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UNIDAS S.A.
CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30 - NIRE 35.300.186.281

Companhia Aberta
Aviso de Extravio de Atas Societárias

Unidas S.A., CNPJ/MF nº 04.437.534/0001-30, com sede na Rua Raja 
Gabaglia, nº 1.781, 12º andar - CEP 30380-457, Bairro Luxemburgo - 
Belo Horizonte/MG e com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE sob o nº 
35.300.186.281, comunica à praça e ao mercado em geral para diversos 
fins o extravio dos seguinte ato societário: Ata de Reunião da Diretoria -
Realizada em 29/05/2019. São Paulo/SP - 12/03/2021.

GSMP S/A
CNPJ/MF 06.927.386/0001-68 - NIRE 35.300.317.131

Edital de Convocação - AGOE
Ficam os acionistas desta Companhia convocados a reunirem-se em
AGOE, de 25/03/2021 às 15:00h, na sede da empresa, Rua Maria Bento 
de Lemos, 1800 - sala 05, Cidade Intercap, Taboão da Serra/SP. Ordem do 
Dia: a) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Balanço
Patrimonial relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020; b) Deliberar acerca da eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração; e c) Discussão de outros assuntos de interesse social.

Taboão da Serra/SP, 09 de março de 2021
Fabiana Reppucci Vaz de Lima

Presidente do Conselho de Administração

Fundação Butantan
CNPJ 61.189.445/0001-56

AVISO DE COLETA DE PREÇOS
Despacho da Superintendência de 09.03.2021. Processo: 
001/0708/002.882/2020. Objeto: Aquisição de Nobreaks. Ratifico e
homologo a Coleta de Preços, com a empresa MGX SERVICE COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ME, no valor de R$ 55.000,00. Despacho da 
Superintendência de 08.03.2021. Processo: 001/0708/000.167/2021. 
Objeto: Aquisição de Misturador Industrial e Unidade de Controle de 
Temperatura para Misturador (500L). Ratifico e homologo a Coleta de 
Preços, com a empresa LIFE TECHNOLOGIES SINGLE USE
BIOPROCESS CONTAINERS, no valor de USD 505.110,44.

ALPER CONSULTORIA E
CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/ME 11.721.921/0001-60 - NIRE 35.300.442.377
Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25/06/20
1. Data, Hora e Local: no dia 25/06/20, às 9h, por tele ou vídeo conferên-
cia, conforme autoriza o Estatuto Social da Alper Consultoria e Corretora
de Seguros S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensa-
da a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros do 

dos votos via correio eletrônico, nos termos do artigo 11, §5º, do Estatuto
Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Luis Felipe Françoso Pereira 
da Cruz; Secretária: Laura Hirata Garcia. 4. Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (a) escolha do Presidente e do Vice Presidente do Conselho de Admi-
nistração; (b) eleição do Diretor Presidente e Diretor de Relação com os
Investidores, Diretor Financeiro e de Controle, Diretor Operacional e do 
Diretor de Negócios da Companhia; (c) reeleição da Diretora Jurídica e de 
Compliance; (d) indicação do responsável técnico da Companhia; (e) elei-
ção dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos e do Comitê de Ética;
(f) aprovação da aquisição de 100% do capital social da Transbroker Con-
sultoria e Corretagem de Seguros Ltda., sociedade limitada, inscrita no 
CNPJ/ME sob o nº 28.607.333/0001-00 (“Transbroker”) pela Companhia, 
incluindo os termos e as condições e a celebração do contrato de compra

demais instrumentos jurídicos a ela correlatos (“Documentos da Opera-
ção” e “Aquisição
Organização Contábil Ltda., CNPJ 67.851.055/0001-86, inscrição munici-
pal nº 5.566.247-1, situada na Rua Jorge Victor Vieira nº 84, sala 01, Cen-
tro, Juquitiba/SP, em cumprimento do disposto no artigo 8º, caput e §1º e 
artigo 256, §1º da Lei das S.A. (“Empresa Especializada
elaboração do laudo de avaliação da Transbroker, em cumprimento do 
disposto no artigo 256, §1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (h) 
submissão da nomeação da Empresa Especializada à apreciação dos 

ordem e submissão à apreciação dos Acionistas da Companhia do Laudo 
de Avaliação; e (j) autorização aos diretores da Companhia a tomar todas
as providências e realizar todos os atos necessários à assinatura dos Do-
cumentos da Operação e à implementação da Aquisição. 5. Deliberações:
Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o presidente esclarecido 
aos conselheiros que a ata a que se refere esta Reunião será lavrada em 
forma de sumário, facultado o direto de apresentação de manifestação e
dissidências, na forma da lei. Foi deliberado, por unanimidade e sem res-
salvas: 5.1. Escolher, com mandato até a AGO que apreciar as demonstra-

Luis Felipe
Françoso Pereira da Cruz, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, RG 24.651.877 SSP/SP, CPF 282.996.318-07, residente e domicilia-
do na Av. Cidade Jardim, 803/8º, SP, como Presidente do Conselho de 
Administração; e o Sr. Hugo Alberto Segre Junior, brasileiro, solteiro, 
economista, RG 25.707.744-3 SSP/SP, CPF 340.733.548-25, residente e
domiciliado com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino, 215/13º (par-
te), Edifício Grand Station, Pinheiros/SP, como Vice Presidente do Con-
selho de Administração. 5.2. Reeleger, com mandato de 2 anos, até a
reunião do Conselho de Administração a se realizar imediatamente após a

-
cício encerrado em 31/12/21, (a) o Sr. Marcos Aurélio Couto, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, RG 18.626.098 SSP/SP, CPF
060.720.068-50, residente e domiciliado em SP/SP, como Diretor Presi-
dente e Diretor de Relação com Investidores; (b) o Sr. Lucas Moreno
Neves, brasileiro, casado, contador, RG 43.848.753-9 SSP/SP, CPF
366.163.568-92, residente e domiciliado em SP/SP, como Diretor Finan-
ceiro e de Controle; (c) o Sr. André de Barros Martins, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, RG 16.494.916-1 SSP/SP, CPF 125.743.868-
92, residente e domiciliado em SP/SP, como Diretor Operacional; e (d) o 
Sr. Antonio Luiz Joaquim Sallenave de Azevedo, brasileiro, casado, 
corretor de seguros, RG 801.287 SSP/BA, CPF 100.558.945-34, residente 
e domiciliado em Salvador/BA, como Diretor de Negócios, todos com en-
dereço comercial em SP/SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 13º (parte),

-
toria da Companhia, reeleger a Sra. Laura Hirata Garcia, brasileira, soltei-
ra, advogada, RG 29.671.035-0 SSP/SP, CPF 220.295.028-12, residente 
e domiciliada em SP/SP, com endereço comercial na Rua Gilberto Sabino, 
215, 13º (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros, como Diretora Jurídica 
e de Compliance, com mandato até a reunião do Conselho de Administra-
ção a se realizar imediatamente após a AGO de 2022 da Companhia, na 

Nos termos do artigo 14, alínea “t”, do Estatuto Social da Companhia, indi-
car como Responsável Técnico da Companhia, o Sr. Antonio Luiz Jo-
aquim Sallenave de Azevedo -
bros do Comitê de Auditoria e Riscos, com mandato até a reunião do 
Conselho de Administração a se realizar imediatamente após a AGO de 

-
cerrado em 31/12/20, os Srs. (a) Hugo Alberto Segre Junior, acima qua-

Pawel MacNicol, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, RG 26.451.743-X SSP/SP, CPF 275.959.508-05, residente e domici-
liado em SP/SP, na Rua Henrique Martins, 718, Jardim Paulista; e (c)
Maria Carmen Westerlund Montera, brasileira, economista, CORECON/
RJ 11885, CPF 362.88.927-53, residente e domiciliada com endereço co-
mercial na Rua Gilberto Sabino, 215/13º (parte), Edifício Grand Station, 
Pinheiros/SP. 5.6. Eleger como membros do Comitê de Ética, com man-
dato até a reunião do Conselho de Administração a se realizar imediata-
mente após a AGO de 2021 da Companhia, na qual serão apreciadas as 

Tarcisio José
Massote Godoy, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 554.548 SSP/DF, 
CPF 316.688.601-04; (b) Laura Hirata Garcia  Da-
nilo Alexandre Araújo, brasileiro, casado, economista e contador, RG 
43.828.471-9 SSP/SP, CPF 324.985.378-05; e (d) Carolina Santos Lima,
brasileira, casada, psicóloga, RG 40.244.499-1 SSP/SP, CPF 324.596.308-
40, todos residentes e domiciliados em SP/SP, com endereço comercial na 
Rua Gilberto Sabino, 215, 13º (parte), Edifício Grand Station, Pinheiros. 
5.7. Aprovar a Aquisição, incluindo os termos e as condições e a celebra-

da Empresa Especializada, bem como a submissão de sua nomeação à 
-

apreciação dos Acionistas da Companhia oportunamente. 5.10. Autorizar 
os diretores da Companhia a tomar todas as providências e realizar todos 
os atos necessários à assinatura dos Documentos da Operação e à imple-
mentação da Aquisição. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tra-
tado, lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada, foi devidamente 
assinada pelos presentes. Nos termos do §5º do Artigo 11 do Estatuto 
Social, o Presidente do Conselho de Administração assina esta ata pelos 
conselheiros que encaminharam declaração de voto por correio eletrônico. 
Mesa: Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz, Presidente; Laura Hirata Gar-
cia, Secretária. Conselheiros presentes: Luis Felipe Françoso Pereira da 
Cruz, Eduardo Luiz Wurzmann (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), 
Pawel MacNicol (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), Tarcisio José 
Massote Godoy (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz), e Hugo Alberto
Segre Junior (p. Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz). SP, 25/06/20. 
Mesa: Luis Felipe Françoso Pereira da Cruz - Presidente, Laura Hirata 
Garcia 
em 05/08/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 007/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA FINS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA
CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-
97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de 
Andradina - SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 
Diretor Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE BOTUCATU, CNPJ
n. 43.535.210/0011-69, diante da conversão da Unidade em Hospital 
Campanha para enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19, vêm, por 
meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados que está 
instaurando processo de Chamamento Público para CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS interessadas em oferecer melhor oferta para 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas que 
comercializem a locação de equipamentos hospitalares interessadas em 
oferecer melhor oferta para locação dos seguintes itens: 4 APARELHOS DE 
HEMODIÁLISE POR OSMOSE REVERSA, com as seguintes
especificações: 04 APARELHOS DE HEMODIÁLISE com as seguintes 
especificações: Sistema volumétrico de mistura proporcional da solução de 
hemodiálise. Aparelho microprocessado que permite a purificação do 
sangue através de dialisador do tipo capilar e em acordo com as Portarias 
da ANVISA para tratamento dialítico. Possuir Sistema de conectores ou 
adaptadores que permita a utilização com linhas arteriais, venosas e 
dialisadores universais de tamanhos pediátricos e adultos, não necessitando 
da presença do técnico para calibração ou ajustes de parâmetros do rolete 
na bomba de sangue. Operação com solução de acetato e bicarbonato. 
Variações de proporção de acetato e bicarbonato. Variação do fluxo de 
dialisato de 300 a 800 ml/minuto. Controle da temperatura do dialisato. 
Indicação contínua da condutividade da solução de diálise. Programação de 
ultrafiltração, com controle automático de ptm. Ultrafiltração seqüencial 
automatizada. Controle volumétrico de ultrafiltração por sistema fechado.
Operação com dialisadores de qualquer tipo, baixo e alto fluxo. Bomba de 
heparina com programação para infusão contínua para vários tipos de
seringa, ou seringa de uso comercial. Monitorar: temperatura, pressão do 
dialisato ou monitor de pressão transmembrana, pressão arterial e venosa 
do sistema extracorpóreo, condutividade. Possuir os seguintes alarmes 
sonoros e visuais: vazamento de sangue com interrupção da bomba de
sangue e bloqueio da linha, bolhas de ar com interrupção da bomba de 
sangue e bloqueio da linha, condutividade e temperatura , pressão arterial e 
venosa (interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha). Possuir 
sistema de desinfecção por químicos, com dispositivo que impeça a entrada
em operação durante o processo ou sem enxágüe adequado. Possuir painel 
com monitor LCD colorido de alta definição, que permita visualizar todos os 
parâmetros do tratamento, entre eles: pressão transmembrana, 
condutividade, temperatura, tempo de processo transcorrido e a finalizar, 
fluxo, ultrafiltração. Permitir a detecção: de ruptura do dialisador (fuga de
sangue), de bolhas e proteção contra embolismo gasoso. Timer para 
determinar início automático de rinse (pré-programação). Dispositivo que 
permite a coleta de amostra de dialisato durante o procedimento 
hemodialítico. Perfis da variação de sódio e ultrafiltração, pré-programaveis, 
permitindo haver variações simultâneas ou independentes. Eficiência em 
diálise standard, seqüencial, de alta eficiência e curta duração. Diferentes 
programas automatizados de enxágüe e desinfecção química, permitindo a 
realização de ambos juntos ou separados. Desinfecção automática com 
programa de início pré-programado e desligamento automático no final. 
Monitoração de fluxo de sangue. Controle da ultrafiltração pelo volume de 
sangue relativo ou pelo fluxo de dialisato. Ser dotada de dispositivo que 
permita a medida do sódio plasmático. Bateria para, na falta de energia, 
permita o funcionamento da bomba de sangue e do painel de controle a fim
de ser possível a devolução do sangue ao paciente e a finalização do 
tratamento, com baterias internas, recarregáveis. Bandeja: acompanhar 
bandeja posicionada na parte superior da máquina que proporcione 
praticidade e segurança. Fornecimento de todos os cabos, conectores, 
acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado, incluindo baterias. 
Tensão de alimentação: 220Vac ou sistema automático de tensão de 100 a 
240 Vac. Freqüência de alimentação:60Hz. Tipo de cabo de rede: deve 
seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. Sob hipótese nenhuma serão 
aceitos equipamentos cuja eletrônica, mesmo que em parte e que protegido,
seja acondicionada abaixo do sistema hidráulico, impedindo que 
vazamentos danifiquem o equipamento. 04 APARELHO DE OSMOSES
REVERSAS PORTÁTEIS com as seguintes especificações: Sistema 
completo de tratamento de água por osmose reversa com pré tratamento 
incluso. Chassi de aço inoxidável. Projetado para operar em alimentação 
direta (online) do permeado. Desinfecção química semi-automática com 
volume controlado oferecendo exatidão, segurança e proteção durante o 
ciclo de desinfecção. Lâmpada UV no interior do tanque de água para 
proteção adicional contra crescimento microbiológico. Microprocessador 
com interface orientada ao usuário tanto para ajustes manuais quanto 
automáticos, display com texto claro e iluminado. Monitoramento online 
contínuo. Suprimento de água de alimentação potável. Pressão de entrada
3,5 - 6,0 bar. Temperatura de entrada 5 - 30°C. Índice de densidade de silício 
< 5. Dreno instalado DN 32 e sifonado. Desempenho 250l/h a 15°C, 1,5 bar 
de contra-pressão. Rendimento ajustável (operação típica 50 - 70%). Fonte 
de alimentação corrente monofásica, padrão 230 V AC 60 Hz, 16 A, 750 VA.
A seleção de fornecedores levará sempre em conta a idoneidade, qualidade 
e menor custo, além da garantia de manutenção, reposição de peças e 
atendimento de urgência (se for o caso). 3. EMBASAMENTO: O presente 
edital está embasado nas disposições contidas no CAPITULO V, do 
Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - SP, sem prejuízo das 
demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO: A) As empresas interessadas em participar do 
Chamamento Público deverão especificar marca, modelo e características 
dos equipamentos que sao objeto do presente Chamamento Publico. B) 
Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas 
da área de saúde, que comercializem a locação de APARELHOS DE
HEMODIÁLISE POR OSMOSE REVERSA, com as especificações 
descritas no item “2 DO OBJETO”. C) Para o Credenciamento a pessoa 
jurídica deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente. 5. FORMA, PRAZO
E ACESSO AO CREDENCIAMENTO: A) O acesso ao credenciamento é
livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) idôneas que 
comercializem a locação dos equipamentos que sao objeto do presente
Chamamento Publico; B) O credenciamento com a proposta deverá ser
enviado, acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do 
item 4, para o e-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br entre 
os dias 12/03/2021 à 15/03/2021. C) A OSS IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE ANDRADINA, depois de verificada a melhor proposta/oferta, solicitará a 
empresa vencedora o envio dos equipamentos hospitalares que serao 
objeto de locação, mediante a emissão de Nota fiscal e delimitação da forma 
e opções de pagamento. D) Os equipamentos hospitalares deverão ser 
entregues em até 10 (dez) dias corridos contados da data do resultado que 
credenciar a empresa participante como vencedora, sob pena de 
cancelamento e revogação da relação jurídica pré estabelecida, apurando-
se eventuais danos sofridos pela instituição, que serão objeto das medidas 
judiciais cabíveis em momento oportuno. Andradina, 10 de março de 2021. 
O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob 
o nº. 43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.

Irmandade da Santa Casa Andradina
CNPJ nº 43.535.210/0001-97

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
REFERENCIA: 007/2021. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS PARA FINS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES. 1. DO PROCESSO: A O.S.S IRMANDADE DA SANTA
CASA DE ANDRADINA - SP, inscrita no CNPJ sob o nº. 43.535.210 0001-
97, estabelecida na Avenida Guanabara - 730 - Centro, na cidade de 
Andradina - SP - Brasil, CEP: 16901-100 Telefone: 18 3702-1100, por seu 
Diretor Presidente, na condição de Gestora na condição de gestora do 
AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE ANDRADINA, CNPJ
n. 43.535.210/0002-78, diante da conversão da Unidade em Hospital 
Campanha para enfrentamento da Pandemia SARS-Covid-19, vêm, por 
meio deste, tornar público, para o conhecimento dos interessados que está 
instaurando processo de Chamamento Público para CREDENCIAMENTO
DE PESSOAS JURÍDICAS interessadas em oferecer melhor oferta para 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 2. DO OBJETO: O presente 
Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas que 
comercializem a locação de equipamentos hospitalares interessadas em 
oferecer melhor oferta para locação dos seguintes itens: 02 APARELHOS 
DE HEMODIÁLISE, com as seguintes especificações: Sistema volumétrico 
de mistura proporcional da solução de hemodiálise. Aparelho 
microprocessado que permite a purificação do sangue através de dialisador 
do tipo capilar e em acordo com as Portarias da ANVISA para tratamento 
dialítico. Possuir Sistema de conectores ou adaptadores que permita a 
utilização com linhas arteriais, venosas e dialisadores universais de 
tamanhos pediátricos e adultos, não necessitando da presença do técnico 
para calibração ou ajustes de parâmetros do rolete na bomba de sangue. 
Operação com solução de acetato e bicarbonato. Variações de proporção 
de acetato e bicarbonato Variação do fluxo de dialisato de 300 a 800 ml/
minuto. Controle da temperatura do dialisato. Indicação contínua da 
condutividade da solução de diálise. Programação de ultrafiltração, com 
controle automático de ptm. Ultrafiltração seqüencial automatizada. 
Controle volumétrico de ultrafiltração por sistema fechado. Operação com 
dialisadores de qualquer tipo, baixo e alto fluxo. Bomba de heparina com
programação para infusão contínua para vários tipos de seringa, ou seringa
de uso comercial. Monitorar: temperatura, pressão do dialisato ou monitor 
de pressão transmembrana, pressão arterial e venosa do sistema 
extracorpóreo, condutividade. Possuir os seguintes alarmes sonoros e 
visuais: vazamento de sangue com interrupção da bomba de sangue e 
bloqueio da linha, bolhas de ar com interrupção da bomba de sangue e 
bloqueio da linha, condutividade e temperatura , pressão arterial e venosa 
(interrupção da bomba de sangue e bloqueio da linha). Possuir sistema de 
desinfecção por químicos, com dispositivo que impeça a entrada em 
operação durante o processo ou sem enxágüe adequado. Possuir painel 
com monitor LCD colorido de alta definição, que permita visualizar todos os 
parâmetros do tratamento, entre eles: pressão transmembrana, 
condutividade, temperatura, tempo de processo transcorrido e a finalizar, 
fluxo, ultrafiltração. Permitir a detecção: de ruptura do dialisador (fuga de
sangue), de bolhas e proteção contra embolismo gasoso. Timer para 
determinar início automático de rinse (pré-programação). Dispositivo que 
permite a coleta de amostra de dialisato durante o procedimento 
hemodialítico. Perfis da variação de sódio e ultrafiltração, pré-programaveis, 
permitindo haver variações simultâneas ou independentes. Eficiência em 
diálise standard, seqüencial, de alta eficiência e curta duração. Diferentes 
programas automatizados de enxágüe e desinfecção química, permitindo a 
realização de ambos juntos ou separados. Desinfecção automática com 
programa de início pré-programado e desligamento automático no final. 
Monitoração de fluxo de sangue. Controle da ultrafiltração pelo volume de 
sangue relativo ou pelo fluxo de dialisato. Ser dotada de dispositivo que 
permita a medida do sódio plasmático. Bateria para, na falta de energia, 
permita o funcionamento da bomba de sangue e do painel de controle a fim
de ser possível a devolução do sangue ao paciente e a finalização do 
tratamento, com baterias internas, recarregáveis. Bandeja: acompanhar 
bandeja posicionada na parte superior da máquina que proporcione 
praticidade e segurança. Fornecimento de todos os cabos, conectores, 
acessórios, indispensáveis ao funcionamento solicitado, incluindo baterias. 
Tensão de alimentação: 220Vac ou sistema automático de tensão de 100 a 
240 Vac. Freqüência de alimentação:60Hz. Tipo de cabo de rede: deve 
seguir a norma ABNT NBR 14136:2002. Sob hipótese nenhuma serão 
aceitos equipamentos cuja eletrônica, mesmo que em parte e que protegido,
seja acondicionada abaixo do sistema hidráulico, impedindo que 
vazamentos danifiquem o equipamento. 02 APARELHOS DE OSMOSES 
REVERSAS PORTÁTEIS, com as seguintes especificações: Sistema 
completo de tratamento de água por osmose reversa com pré tratamento 
incluso. Chassi de aço inoxidável. Projetado para operar em alimentação 
direta (online) do permeado. Desinfecção química semi-automática com 
volume controlado oferecendo exatidão, segurança e proteção durante o 
ciclo de desinfecção. Lâmpada UV no interior do tanque de água para 
proteção adicional contra crescimento microbiológico. Microprocessador 
com interface orientada ao usuário tanto para ajustes manuais quanto 
automáticos, display com texto claro e iluminado. Monitoramento online 
contínuo. Suprimento de água de alimentação potável. Pressão de entrada
3,5 - 6,0 bar. Temperatura de entrada 5 - 30°C. Índice de densidade de silício 
< 5. Dreno instalado DN 32 e sifonado. Desempenho 250l/h a 15°C, 1,5 bar 
de contra-pressão. Rendimento ajustável (operação típica 50 - 70%). Fonte 
de alimentação corrente monofásica, padrão 230 V AC 60 Hz, 16 A, 750 VA.
A seleção de fornecedores levará sempre em conta a idoneidade, qualidade 
e menor custo, além da garantia de manutenção, reposição de peças e 
atendimento de urgência (se for o caso). 3. EMBASAMENTO: O presente 
edital está embasado nas disposições contidas no CAPITULO V, do 
Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S.
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - SP, sem prejuízo das 
demais legislações aplicáveis a matéria. 4. CONDIÇÕES DE 
CREDENCIAMENTO: A) As empresas interessadas em participar do 
Chamamento Público deverão especificar marca, modelo e características 
dos equipamentos que sao objeto do presente Chamamento Publico. B) 
Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas 
da área de saúde, que comercializem a locação de APARELHOS DE
HEMODIÁLISE E OSMOSE REVERSA, com as especificações descritas 
no item “2 DO OBJETO”. C) Para o Credenciamento a pessoa jurídica 
deverá estar regularmente constituída e em dia com suas obrigações 
sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova se dará
mediante a apresentação da documentação pertinente. 5. FORMA, PRAZO
E ACESSO AO CREDENCIAMENTO: A) O acesso ao credenciamento é
livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) idôneas que 
comercializem a locação dos equipamentos que sao objeto do presente
Chamamento Publico; B) O credenciamento com a proposta deverá ser
enviado, acompanhado dos documentos que comprovem as exigências do 
item 4, para o e-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br entre 
os dias 12/03/2021 à 15/03/2021. C) A OSS IRMANDADE DA SANTA CASA 
DE ANDRADINA, depois de verificada a melhor proposta/oferta, solicitará a 
empresa vencedora o envio dos equipamentos hospitalares que serao 
objeto de locação, mediante a emissão de Nota fiscal e delimitação da forma 
e opções de pagamento. D) Os equipamentos hospitalares deverão ser 
entregues em até 10 (dez) dias corridos contados da data do resultado que 
credenciar a empresa participante como vencedora, sob pena de 
cancelamento e revogação da relação jurídica pré estabelecida, apurando-
se eventuais danos sofridos pela instituição, que serão objeto das medidas 
judiciais cabíveis em momento oportuno. Andradina, 10 de março de 2021. 
O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - CNPJ (MF) sob 
o nº. 43.535.210/0001-97, FÁBIO ANTÔNIO OBICI - CPF 092.739.258-55.
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