
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL
Comissão Especial - SUPEL-CEL 

  

Informação nº 63/2020/SUPEL-CEL

CHAMAMENTO PÚBLICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº. 157/2020/CE0014759653L/SUPEL/RO. 
Processo Eletrônico - SEI: 0049.398460/2020-62 
Objeto:  Aquisição de Material OPME/SUS para atender TRAUMATOLOGIA, onde deverá ser man�do em sistema de Consignação e comodato os itens constantes nos anexos I e II, para atender
o Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro. Por um período de 3 (três) meses. 

Senhores interessados, informa-se que a Equipe Técnica do Hospital de Base realizou análise na documentação apresentada pelas par�cipantes, Sendo que o resultado de tal
análise foi inserido no Processo Eletrônico, e consta nos seguintes documentos: DESPACHO HB-NORTP (0014676948) e PARECER 5 (0014759653), os quais foram devidamente publicados no site
da SUPEL, e encaminhados, via e-mail, aos par�cipantes. 

Porto Velho, 20 de novembro de 2020.

EVERSON LUCIANO GERMINIANO DA SILVA

Presidente - CEL/ SUPEL

Documento assinado eletronicamente por Everson Luciano Germiniano da Silva, Analista, em 20/11/2020, às 12:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus
§§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014778017 e o código CRC 51AA7162.

Referência: Caso responda este Informação, indicar expressamente o Processo nº 0049.398460/2020-62 SEI nº 0014778017

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB
Gerência Administrativa - HB-GAD 

  

Parecer nº 5/2020/HB-GAD

Em atenção ao despacho SUPEL-CEL 0014621797 e 0014755007 que solicita análise da documentação atendem as exigências do item 07 e seus sub itens do Termo de Referência
0013987234, segue informações abaixo: 

 

 
EMPRESA
BIDRON
0014614047 

EMPRESA
ELITE
0014614307

EMPRESA CENTRO
OESTE
0014615326

EMPRESA
BML
0014616335

EMPRESA
MEDICAL
0014616945

OBSERVAÇÃO

Rela�vos à Habilitação Jurídica apresentou não
apresentou  apresentou apresentou apresentou  

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal  apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão de Regularidade do FGTS apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão de Regularidade de Débito - CND, rela�va às Contribuições Sociais fornecida pelo INSS apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Cer�dão Nega�va de Recuperação Judicial apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Declaração que a empresa não emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7º da
Cons�tuição Federal; apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  

Declaração de que o representante da empresa não é servidor público, nos termos do art. 12 da
Cons�tuição Estadual. apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  

Cer�dão de Regularidade de Débito – CNDT apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  
Rela�vos à Qualificação Técnica apresentou apresentou apresentou apresentou apresentou  

 

Considerando que no despacho NORTP HB 0014676948 foi realizada a análise técnica das propostas de preço. 

 

 

 

 

Porto Velho, 19 de novembro de 2020.

 

 

 

Andreia Boriezeska de Siqueira

Gerente de Compras e Contratos HB

Documento assinado eletronicamente por ANDREIA BORIEZESKA DE SIQUEIRA, Gerente, em 20/11/2020, às 09:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014759653 e o código CRC 3E0CA1B2.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0049.398460/2020-62 SEI nº 0014759653

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB 
  

DESPACHO

De: HB-NORTP

Para: HB-GAD/ HB-ASTEC/HB-DG

Processo Nº:  0049.398460/2020-62

                          Assunto: Resposta ao parecer técnico das propostas;

 

Senhor(a),

Encaminho a resposta referente as propostas e a documentação recebida através do Chamamento Público em epígrafe, conforme informação SEI (0014619858); conforme análise,  conforme relação
abaixo,  se atendem as exigências do Termo de Referência.

Proposta da Empresa DIBRON  (0014614200); Atende a necessidade solicitada referente aos lotes apresentados.

Proposta da Empresa ELITE  (0014614948); Atende a necessidade solicitada referente aos lotes apresentados.

Proposta da Empresa CENTRO OESTE (0014615548); Atende a necessidade solicitada referente aos lotes apresentados.

 Proposta da Empresa BML  (0014616604); Atende a necessidade solicitada referente aos lotes apresentados.

Proposta da Empresa MEDICAL (0014617117); Atende a necessidade solicitada somente no lote 08. Pois no que diz respeito ao lote 19 - A proposta é para alguns itens do lote que a  empresa
apresentou produtos da marca OSTEOMED, de ANVISA 80071910014.

Análise dos documentos enviados: Consulta Anvisa e Instruções de Uso do Produto:

“PRODUTO: SISTEMA DE FIXAÇÃO PEDICULAR DPZ” Conforme catálogo enviado pela empresa anexo ao processo - 

“Nome Técnico: Sistema posterior de coluna para fixação em lâmina, pedículo, apófise ou maciço articular.”

O documento “Instrução de Uso” apresentado contém uma tabela com todos os itens que fazem parte do Sistema de Fixação Pedicular DPZ, de Anvisa 80071910014.

Entretanto, não foi possível encontrar 3 itens solicitados no descritivo da Chamada Pública para o Lote 19:

Lote 19, Item 4 – Gancho p/ fixação de Parafusos às Hastes de Titânio;

Lote 19, Item 5 – Gancho Pedicular;

Lote 19, Item 6 – Gancho Laminar Direito/Esquerdo;

Portanto, recomenda-se a reprovação desta proposta para o Lote 19.

OBS.: Caso se faça necessário este departamento requer a análise de amostras e instrumentais para o lote supracitado.

 

OBSERVAÇÃO: É importante ressaltar que a Empresa MBL apresentou MANIFESTAÇÃO (0014603912) contrária à realização deste Chamamento Público, informado que já existe procedimento de
compras ordinário em andamento. Entendemos que essa manifestação deverá ser analisada e respondida pela instituição demandante.  

Quanto a este tocante este departamento devido a necessidade extrema só tem interesse no processo que for mais ágil. Ficando a critérios dos departamentos responsáveis por finalização do
processo em tornar viável a melhor situação brevidade dos certames.

 

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana Pereira, Chefe, em 16/11/2020, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador 0014676948 e o código CRC 5E421D26.

Referência: Caso responda esta Despacho, indicar expressamente o Processo nº 0049.398460/2020-62 SEI nº 0014676948

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

