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EDITAL Nº 002/2020
LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS N° 002/2020
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
O PRESIDENTE do Hospital São Roque Sociedade Beneficente – HSR Sra. Vania Mara Diesel Deitos, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor, especialmente pelo Estatuto da Sociedade Beneficente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
legislações aplicáveis, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão Especial de Licitações, resolve:
1. HOMOLOGAR E ADJUDICAR A PRESENTE LICITAÇÃO NOS SEGUINTES TERMOS:
Edital de Licitação
Processo Licitatório 002/2020 – Cotação Prévia de Preços 002/2020 - SICONV
Modalidade
Cotação Prévia de Preços - SICONV
Data do Processo
16/07/2020
Data da Licitação
03/08/2020
Objeto da Licitação O objeto desta licitação é a seleção de proposta mais vantajosa para a Instituição, objetivando a contratação de
empresa especializada para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, de acordo com o Convênio
N° 883415/2019/MS, Processo nº 25000.102043/2019-78, Proposta SICONV N° 26949/2019.
Fornecedor: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMNTOES MÉDICOS
Item
Descrição
1
MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, com 2 controles, sendo um fixo

Quant
01

Vlr unit
34.900,00

Vlr total
34.900,00

Marca
KSS

e outro móvel. Deve suportar pacientes de pelo menos 220kg ou
mais. Deve ter o tampo dividido em pelo menos 5 sessões (cabeça,
dorso, renal, assento e pernas), acompanhar perneiras bi-partidas
com movimentos independentes. Deverá possuir o seu tampo em
material radio transparente e de alta durabilidade. Deve ser
construída em aço 1020 ou superior com acabamento em pintura
eletrostática e aço inox. Deve possuir IPX4 (mínimo) ou superior,
contra respingos de água e poeira. Deve possuir uma coluna com
sistema de elevação elétrico. Deve possuir imobilização através de
rodas retráteis. Deve possuir os seguintes movimentos do leito:
Trendelembug e reverso, lateral direita e esquerda, elevação, renal
(através de manivela), semi flexão de pernas e coxa, flexão
abdominal, semi sentado, sentado, extrema lordose. Com exceção do
Renal, todos os movimentos devem ser feito através de controle
remoto. Os movimentos de pernas poderão ser feito através de molas
de gás. Deve acompanhar Arco de Narcose, jogo de colchonetes,
apoio de braço. Alimentação elétrica de 220VCA ou bivolt. A
empresa deverá apresentar: Registro no Ministério da Saúde,
Certificado de Conformidade do Produto coa a Norma NBR IEC
60601-2-46, Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitido pela
ANVISA e/ou Certificado de qualidade internacional para
dispositivos médicos com tradução juramentada. Garantia: de 24
(vinte e quatro) meses após a instalação do equipamento.
Manutenção e Fornecimento de peças: a contratada deverá garantir
suporte técnico e fornecimento de peças para o equipamento pelo
prazo de 10 (dez) anos após a instalação definitiva. O equipamento
deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços;
O equipamento deverá possuir Assistência Técnica em Santa
Catarina, se não houver, a empresa vencedora deverá comprometerse gratuitamente pelo translado do equipamento até o local da
ASSISTÊNCIA Técnica; O equipamento deverá possuir garantia de
no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.
VALOR TOTAL DA PROPOSTA

R$ 34.900,00
Luzerna (SC), 05 de agosto de 2020

Vania Mara Diesel Deitos
Presidente Hospital São Roque
Sociedade Beneficente

