A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, pessoa
jurídica de direito privado, entidade filantrópica sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 76.613.835/0001-89, situada na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, nº 2.509, Rebouças, Curitiba/PR, CEP 80.220-000, torna público que
realizará procedimento para tomada de preço para locação de equipamentos
laboratoriais e aquisição de insumos e reagentes de produção laboratorial.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO HSCC Nº 0002/2018

A) Objeto: Registro de preços para seleção de fornecedor de produtos e para
locação de equipamentos com manutenção preventiva, corretiva e assessoria
técnica, de forma parcelada, para a realização de exames de apoio diagnóstico
nas Operações Laboratoriais das unidades contempladas, administradas pelo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURITIBA, conforme
quantidades, especificações e condições técnicas informadas nos anexos do
edital. Os anexos serão enviados por e-mail às empresas interessadas e às
empresas convidas a participar do processo, as quais receberão carta convite.

B) Cronograma:
a. As

propostas

deverão

ser

enviadas

obrigatoriamente

pelo

e-mail

santacasa@santacasacuritiba.com.br até às 23h59 do dia 04/06/2018.
b. As propostas devem ser remetidas em formato PDF, com o logo da empresa,
CNPJ, endereço e o contato do interlocutor comercial.
c. Após consolidação das informações, será agendada uma rodada de
negociações “presencial” no período de 06 a 08/06/2018, das 08h às 18h, em
local a ser definido pelas partes.
d. A escolha dos fornecedores ocorrerá até dia 15/06/2018.

C) Processo para homologação das empresas interessadas:
1º

Passo:

enviar

um

e-mail

para

santacasa@santacasacuritiba.com.br

comunicando o interesse em participar do processo de tomada de preços;

2º Passo: aguardar o e-mail de retorno com as instruções sobre o processo
seletivo e os documentos necessários;
3º Passo: realizar a leitura dos anexos que serão enviados ao e-mail de contato
da empresa interessada,
4º Passo: preencher os dados cadastrais solicitados por e-mail;
5º Passo: aguardar retorno com a confirmação da homologação.

D) Condições de Participação e Informações Técnicas:
As solicitações de esclarecimentos para apoio no processo de elaboração das
propostas

deverão

ser

encaminhadas

santacasa@santacasacuritiba.com.br

para

o

e-mail:

