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A 
ASSOCIACAO HOSPITALAR PROTECAO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO, CURITIBA/ PR. 
Edital: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA Nº 016/2021 CONVÊNIO 898540/2020 
Abertura: 12/11/2021 

 
Razão Social: WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 03.135.603/0001-99 
Endereço: AV ANDROMEDA, 885, ANDAR 1 SALA 106 GREEN VALLEY, ALPHAVILLE, BARUERI / SP/CEP: 06.473-000 
Dados Bancários: JP MORGAN Agência:0001 C/C-01103563-1 
Dados do Procurador: Ubirajara Marques CurtoCPF: 170.112.508-08, RG: 20.946.278-04,  
E-Mail: welchallyn@centergroup.com.br 

 
Conforme edital licitatório, passamos a transmitir-lhe nossa proposta de fornecimento com condições de venda e pagamento 
que atendem o solicitado no certame. 

 
1. OBJETOS DESTA PROPOSTA: Fornecimento do(s) seguinte(s) equipamento(s) por modalidade de DAP: 

 
 

 

 
 

 

 

Item: 
Marca: 
HILL-ROM 
 
Fabricante: 
HILL ROM 
SERVICES 
Private 
Limited 
 
Procedência: 
CINGAPURA 

Preço Unitário DAP: USD$ 2.166,00         Preço total DAP: USD$ 34.646,00 

 

Preço Unitario Reais: R$ 11.997,00           Preço total Reais: R$ 191.952,00 

 

Quantidade: 16 unidade(s) 

RMS Anvisa: 80102511340 - Modelo: CAMA ELETRICA CENTURIS P750 C FREIO CENTRAL / COLCHAO 
01 
A cama Centuris possui recursos que contemplam as promessas da marca que sao SEM QUEDAS PELE 
SAUDAVEL COLUNA SAUDAVEL PULMOES LIMPOS Suas tecnologias foram desenvolvidas de acordo com o 
HBSW Hospital Safety Workgroup entidade multidisciplinar em que o FDA faz parte e o JOINT COMMISSION utiliza como 
consultoria e a NPUAP National Pressure Ulcery Advisory Panel entidade multidisciplinar que estuda sobre ulceras de 
pressao  A cama e construida para ser simples em cada uma das suas funcoes desenhada especificamente para oferecer 
uma utilizacao facil e segura tanto para o paciente como para o profissional da saude A Centuris atende a mais recente 
exigencia regulamentar internacional IEC/EN60601 2 52 sobre a seguranca basica e desempenho essencial de leitos 
hospitalares para adultos Caracteristicas EXCLUSIVAS Funcao Contorno Automatico Inteligente ao acionar o 
movimento de elevacao de cabeceira apos 5 segundos sera acionado o movimento de elevacao dos 
joelhos automaticamente prevenindo que o paciente deslize para os pes da cama auxiliando na reducao das forcas de 
cisalhamento e friccao causadoras das ulceras de pressao Indicador de angulo linea of site angulo de Fowler e 
Trendelemburg visualizado nas grades    Comando de Trendelenburg e Reverso Trendelenburgo Eletrico    Articulacao 
eletrica completa do leito subir baixar cabeca joelhos e pes    Quatro grades laterais articulaveis e retrateis comandadas 
por um unico dispositivo que rebate as grades com um unico movimento e utilizando se apenas uma das maos Controle d 
comando embutido nas grades Comando mecanico e instantaneo CPR que retorna o leito na posicao horizontal em casos 
de atendimento de paradas cardiorrespiratorias Bateria de reserva em casos de falta de energia ou durante 
transporte Pedal com posicao Steer que trava uma das rodas para facilitar dirigibilidade do leito durante transporte e 
permite que a cama seja transportada apenas por uma pessoa Pontos para fixacao de suporte de soro em quatro pontos 
do leito    Protetores contra impacto tipo borracha nas quatro pontas do leito    Ganchos laterais para colocacao de bolsas 
e dispositivos urinarios Estrado em aco que facilita a higienizacao Especificacoes Tecnicas Carga Segura 204 
kg   Altura minima com rodas de 12 5 cm 46 5 cm   Altura maxima com rodas de 12 5 cm 76 5 cm    Comprimento 220 
cm    Largura da cama com grades laterais levantadas 99 5 cm    Largura da cama com grades laterais abaixadas 105 
5cm   Angulo de cabeceira 0 a 65    Angulo de Joelho/Pes 0 a 25 Trendelemburg/ Reverso    12 / 12     Alarme de 
carga de bateria baixa continuo alarme quando um comando e acionado Tensao 110V ou 220v ACESSORIOS 
INCLUSOS   COLCHAO NP50 com recursos de prevencao de ulceras atraves de tecnologia anticisalhamento 
desenvolvida de acordo com a NPUAP 1 Suporte de Soro   Freio Central    

 
 
 
 
 
 
 
 
Código: 
HR-P750.CBS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
I. Para transporte marítimo, haverá acréscimo de 1,5% sobre o preço da venda referente a embalagem especial deste 
modal. Para mobiliário hospitalar, camas e macas hospitalares a embalagem é cobrada tanto no modal marítimo quanto no 
aéreo, no percentual de 1,5% sobre o valor da venda, sendo concedido isenção desta cobrança para aquisições de mais de 
10 unidades por item. 
II. O preço acima não inclui qualquer taxa ou imposto existente, devido no Porto de Embarque ou no Brasil, ou os que 
vierem a existir no futuro, os quais ficarão por conta exclusivas do Comprador. 
III. O faturamento (Invoice) ocorrerá pelo fabricante na origem de produção e de acordo com a proforma invoice a ser 
emitida. 
IV. As operações de compras com pagamentos postecipados ou de forma parceladas somente serão validadas após a 
aprovação e validação de crédito do cliente por parte do fabricante. Podem eventualmente serem solicitados documentos 
para análise do crédito posterior a assinatura desta proposta e também emissão de contrato diretamente por parte do 
fabricante. 
V. No preço proposto então incluídas as despesas de montagem, instalação, treinamento e garantia padrão dos produtos e 
serviços. 
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FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Forma de Deposito em Conta, conforme edital 

 
FRETE E SEGURO INTERNACIONAL: Salvo indicado de forma divergente no item 5, esta proposta prevê Incoterm DAP 

 
TERMOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA INCOTERM DAP:. 
 

I. O Fornecedor, não se responsabiliza pelas eventuais autorizações, inscrições e /ou registros que o importador, segundo 
a legislação aplicável, deva possuir junto aos órgãos da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, autorizações, inscrições 
e/ou registros esses que constituam ou possam ser exigidos como requisito para o desembaraço aduaneiro do equipamento 
importado. 
II. Deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta por filial de atendimento ou via chamado 
técnico, contratada compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda 
solicitado contatado diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes 
a parte de instalação e treinamentos. 
III. Será fornecido treinamento de operação aos servidores da unidade onde os equipamentos serão instalados; 
IV. Declaramos que os produtos ofertados são novos, ou seja, de primeira utilização; 
V. Declaramos que os produtos cotados atendem aos dispositivos regulados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e 
nos comprometemos a trocar os produtos entregues, sem ônus para a administração, caso estes não estejam de acordo 
com os padrões de qualidade e descrição exigidos na contratação. 

 
Exclusivamente contra defeitos de fabricação com prazos conforme observação dos itens, sendo que após entregue no 
cliente a instalação não deverá ultrapassar 90 dias. Estão excluídos desta garantia defeitos ou danos provocados por fatores 
externos tais como variações de energia elétrica, temperatura, umidade ou outra em não conformidade com as 
recomendações fornecidas no projeto arquitetônico de implantação do equipamento fornecido. Estão também excluídos os 
danos provocados por casos fortuitos ou de força maior, bem como, os provocados pelo acesso ou manuseio de terceiros 
não autorizados pelo Fornecedor. 
Nota: Qualquer parte/peça de reposição adquirida de terceiros e instalada por terceiros sem a anuência prévia do 
Fornecedor durante o período de garantia do equipamento, cancela e anula a referida garantia por completo. 
 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Será facultado ao comprador o direito de assinar contrato de manutenção ou extensão de 
garantia com a instaladora, após o período de garantia padrão, sob condições especiais de preços. 
 
SEGUROS CONTRA RISCOS DIVERSOS : Ao Comprador facultará efetuar seguro contra riscos de acidentes, roubo e fogo, 
quando do recebimento do equipamento no Brasil, pelo período em que o mesmo estiver financiado. (Seguro a ser 
contratado pelo comprador, em instituição financeira local, para os bens patrimoniados). 
 
CONTRATAÇÃO: Ao assinar a presente proposta, através dos seus representantes legais e/ou procuradores, o 
comprador estará concordando com o seguinte: 
I. Com a aquisição dos produtos ou serviços ofertados, nas condições constantes do presente, inclusive quanto a preços, 
prazos de entrega, condições de pagamentos, garantias, exclusões de responsabilidades, e tudo o mais que constar deste 
documento; 
II. Com a transformação do presente documento em contrato formal, que passa a vincular entre as Partes, em caráter 
irretratável e irrevogável, obrigando-as por si e seus sucessores; 
III. Exceto onde expressamente indicado no presente instrumento, esta proposta está sujeita às condições padrão para 
cotações Internacionais. 
IV. Com a outorga ao presente documento qualidade de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 585, II do Código 
de Processo Civil Brasileiro, sem prejuízo das demais garantias expressas neste documento, transcrito a seguir: 
"O documento público ou particular assinado pelo devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste a obrigação de 
pagar quantia determinada, onde entregar coisa fungível”. 

 
VALIDADE DA PROPOSTA E PRAZO DE ENTREGA : Validade da proposta: 90 dias; Entrega: 30 dias. 
 

ENTREGA E GARANTIA:Garantia proposta para os produtos a serem comercializados será de 12 MESES. 
I. Para Instalação deve ser chamado através dos telefones postados no rodapé desta proposta, e a contratada 
compromete-se a atender num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas comerciais, ou ainda solicitado contatado 
diretamente o executivo de vendas, que consta no final deste documento, para tratativas referentes a parte de instalação 
e treinamentos. 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

-  ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA: MANUTENÇÃO DURANTE A GARANTIA DO ITEM SEM ONUS ADICIONAL AO 
HOSPITAL contato: fernando.fukasawa@mahospitalar.com.br CREA: SP-244501/D 41 - 30298386 Endereço Assistência 
Técnica: Rua Brigadeiro Franco, 3636 Rebouças CEP: 80220-100 - Curitiba/PR 
 
- MANUAL DE SERVIÇO 1 OPERAÇÃO; 
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- Inclusos todos os itens, acessórios e condições conforme solicitado pelo edital 
 

 
 
 
 

Firmamos abaixo e garantimos todos os termos e as condições desta proposta  
 

Sao Paulo,  12/11/2021  
 
 
 
 

 Dados do Procurador: Ubirajara Marques Curto, CPF: 170.112.508-08,  
RG: 20.946.278-04, 

E-Mail: welchallyn@centergroup.com.br 
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