transcritos: 

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

a proposta apresentada pela CONTRATADA;  

. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da cidade de Valença

julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste contrato.

 
 
 

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

DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU 
ÕES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA não poderá subcontratar totalmente o objeto deste contrato, bem como 

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 

s de execução, de conclusão e de entrega 
somente admitem prorrogação na forma e nas hipóteses enumeradas no artigo 57, parágrafos 

período de garantia, a Santa Casa de Misericórdia de Valença, não efetuará 
nenhum tipo de pagamento à empresa vencedora a titulo de deslocamento de pessoal, 
transporte, impostos, taxas, veículos, hospedagem, peças, fretes de peças, mão de obra, 

.1 A empresa vencedora, durante o período de garantia, disporá de, no máximo 24 horas 
para atender ao chamado da Santa Casa de Misericórdia de Valença. A execução do serviço 
será prestada no local onde material/equipamento estiver instalado, sendo que o chamado da 
Santa Casa de Misericórdia de Valença, será efetuado por escrito e encaminhado ao setor 
competente da empresa vencedora. Para resolução de problemas originados nos 
materiais/equipamentos, durante o período de garantia, após a entrega do chamado a 
empresa vencedora disporá de , no máximo, 48 (quarenta e oito) horas e, não sendo possível, 
deverá substituir os mesmos por outros com idênticas características e em pleno 

le estiverem transcritos:  

. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera 

Comarca da cidade de Valença -Ba, para 

julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste contrato. 
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E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma que, depois 
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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E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo 
) 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 assinando. 

BA, __________ de __________ de 2019.  

______________________________  

MARCELO DANTAS CABRAL 

Santa Casa de Misericórdia de 

CONTRATADA:  

______________________________ 
 RG nº. _________________ 
 CPF nº. _____________ 
( Nome da empresa contratada) 

 

TESTEMUNHAS: 

 
 
 

E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo 
de lido e achado conforme, é assinado 

pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas que o 

______________________________  
RG nº. _________________  
CPF nº. _____________  

( Nome da empresa contratada)  


