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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 31/2020 

VENDA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR. 

 

 

1. PREÂMBULO: 

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, nº 730, Centro, na cidade 

de Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901-100, Telefone: (18) 3702-1100, por meio de seu 

representante legal, torna público para conhecimento geral dos interessados que realizará 

chamamento público para alienação de equipamento qualificado como “TOMÓGRAFO 

SIEMENS SOMATOM SPIRIT”, nº de Série 70706, ano de 2010, ficado a Sr.ª ALINE 

MARCELLANI MILAN DE OLIVEIRA, Gerente de Compras responsável pela condução 

do referido procedimento. 

 

2. DO OBJETO: 

2.1 - Constitui objeto do presente Edital de Chamamento Público, tornar pública a alienação 

de equipamento hospitalar de propriedade da Irmandade Santa Casa de Andradina, pois tal 

equipamento se encontra em obsolescência em nossa entidade, devendo ser revertido em 

receita. 

2.2 - Define-se equipamento inservíveis aqueles que se tornaram obsoletos para o uso e 

destinação em nossa entidade, permitindo sua alienação a produção de novas receitas para os 

cofres da Irmandade Santa Casa de Andradina. 

 

3. DO ENVIO DAS PROPOSTAS: 

No caso de interesse na aquisição do objeto, O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E 

DA PROPOSTA, devidamente assinada, deverão ser encaminhados única e exclusivamente 

para o E-mail: aline.compras@santacasaandradina.com.br, aos cuidados da Sr.ª ALINE 

MARCELLANI MILAN DE OLIVEIRA, Gerente de Compras entre os dias 09/10/2020 a 

16/10/2020, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, para o que se sugere como 

endereçamento do E-mail a seguinte inscrição:. 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 31/2020 - VENDA DE EQUIPAMENTO 
HOSPITALAR. 
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As propostas deverão ser apresentadas em “papel” timbrado da empresa participante 
se pessoa jurídica em pdf e devidamente assinada (assinatura: manual ou eletrônica) 

 

4. DO LOCAL E HORÁRIO DE VISITAÇÃO DOS INTERESSADOS 

4.1 - O equipamento hospitalar objeto do presente edital ficará a disposição para visitação dos 

interessados na compra, entre os dias 13 e 14 de outubro de 2020, das 8h00 às 12h00 e 14h00 

às 16h00, horário comercial, necessitando o agendamento prévio para visitação, no E-mail: 

aline.compras@santacasaandradina.com.br, ou telefone (18) 3702 – 1100, Ramal 1189, aos 

cuidados da Sr.ª ALINE MARCELLANI MILAN DE OLIVEIRA, Gerente de Compras. 

4.2 - O equipamento será alienado no estado em que se encontra, não sendo de 

responsabilidade da Santa Casa de Andradina, qualquer conserto, reparo ou desmonte para 

retirada e transporte do item alienado, não cabendo, pois, qualquer reclamação posterior por 

parte do adquirente que deverá fazer vistoria prévia a realização do Chamamento Público. 

 

5. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

5.1 - Para participação o interessado, se pessoa física, deverá enviar no endereço eletrônico 

descrito no item 03, obrigatoriamente documentos de identidade e CPF, comprovante de 

endereço.  

5.2 - Para participação o interessado, se pessoa jurídica, deverá enviar no endereço eletrônico 

descrito no item 03, obrigatoriamente cartão CNPJ, Contrato Social ou Estatuto Social e suas 

alterações, documentos de identidade e CPF do representante legal (sócio ou membro da 

diretoria), procuração, se for o caso, comprovante de endereço.  

5.3 - O critério de julgamento será o de MAIOR LANCE. 

5.4 – O Lance mínimo para arrematação do objeto é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais). 

 

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1 - Após concluído o procedimento e verificado o maior lance para a arrematação, o 

arrematante/comprador vencedor, será informado e antes da retirada do objeto, deverá no 

prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis após a arrematação, depositar em espécie de 

forma identificada ou transferência eletrônica (TED), o VALOR INTEGRAL DO LANCE, 

na conta abaixo informada, por meio de depósito identificado: 

BANCO DO BRASIL 

mailto:aline.compras@santacasaandradina.com.br
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AGÊNCIA – 0273-9 

CONTA CORRENTE – 100366-6 

6.2 - É vedado, pagamentos em espécie (dinheiro), depósitos em cheque de qualquer espécie e 

auto depósito (tipo caixa-rápido). 

6.3 – Passado o prazo previsto no item 6.1, e não efetuado o deposito do lance ofertado, o 

Arrematante, será entendido como desistência da aquisição do bem, não tendo mais direito a 

sua aquisição. 

 

7. DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS  

7.1 - A retirada do equipamento arrematado, com todas as suas implicações, inclusive 

carregamento e transporte, correrão por conta e risco exclusivo do arrematante, que arcará 

com todos os custos necessários. 

7.2 - O Arrematante vencedor terá o prazo de 10 (dez) dias após o pagamento para retirada do 

objeto. Salientando que a Irmandade da Santa Casa de Andradina não se responsabilizará pela 

guarda do mesmo até sua retirada. 

 

8. DA AVALIAÇÃO DO BEM E SEU PREÇO DE MÍNIMO 

O bem objeto do presente Chamamento Público foi avaliado pela empresa TORRICELLI, 

soluções hospitalares LTDA – ME, da cidade de Araçatuba/SP, no valor de R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais), nos termos do Laudo em anexo. 

 

 

FÁBIO ANTONIO OBICI 
DIRETOR PRESIDENTE 

IRMANDADE SANTA CASA DE ANDRADINA 


