
 

 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

REFERENCIA: 

 

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA FINS DE LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS. 

 

 

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 ITAPEVA, CNPJ n. 

43.535.210/0013-20, 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 interessadas em oferecer melhor 

oferta para locação dos seguintes itens:  

 



 

 

 

 

 
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. 

 

B) Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas, que 

comercializem a locação dos equipamentos descritos 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.  

 

QTDE DESCRIÇÃO ESPECIFICIDADE

1 Central de Vácuo Hospitalar Isenta de Água e Óleo HDA - 90

64 Serviço de Tubulação para pontos de Oxigênio

á definir Divisória (box) e Serviço de Drial de Parede 
Para montagem e adequação do prédio - areas de leitos e 

isolamento

1 Câmara Fria Vertical para 3 cadavér

1 Gerador de Energia Potencia: 200 KVA frequência 60Hz



 

 

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 11/03/2021 a 

12/03/2021. 

 

C) A OSS IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA, depois de verificada a 

melhor proposta/oferta, solicitará a empresa vencedora o envio dos equipamentos 

que serao objeto de locação, mediante a emissão de Nota fiscal e delimitação da 

forma e opções de pagamento. 

 

D) Os equipamentos deverão ser entregues em até 05 (cinco) dias úteis 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 

 

 


