
 

1 de 10 

  

 

 

 

Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso 
 

Hospital Regional 
Registrada sob nº 0248 na Secretaria o Est. do Trabalho e Ação Social de Minas Gerais 

Registrado no Conselho Nacional de Serviço Social 

    Dec. 60.203 de 10-02-1967 U.P.E. - Lei 3.698 de 06-12-1945 U.P.M. - Lei 265 de 25-05-1954 

CNPJ- 24.899.395/0001-74 - Inscrição Estadual ISENTO - FONE/FAX: (35) 3539-1300 

                        Praça Com. João Pio Figueiredo Westin, 92 - São Sebastião do Paraíso - Minas Gerais, CEP: 37.950-000 
 

PROCESSO DE COMPRAS 010/2020 

 

 

TIPO: Melhor preço por item 

OBJETO: Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo Hospitalar  

 

 

A Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso, Instituição 

privada sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública por Leis Federal, Estadual e 

Municipal, regularmente inscrita no Cadastro de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda sob o número CNPJ 24.899.395/0001-74, com sede na Praça Comendador 

João Pio de Figueiredo Westin, 92, Mocoquinha, São Sebastião do Paraíso, Minas 

Gerais, CEP 37950-000, TORNA PÚBLICO, para o conhecimento dos interessados, 

que realizará PROCESSO DE COMPRAS do tipo MELHOR PREÇO POR ITEM, para 

aquisição dos itens descritos no PLANO DE TRABALHO, tendo em vista o 

recebimento de recurso financeiro destinado pela RESOLUÇÃO SES/MG N° 6.822, 

DE 30 DE AGOSTO DE 2019, via fundo a fundo, transferido através do TERMO DE 

CONVÊNIO N° 009/2019, assinado entre o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO e a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, 

conforme especificações constantes no ANEXO I, cujo processo e julgamento serão 

realizados em procedimentos similares os preceitos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 

junho de 1993, sob as seguintes condições: 

 

1 – DO OBJETO: 

 

Aquisição de Medicamentos e Materiais de Consumo Hospitalar conforme 

especificações constantes no ANEXO I. 

 

2 - DA PROPOSTA COMERCIAL: 

 

a) Os interessados deverão enviar a proposta comercial e a documentação de 

habilitação para o e-mail contratoseconvenios@santacasassp.com.br, 

devidamente assinada ATÉ AS 16h00min DO DIA 14/08/2020. 

b) As propostas deverão ser digitadas em papel timbrado, datadas e assinadas 

pelas empresas diretamente interessadas, ou por representantes legais dos 

proponentes, isentas de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, 
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necessariamente, a marca cotada, a quantidade por embalagem, o preço 

unitário e totais de cada item, prazo de validade e prazo de entrega. 

c) Serão consideradas para julgamento as propostas com até quatro casas 

decimais após a vírgula (R$ 0,0000). 

 

2 – DOS ESCLARECIMENTOS: 

 

a) As dúvidas e informações deverão ser dirigidas ao Setor de Contratos e 

Convênios da Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso para o 

e-mail: contratoseconvenios@santacasassp.com.br, das 8h00min às 15h00min, 

em até (02) dois dias úteis anteriores à data de envio das propostas. 

b) Em não havendo pedidos de esclarecimentos, presumir-se-ão claros e precisos 

os termos e condições do Edital, não se admitindo posteriores reclamações 

quanto à interpretação. 

 

3 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

Deverão ser apresentados para fins de habilitação, os documentos relativos à 

qualificação jurídica e regularidade fiscal, conforme abaixo relacionado: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado;  

b) Cópia da cédula de identidade e CPF do titular, sócio ou procurador da empresa; 

c) Comprovante do CNPJ; 

d) Prova de regularidade fiscal relativa à Seguridade Social (CND-INSS); 

e) Prova de regularidade Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

f) Certidões Negativas de Débitos Federais, Estaduais e Municipais;  

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

h) Licença Sanitária emitida pelo órgão responsável pela Vigilância Sanitária, em 

vigor na data de abertura do processo ou cópia da publicação no Diário Oficial 

da União com prazo para comercialização – legível.  Caso a Licença Sanitária 

esteja vencida, apresentar juntamente com a Licença Sanitária o comprovante 

de protocolo de pedido de atualização da Licença. PARA OS PRODUTOS 

PASSÍVEIS DE EXIGÊNCIA. 

i) Comprovação da Autorização de Funcionamento da empresa participante, junto 

ao Ministério da Saúde, através da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA).  Caso a Autorização de funcionamento esteja vencida, apresentar 

juntamente com a Autorização de funcionamento o comprovante de protocolo de 

pedido de atualização do Certificado e ou relatório de inspeção junto à Agência 
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Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. PARA OS PRODUTOS PASSÍVEIS 

DE EXIGÊNCIA. 

j) Certificado de Registro do Produto ou isenção, em plena validade, expedido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.  O certificado de 

registro do produto, após apresentado, passa a integrar o processo como um 

todo, sendo parte dos documentos do procedimento licitatório.  PARA OS 

PRODUTOS PASSÍVEIS DE EXIGÊNCIA. 

k) Certificado de Responsabilidade Técnica do Farmacêutico e registro da empresa 

junto ao Conselho Regional de Farmácia (Resolução 144). PARA OS 

PRODUTOS PASSÍVEIS DE EXIGÊNCIA. 

 

4 - DO JULGAMENTO 

 

O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do 

melhor preço por item cotado, classificando-se a empresa que cotar o melhor preço, 

que atenda as especificações técnicas, bem como quantidades e demais 

especificações apresentadas no ANEXO I. 

a) Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério de sorteio. 

b) Fica ressalvado ao Hospital o direito de rejeitar todas as propostas, revogar ou 

anular o processo, se verificada alguma irregularidade. 

 

5 – DO CONTRATO 

 

Será dispensada a celebração do Termo de Contrato entre as partes, passando a 

substituí-lo os seguintes instrumentos: a) esta Cotação; b) a Proposta; e c) a Ordem de 

Compra. 

 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

 

a) A entrega dos produtos deverá ser única; 

b) O objeto da presente cotação será recebido provisoriamente no ato da entrega, 

para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as 

especificações; 

c) O recebimento definitivo dar-se-á pelo responsável do setor no prazo de até 10 

(dez) dias úteis, após o recebimento provisório, mediante ateste na Nota Fiscal, 

uma vez verificado o atendimento integral da quantidade, das condições e 
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especificações técnicas previstas nesta Cotação, bem como a regular instalação 

em sendo o caso; 

d) O recebimento provisório ou definitivo do objeto da Ordem de Compra não exclui 

a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ética profissional, pela sua perfeita 

execução; 

e) Constatadas irregularidades no objeto da cotação, lavrar-se-á Termo de Recusa, 

no qual se consignarão as desconformidades, podendo a Contratante: 

1 – Rejeitá-lo no todo ou em parte, se disser respeito à especificação, 

determinando sua substituição ou rescindindo a compra, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

2 – Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação da Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, mantido o 

preço inicialmente cotado; 

3 – No caso de diferença de quantidade ou de partes, a Contratante determinará 

sua complementação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou rescindirá a compra, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

4 – Quando houver substituição ou complementação serão realizadas 

novamente as verificações antes referidas; 

5 – Caso a substituição ou complementação não ocorra no prazo determinado, 

estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à rescisão da compra, 

sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas nesta Cotação e em lei; 

6 – Caso o proponente vencedor verifique a absoluta impossibilidade de cumprir 

com a entrega do objeto, no prazo previsto, este deverá comunicar imediatamente, 

apresentando o motivo do não acatamento do pedido recebido; 

7 – Salvo por motivo justificado e aceito, o não cumprimento pela contratada da 

Ordem de Compra constituirá grave infração, ensejando a rescisão da compra, a 

critério da contratante, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no presente 

Edital, mais o que se apurar em perdas e danos; 

8 – Verificada a recusa do objeto da ordem de compra, todas as despesas com a 

devolução, como, por exemplo, transporte e reembalagem, correrão por conta da 

Proponente vencedora, que ainda deverá retirá-lo dentro de até 05 (cinco) dias úteis 

contados da notificação de recusa. Não ocorrendo no prazo estabelecido, esta arcará 

com os custos de guarda, quebras e quaisquer outros incidentes sobre o mesmo, a 

partir da data de confirmação da impropriedade; 

9 – O não atendimento de qualquer das condições previstas neste Edital 

poderá acarretar, a critério do Hospital, a retenção, parcial ou total, do pagamento 
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até que seja solucionado o problema, sem prejuízo do direito da parte inocente 

de pleitear a rescisão da compra. 

 

7 – DO PAGAMENTO E PREÇOS 

 

a) O PAGAMENTO será efetuado em até 10 (dez) dias uteis, após a entrega e 

recebimento definitivo dos produtos e emissão das notas fiscais.   

b) As Notas Fiscais terão que ser instruídas com: (i) Número do Processo de 

Compras; (ii) Número do Convênio/Portaria/Resolução; e (iii) Número da Ordem 

de Compra. 

c) Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis; 

d) Caso ocorra a não aceitação de qualquer objeto, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

 

8 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES.   

 

DA CONTRATADA 

 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Hospital, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante;  

b) Efetuar a entrega dentro do prazo estabelecido na Ordem de Compra; 

c) Observar para transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 

relativas a embalagens, volumes, etc. 

d) Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos produtos, 

inclusive, fretes e seguros, desde a origem até sua entrega no local de destino; 

e) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

CONTRATANTE, no decorrer do Contrato; 

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, 

convenentes ou prepostos, envolvidos na execução do Contrato; 

g) Assumir, relativamente a seus empregados e prepostos, todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação específica, inclusive em caso de 

acidente de trabalho, ainda que verificados nas dependências da 

CONTRATANTE, os quais com esta não terão qualquer vínculo empregatício; 

h) Emitir nota fiscal com a mesma unidade de cotação de preços; 
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i) Dar pleno atendimento a CONTRATANTE no tocante à apresentação dos 

PRODUTOS e procedimentos de utilização, armazenamento e conservação, 

conforme cada caso concreto prestando todos os esclarecimentos que forem 

solicitados pela CONTRATANTE acerca do objeto deste processo; 

j) Responsabilizar-se como principal obrigado por produtos subcontratados a 

outros fornecedores; 

k) Resgatar, imediatamente, as duplicatas ou outros documentos porventura 

colocados em cobrança externa ou interna, em havendo devolução, parcial ou 

total, de produtos constantes das ORDENS DE COMPRA; 

l) Assegurar a autenticidade e garantia mínima dos PRODUTOS entregues à 

CONTRATANTE; 

m) Observar, estritamente os pedidos contidos nas ORDENS DE COMPRA, não 

sendo admitidas trocas de marcas nem de qualquer outra especificação feita 

pela CONTRATANTE; 

n) Manter, durante toda a execução deste processo, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por esta Cotação; 

o) Garantir a qualidade dos PRODUTOS vendidos, efetuando troca dos que 

apresentarem problemas; 

 

DO CONTRATANTE: 

 

a) Proporcionar no que lhe couber, as facilidades necessárias para que a 

CONTRATADA possa cumprir as condições estabelecidas nesta Cotação; 

b) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada 

na execução do processo; 

c) Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

d) Fiscalizar a execução do processo e documentar a ocorrência de problemas; 

e) Efetuar o pagamento no devido prazo estabelecido; 

f) Guardar os MATERIAIS/PRODUTOS não aceitos até a CONTRATADA vir retirá-

los; 

 

9 - DAS MULTAS 

 

a) A contratada poderá incorrer nas seguintes multas, sobre o valor global da 

ordem de compra:  
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(i) 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso na entrega do item ou se 

a CONTRATADO deixar de cumprir quaisquer outras cláusulas do respectivo 

contrato;  

(ii) 02% (dois por cento), se por culpa da CONTRATADA for o mesmo 

rescindido, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes. 

b) Os valores acima mencionados serão atualizados à época da infração contratual. 

c) As multas previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente.   

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) Qualquer modificação no Edital será divulgada pela mesma forma que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

b) O HOSPITAL poderá revogar a cotação por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anula-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado.  

c) A participação neste processo de compras implica na aceitação integral e 

irretratável dos termos deste edital, bem como observância dos regulamentos 

administrativos e normas técnicas ou legais aplicáveis dos serviços; 

d) Fazem parte integrante deste Edital:  

Anexo I – Especificações do Objeto;  

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço;  

 

 

 

São Sebastião do Paraíso, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

Fernando Montans Alvarenga 

Provedor 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

1 AMIODARONA 50MG/ML - 3ML AMP 400 

2 CEFTRIAXONA 1G E.V FRS/AMP 2500 

3 CLORETO DE SODIO 20% - 10ML AMP 600 

4 DIPIRONA SODICA 500MG/ML - 2ML AMP 6000 

5 EPINEFRINA 1MG/ML - 1ML AMP 1000 

6 FENITOINA 50MG/ML - 5ML AMP 500 

7 FITOMENADIONA 10MG/ML - 1ML IM AMP 400 

8 METRONIDAZOL 5MG/ML - 100ML FRS 600 

9 OXITOCINA 5UI/ML - 1ML AMP 400 

10 PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5G FRS/AMP 650 

11 SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML FRS 3000 

12 TRAMADOL 50MG/ML - 2ML AMP 1000 

 

a) As especificações técnicas aqui indicadas são exigências mínimas para os itens 

ofertados e são de atendimento obrigatório; 

b) O prazo validade dos PRODUTOS, quando houver, será de no mínimo 12 (doze) 

meses; 

c) A entrega deverá ser única e efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

após o recebimento das Ordens de Compra; 

d) Prazo de validade da proposta: 30 (trinta) dias.   

e) Prazo de pagamento: Até 10 (DEZ) dias úteis após o recebimento definitivo dos 

produtos, acompanhado dos documentos fiscais pertinentes.   
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

1 – DENOMINAÇÃO DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

CEP: 

FONE e FAX: 

E-MAIL: 

 

2 – DADOS BANCÁRIOS: 

BANCO: 

AGENCIA: 

CONTA-CORRENTE: 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (SE HOUVER): 

 

Observação: Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será 

considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a 

participação da Proponente neste certame, bem como que a Proponente é empresa 

idônea para todos os fins de Direito. 

 

ITEM QTD 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA 

QUANTIDADE 

POR 

EMBALAGEM 

 

MARCA / 

FABRICANTE 

 

VALOR 

UNITÁRIO 

 

VALOR 

TOTAL 

       

        

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 
 

 

Valor Total da Proposta (por extenso): ___________ 

Prazo de entrega: Entrega única e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após o 

recebimento da Ordem de Compra. 

Validade da proposta (mínimo 30 dias): _____________________ 

Prazo de Validade Mínima dos Produtos será de 12 (doze) meses. 

 

Declaro, sob as penas da lei, que os Produtos / Materiais ofertados atendem 

todas as especificações exigidas neste Edital e seu Anexo I. 
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Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e 

indiretos incorridos pela proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, 

entre outros tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, 

frete, lucro, etc. 

 

 

_______ de _________ de 2020. 

 

 

 

Nome do Diretor ou Representante Legal 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

 

 

 


