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Cotação Eletrônica Prévia de Preços nº 008/2020 

Convênio nº 879464/2018 MS/IMIP  

Termo do Convênio: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares. 

Critério de Julgamento:  Menor Preço por item. 

Data do Início do Acolhimento das Propostas:  28/08/2020 

Data Fim do Recebimento das Propostas:  09/09/2020  

 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do INSTITUTO DE MEDICINA 

INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA-IMIP , designado pela Portaria nº 001, 

de 02 de janeiro de 2020, da Superintendência de Administração e Finanças do IMIP e, 

consoante autorização dessa Superintendência, torna público aos interessados, pessoa 

jurídica, que fará realizar licitação, na modalidade de COTAÇÃO ELETRÔNICA PRÉVIA 

DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, e critério de julga mento Menor Preço , em 

conformidade com os termos estipulados no Convênio nº 879464/2018, celebrado entre o 

Ministério da Saúde e o IMIP, cujo Certame reger-se-á pelo Decreto nº 6170, de 25 de 

julho de 2007 e Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016, 

com observância ao disciplinamento constante da Lei nº 8666/93 e alterações. 

 

1.0 -  DO OBJETO  

 Constitui objeto desta Cotação Eletrônica Prévia de Preços para Aquisição de 

Equipamentos Médicos Hospitalares, destinados ao Hospital IMIP, conforme Termo de 

Referência abaixo: 

Descrição Un.  Qtde Valor Unitário Valor Total 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

Eletroneuromiógrafo  –  

Eletroneuromiógrafo com no mínimo 02 canais, para neurocondução 

sensitiva e motora, ondas F, reflexo H, inching sensitivo e motor; EMG 

qualitativa, análise de padrão de interferência; técnicas especiais: reflexos 

de piscamento, sacral, bulbocavernoso, reflexo-T, reflexo cutâneo-

simpático, estudo de tremor; reflexo cutâneo-simpático RCS. 

Características aproximadas do amplificador: número de canais: 02; taxa 

de amostragem por canal no mínimo: 8 kHz; Conversor A/D no mínimo: 12 

bits; margem de entrada 0.02 - 50 mV; impedância de entrada: acima de 

100MÔmega; nível de ruído na banda de 2 Hz-10 kHz, no máximo: menor 

UN 1.0 R$ 31.000,00 R$ 31.000,00 
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que 4 µV RMS; sensibilidade: 2 - 10000 microV/div; filtro passa-alta: 0.2 - 

1000 Hz; Filtro passa-baixa: 100 - 10000 Hz. Características aproximadas 

do Estimulador elétrico: Amplitude do estímulo 0.1 - 100 mA; Duração do 

estímulo 0.05 - 1 ms; Forma de estímulo Retangular; Frequência do 

estímulo 0,5 a 30Hz. Cabo coaxial blindado de extensão com 2 vias; 

Eletrodo de estimulação em barra com pontas intercambiáveis metálicas; 

Eletrodo terra em pulseira de fibra condutiva; Terminal de cúpula de no 

mínimo 10 cm; Eletrodo de agulha monopolar; Eletrodo de cúpula; 

Eletrodo de superfície; Cabo de extensão coaxial blindado com 3 vias e 

terra no pino 3; maleta de transporte; Eletrodo terra em pulseira de fibra 

condutiva 250mm. 

Alimentação elétrica: 220V. Todas as peças e acessórios necessários ao completo 

funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E 

SERVIÇOS.  

Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 

se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

02 Aparelho para T ração Ortopédica  - TIPO: CERVICAL PAREDE UN 1.0 R$ 300,00 R$ 300,00 

03 

 

 

 

 

Ar Condicionado  - CAPACIDADE: 12.000 BTUs, MODELO SPLIT HI-
WALL, COM SERPENTINA E TUBULAÇÃO DE COBRE, NÃO PODE SER 
INVERTER, COTROLE REMOTO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO ELETRICA 
220 V. 
Acompanha manual em português.  
Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do 
equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS.  
Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

UN 19.0 R$ 2.500,00 R$ 47.500,00 

04 Diapasão  - COMPOSIÇÃO: COM CURSOR  UN 4.0 R$ 80,00 R$ 320,00 

05 

 

 

 

 

 

 

Esteira Ergométrica  - ESTEIRA ERGOMÉTRICA PARA EXERCÍCIOS 
DE REABILITAÇÃO FÍSICA. Motor de no mínimo 2.0 HP, silencioso; 
Inclinação eletrônica ; Velocidade de no mínimo 12 km/h; Sensor de 
batimento cardíaco hand grip; Lona com medidas aproximadas de: 120 x 
38 cm; Monitor de LCD; Mínimo de 5 programas automáticos de 
velocidade e inclinação; Funções do painel: tempo, distância, velocidade, 
calorias e batimento cardíaco. Peso suportado de no mínimo 120 Kg. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 
Alimentação elétrica: 220V. Todas as peças e acessórios necessários ao 
completo funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 
ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS.  

Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

UN 4.0 R$ 3.500,00 R$ 14.000,00 

06 

 

 

 

 

Máquina para Produzir Gelo - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, 

CAPACIDADE: DE 16 KG A 50 KG/DIA. Alimentação elétrica: 220V. Todas as 
peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do 
equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS.  

Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

UN 1.0 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 

07 

 

 

Panela Elétrica para Confecção de Órteses  - Panela Elétrica para 
confecção de órteses em termoplástico de baixa temperatura, construída 
em alumínio reforçado para distribuição uniforme de calor, superfície anti-
aderente, potência de 1.500 W ou superior, com medidas mínimas de 40 
cm x 30 cm x 6,4 cm. 

UN 2.0 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 

08 

 

 

 

Telefone - Telefone sem fio com identificação de chamadas, compatível com as 
principais operadoras e centrais telefônicas do mercado. Cor: Preto. Alimentação 

elétrica: 220V. Todas as peças e acessórios necessários ao completo 
funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM 
PEÇAS E SERVIÇOS.  

UN 20.0 R$ 150,00 R$ 3.000,00 
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Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

09 

 

 

 

Televisor – TAMANHO DA TELA: 40 polegadas, FULL HD: SIM, ENTRADA: HDMI 
(2), TIPO: LED, CONVERSOR DIGITAL: POSSUI, PORTA: USB, Alimentação elétrica: 

220V. Todas as peças e acessórios necessários ao completo 
funcionamento do equipamento. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO EM 
PEÇAS E SERVIÇOS.  

Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

UN 3.0 R$ 1.600,00 R$ 4.800,00 

10 

 

 

 

 

 

Ventilador Parede  - COMPOSIÇÃO/ TIPO: 4 PÁS/ PAREDE 
Ventilador de Parede Oscilante Preto Four 50cm 4 Pás 
- Grades de proteção e hélice em Polipropileno (plástico), - Função oscilante, - 
Ajuste de inclinação, - Silencioso 
DETALHES TÉCNICOS: - Cor: Preto, - Classificação Econômica: A, - Velocidades 
reguláveis: 3, - Hélice: 4 pás, - RPM:1300, - Potência: 130w, - Diâmetro da hélice: 
44 cm, - Diâmetro da grade: 50 cm, - Acompanha chave de parede para controle 

de Velocidade, Alimentação elétrica: 220V. Todas as peças e acessórios 
necessários ao completo funcionamento do equipamento. GARANTIA 
MÍNIMA DE 01 ANO EM PEÇAS E SERVIÇOS.  
Assistência técnica por qualquer meio, inclusive a utilização de terceiros 
se for o caso, mediante a indicação do endereço. 

UN 12.0 R$ 300,00 R$ 3.600,00 

11 Adipômetro  - TIPO: ANALÓGICO UN 2.0 R$ 320,00 R$ 640,00 

12 Glicosímetro - ACESSÓRIO(S): ATÉ 50 TIRAS, LANCETAS E 
LANCETADOR 

UN 5.0 R$ 80,00 R$ 400,00 

13 

 

 

 

Bicicleta Ergométrica Vertical  - Funções mínimas no Painel: Display 
com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. 
Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de 
esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. 
Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão 
ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. 
Alimentação elétrica a ser definida pela entidade 
solicitante.ESPECIFICAR: SIM  

UN 4.0 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 

TOTAL   R$ 127.560,00 

 

2.0 DA FONTE DE RECURSOS 
2.1 Os recursos financeiros necessários ao pagamento das despesas advindas desta 

contratação são oriundos do Convênio nº. 879464/2018, celebrado entre o Ministério da 

Saúde e o IMIP. 

 

3.0    DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

3.1 – Será considerado o de Brasília-DF 

4.0     DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO – ENVELOPE 01 
A documentação de Habilitação Jurídica consistirá e m:  
 
Registro individual, no caso de empresas individuais;  
 
Atos constitutivos, Estatuto, Contrato Social e Último Aditivo, devidamente registrado na 
Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
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Atos Constitutivos e Último Aditivo registrado na Junta Comercial, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores, no caso de sociedades por ações (S/A);  
 
Em se tratando de sociedades civis, inscrição e atos constitutivos acompanhada da prova 
da diretoria em exercício;  
 
Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, em validade;  
  
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Tra balhista consistirá em:  
 
 
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em vigor, relativo 
ao domicílio ou sede da empresa licitante, pertinente e compatível com o objeto do 
Certame;  
 
Prova de regularidade para com a Secretaria da Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 
empresa licitante, dentro do prazo de validade;  
Prova de regularidade para com Secretaria de Finanças Municipal do domicílio ou sede da 
empresa licitante, dentro do prazo de validade;  
 
Certidão Conjunta Negativa – de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;  
 
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A, da CLT; 
 

 

4.1 - A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação implicará 

na inabilitação do participante; 

4.2 - Todos os documentos exigidos para a Habilitação deverão ser entregues em original 

ou por cópia reprográfica autentica em cartório;  

 

5.0    DA COTAÇÃO DE PREÇOS E HABILITAÇÃO  

 

5.1-A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, na língua portuguesa 

corrente no Brasil, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, impressa por 
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meio de edição eletrônica de textos em papel timbrado da proponente, redigida de forma 

clara, sem rasuras, emendas ou entrelinhas; 

5.2 - Estar devidamente assinada na última página e rubricada nas demais pelo 

representante legal da respectiva proponente; 

5.3 - Conter especificações claras e detalhadas do objeto ofertado, com indicação 

precisa da marca, modelo e especificações, material , nome comercial, fabricante, 

referência, tudo conforme indicado na sessão virtua l, contendo preço unitário e total 

por item, e deverá ser apresentada com valores em moeda nacional corrente (Real); 

5.4 - Conter prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 

dias; 

5.5 - Conter prazo máximo de entrega do objeto, que não poderá exceder a 60 (sessenta) 

dias, contados a partir do recebimento da autorização de compra; 

5.6 - Conter declaração de que o produto está coberto por garantia on-site no município 

da Contratante, por um período mínimo de 01 (um) ano, para serviços e reposição de 

peças, prestada diretamente pela licitante ou por este através de sua rede de assistência 

técnica, nas condições descritas Termo de Referencia; 

5.7 - Conter declaração de que no preço ofertado deverão estar incluídos todos os 

insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, 

equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na execução do objeto desta licitação; 

5.8 - Conter declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo do Edital e 

Anexos, e que atende a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão. 

5.9 - Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os “FOLDERS”, ENCARTES, 

FOLHETOS TÉCNICOS e/ou CATÁLOGOS dos equipamentos médicos hospitalares, 

onde constem, marca, modelo, número de série, especificações técnicas e a 

caracterização dos mesmos, permitindo a consistente avaliação dos itens. 

5.10 - Registro ou protocolo do registro dos equipamentos médicos hospitalares ofertados 

no órgão competente no Ministério da Saúde (ANVISA) ou cópia legível do Diário Oficial 

da União no qual foi publicado o registro do produto ou certificado de isenção do registro 

do produto pelo Ministério da Saúde – ANVISA – com vigência de validade de prazo. A 

documentação deve ser apresentada em original ou cópia legível e autenticada por 
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cartório competente, indicando-se em cada registro apresentado o número do item que 

corresponde aos materiais médicos de uso único ofertado. 

5.11- No caso de equipamentos médicos hospitalares importados, é também necessária a 

apresentação de certificados internacionais emitidos pela autoridade sanitária do país de 

origem ou certificados internacionais já reconhecidos pela ANVISA ou laudo de inspeção 

emitido pela autoridade sanitária brasileira. 

5.12 - Não serão aceitas especificações com as expressões: “conforme o edital”, 

“conforme as especificações do edital”, ou outras genéricas de mesmo sentido. 

5.13 - A licitante deverá apresentar suas próprias especificações, de forma completa e 

clara, ou seja, sem que haja a necessidade do IMIP recorrer a outras fontes (o que poderá 

fazer, caso seja de interesse da instituição), além do anexo disponibilizado para a 

verificação do atendimento, ou não, às exigências editalícia. 

5.14- A Proposta de Preços enviada implicará a plena aceitação, por parte da licitante, 

das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.15- A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006, 

deverá declarar que atende os requisitos do Art. 3º, no ato de envio de sua proposta, em 

campo próprio do Sistema, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 

5.16 - O Presidente da CPL verificará as propostas de preços enviadas, antes da abertura 

da fase de lances, desclassificando, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis, informando à licitante a desclassificação de sua 

proposta. 

5.17 – Os envelopes 01 e 02 serão recebidos pela CPL do IMIP no endereço expresso no 

subitem 6.1 até o dia e hora previstos; 

5.18– Não serão considerados (documentos de habilitação e proposta) fixados nesta 

cotação de preço: 

a) entregues após o prazo estabelecido; 

b) entregues, a tempo e em local diferente; e 

c) com prazo de validade vencido. 

 
6.0    RECEBIMENTO, ABERTURA DOS ENVELOPES E DATA D E DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO; 
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6.1 Recebimento das Propostas: Por e-mail (mendes@imip.org.br) e ou no IMIP – Rua 

dos Coelhos, 300, Boa vista, Recife/PE, CEP: 50070-902 - 1º Andar do Centro 

Administrativo Orlando Onofre, Sala: Coordenação de Contratos e Convênios até 08:55 

horário de Brasília do dia 09/09/2020 (caso seja enviado pelo correio, o proponente 

deverá prever o tempo de transito do correio, sendo de sua total e exclusiva 

responsabilidade o recebimento dentro do horário limite); 

6.2 Abertura das propostas: 09/09/2020 as 09:00 horário de Brasília/DF; 

6.3 Divulgação do resultado: Através do site do IMIP. 

 

7.0. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 
7.1 O critério de julgamento será o de menor preço unitário. 

7.2 No caso de empate entre as Cotações de Preço apresentadas, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por Sorteio, em ato público, para o qual todos os participantes deste 

Processo serão convocados; 

7.3 Serão desclassificadas as Cotações que contiverem cotação para objeto diverso 

daquele indicado nesta cotação; 

 
8.0 - DO PAGAMENTO  

       8.1. O pagamento do objeto contratual será efetuado em até trinta dias úteis, 

mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo setor 

competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor. 

 
9.0    FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL  

 
9.1 A contratação será formalizada através do instrumento de contrato, com vigência de 

12 (doze) meses da assinatura;  

 
9.2 A Pessoa Jurídica vencedora será convocada pela CPL para assinar o respectivo 

Contrato e a Ordem de Serviço, no prazo de até 03 (três) dias contado a partir da 

convocação. A recusa injustificada da pessoa jurídica vencedora em receber a 
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Autorização de Compra e o Contrato dentro do prazo estabelecido sujeitá-la-á às 

penalidades previstas na legislação pertinente. 

 

10.0   DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1 A presente Cotação Prévia de Preços não importa necessariamente em contratação 

imediata, podendo o IMIP revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público 

derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação mediante ato escrito e fundamentado.  

10.2 Quaisquer informações complementares sobre a presente Cotação Eletrônica Prévia 

de Preço, poderão ser obtidas por correio eletrônico mendes@imip.org.br ou pelo 

Telefone: 81 2122-4754. 

O foro para dirimir os possíveis litígios decorrentes do presente processo é o da Cidade 

Recife, do Estado de Pernambuco. 

Recife, 28 de agosto de 2020. 

 

 

José Mendes da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 


