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Cotação Eletrônica Prévia de Preços nº 007/2020 

Convênio nº 888818/2019 MS/IMIP  

Termo do Convênio: Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares. 

Critério de Julgamento: Menor Preço por item. 

Data do Início do Acolhimento das Propostas: 24/08/2020 

Data Fim do Recebimento das Propostas: 01/09/2020  

 

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 julgamento Menor Preço, em 

conformidade com os termos estipulados no Convênio nº 888818/2019, 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 

 

 

 

 

 
000162-Aparelho de Anestesia 
 
Equipamento microprocessado para atender pacientes 
neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. 
Estrutura em material não oxidante; Com prateleira 
para suporte de monitores; Gavetas e mesa de 
trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 
com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o 
equipamento com detecções de erros, falhas de 
funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único 

UN 2.0 R$ 109.000,00 R$ 218.000,00 
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universal para pacientes adultos a neonatos; Com 
possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. 
Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema 
de segurança para proteger o paciente de pressão e 
fluxos inadequados. Rotâmetro composto por 
fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo 
menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), 
podendo ser uma única para ar comprimido ou com 
monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar 
comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de 
segurança para interromper automaticamente o fluxo 
de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo 
calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 
02 vaporizadores e com sistema de segurança para o 
agente selecionado (se ofertado sistema que permite 
o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser 
entregue suporte para acoplar o segundo 
vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida 
montagem e desmontagem pelo operador e passível 
de esterilização; Traquéias, válvulas, cirucuitos 
respiratórios, canister e sistema de entrega de 
volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem 
de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão 
de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico 
microprocessado, com display LCD com tela colorida. 
Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; 
Ventilação com respiração espontânea sem 
resistência do ventilador; Ventilação controlada a 
volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação 
controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); 
Ventilação mandatória intermitente sincronizada 
(SIMV), Ventilação por pressão de suporte com 
backup de apneia (PSV). Controles Ventilatórios 
mínimos: Volume corrente 5 a 1500ml; Pressão 
inspirada máxima de 60cmH2O; Frequência 
respiratória 5 a 100 rpm; Relação I:E 2:1 e 1:4; Pausa 
inspiratória; Fluxo e tempo inspiratório/expiratório; 
Peep 4 a 30 cmH2O. Alarmes de alta e baixa pressão 
de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; 
Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. 
Monitoração numérica de pressão de pico, média, 
peep e gráfica da pressão das vias aéreas; 
Monitoração de frequência respiratória, volume 
corrente, volume minuto e fração inspiratória. 
Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna 
com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá 
acompanhar o equipamento, no mínimo: 04 circuitos 
para pacientes completos, sendo 02 tamanho adulto e 
02 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para 
ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação 
manual infantil. 01 vaporizador calibrado de 
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Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 mangueiras de 
no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma 
para óxido nitroso e uma para ar comprimido e demais 
acessórios necessários para o perfeito funcionamento 
do equipamento. 
Alimentação elétrica: 220V-60Hz. 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 na Região Metropolitana de 
Recife. 

TOTAL 02  R$ 218.000,00 

 

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

contratação são oriundos do Convênio nº. 888818/2019, 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 em: 

 

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;  

 

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 Trabalhista consistirá em: 
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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 

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 virtual, 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) 
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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 

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. 
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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 DE DIVULGAÇÃO DO 

RESULTADO; 

 
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 01/09/2020 (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: 01/09/2020 as 09:00 horário de Brasília/DF; 

mailto:mendes@imip.org.br
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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 

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.  
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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, 24 de agosto de 2020. 

 

 

José Mendes da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

mailto:mendes@imip.org.br

