PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 015/17 (LOTE l) – MOBILIÁRIO PARA
ESCRITÓRIO PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO
HOSPITALAR – CNPJ: 18.972.378/0005-46) UNIDADE MACAPÁ (UPA
ESTADUAL ZONA SUL MACAPÁ) DISPONÍVEL DE 10 DE NOVEMBRO DE
2017 A 13 DE NOVEMBRO DE 2017 – OS ITENS SOLICITADOS E
DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS ESTÃO NA RELAÇÃO ABAIXO, OS
ORÇAMENTOS DEVEM SER ENVIADOS ATÉ A DATA INFORMADA PARA
OS E-MAILS: compras@ibgh.org.br E compras2@ibgh.org.br

Especificação do Material ou Serviço

Unid.

Quantidade

Item

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ARMÁRIO COM 2 PORTAS - Armário de Aço,
confeccionado em aço chapa 26 / 0,45mm,
possui 02 portas grandes e 04 prateleiras
reguláveis, reforço nas portas. capacidade de
20kg por prateleira. pintura eletrostática epóxi
pó antiferrugem, com fechadura conjugada a
maçaneta.altura: 198cm , largura: 090cm ,
profundidade: 040cm cor Cinza
ARMÁRIO DE AÇO SUSPENSO - arquivo para
documentos, tipo fichário com gaveta. material
de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4 gavetas
deslizamento da gaveta: trilho telescópico.
Dimensões: altura: 133,5cm. largura: 47,4cm.
profundidade: 71,5cm cor Cinza
ARMÁRIO EM MDF - Confeccionada Em 100%
MDF, dimensões de (AxLxP)161x91x42, o
armário conta com 2 portas com chave e 2
nichos externos para livros. Cor Azul Royal
ARMÁRIO FECHADO COM DIVISÓRIAS - Armário
de aço 2 portas c/ fechadura 4 prateleiras .
Largura: 900 mm . Altura 2000 mm Cor Cinza
ARQUIVO GAVETA COM 4 GAVETAS - arquivo
para documentos, tipo fichário com gaveta.
material de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4
gavetas deslizamento da gaveta: trilho
telescópico. Dimensões: altura: 133,5cm.
largura: 47,4cm. profundidade: 71,5cm Cor
Cinza
BANQUETA GIRATÓRIA REGULÁVEL COM
ENCOSTO - banco pequeno e com encosto
acolchoado .material de confecção: aço
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

inoxidável. assento: giratório acolchoado em
tecido de corvim na Cor Azul Royal, encosto
acolchoado em tecido de corvim na Cor Azul
Royal. regulagem de altura: possui. rodízios:
possui.
BELICHE (CAMA) - cama beliche em madeira
descrição mínima: cama tipo beliche, em
madeira de lei maciça, reforçada, com
dimensões aproximadas de (LxPxA)
2000x1000x1650mm. Com montagem .
Garantia Mínima: 01 (um) ano contra defeitos
de fabricação e transporte.
CADEIRA ESTOFADA FIXA - cadeira de uso geral,
utilizada para acomodar pessoas. material de
confecção: aço/ferro pintado. braço: não
possui; rodízios: não possui; regulagem de
altura: não possui . assento/encosto:
polipropileno na "cor preto"
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS - Cadeira
operadora de caixa back sistem com braço
regulável giratória a gás injetada, medidas: A
1,28 cm/ L 0,55cm/ P 0,55cm, confeccionada
em madeira compensada reflorestada
anatômica, espuma injetada, perfil em Pvc, com
apoio circular para os pés, espuma com
densidade mínima de 50kg/m , ajuste de altura
do assento por meio de alavanca, acabamento
em courvin, na "cor preta".
CADEIRA TIPO LONGARINA 2 LUGARESconjunto de cadeiras acopladas lateralmente assento/encosto= polipropileno na Cor Azul
Royal. número de assentos= 02 lugares
CADEIRAS LONGARINA 4 LUGARES - Conjunto
de cadeiras acopladas lateralmente assento/encosto= polipropileno na cor Azul
Royal. número de assentos= 04 lugares
ESTANTE EM AÇO - Estante desmontável, de
aço, aberta no fundo e nas laterais.
capacidade/prateleiras: na Cor Cinza, min.
100kg/ 06 prateleiras. reforço: possui
ESTANTE FECHADA (ARMÁRIO FECHADO COM
DIVISÓRIAS) - Armário de aço 2 portas c/
fechadura 4 prateleiras na cor Cinza. Largura
900 mm. Altura 2000 mm
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14.
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ESTANTE MODULADA ABERTA - ESTANTE EM
AÇO - Estante desmontável, de aço, aberta no
fundo e nas laterais. capacidade/prateleiras:
min. 100kg/ 06 prateleiras, na cor Cinza .
reforço: possui
MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETAS Móvel para escritório. composição= simples.
gavetas= 02. material de confecção= madeira/
MDP/ MDF/ similar na Cor Azul Royal
MESA DE JANTAR COM 4 CADEIRAS - Mesa de
Jantar 4 cadeiras. Madeira Maciça em
eucalipto, pintura em verniz acetinado
sayerlack cadeiras com assento estofado na cor
Azul Royal . Comprimento da mesa 125 cm
altura e 80 cm largura.
MESA PARA IMPRESSORA E COMPUTADOR .
base: madeira/ MDP/ MDF/ similar na Cor Azul
Royal. gavetas: de 03 a 04 gavetas. suporte para
impressora=> possui. material de confecção:
madeira/ mdp/ mdf/ similar. suporte para
teclado: possui. suporte para CPU: possui
MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 CADEIRASmesa com 4 pés para utilização em refeitórios
composição do tampo MDP/MDF/ Similar na
cor Azul Royal, com 8 cadeiras em madeira
Maciça com Qualidade em acabemto e pintura
em Verniz
MESA PARA REUNIÃO - Mesa para reunião
retangular 2400 x 1000/1200 x 740 mm (8
lugares) (l x p x a) TAMPO: Bipartido, em seções
simétricas de 1200 mm de comprimento e
largura variável de 1200 mm. (no centro, junção
das seções) a 1000 mm. (nas extremidades)
confeccionadas em MDF maciço de 25 mm de
espessura, com as faces superior e inferior
revestidas em laminado melamínico de alta
pressão na cor preta. As bordas do tampo
receberão acabamentos em PVC (3 mm de
espessura) colados pelo processo hot-melt,
sendo retos (com raio de 3 mm nas
extremidades superior e inferior) nas faces
centrais (junção das seções) e abaulados (com
raio de 12,5 mm) nas demais faces (externas).
Os cantos das extremidades serão em curva,
com raio de 50 mm. PAINEL CENTRAL INFERIOR:
Peça única, de ligação/união entre as estruturas
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metálicas de suporte das seções do tampo,
produzido em MDF maciço de 18 mm de
espessura, com 380 mm de altura, com as faces
revestidas em laminado melamínico de alta
pressão na cor preta. As bordas receberão
acabamentos retos em PVC (3 mm de
espessura) colados pelo processo hot-melt.
POLTRONA - Poltrona reclinável , feita em
madeira maciça de reflorestamento eucalipto e
pinus (seca e tratada). Revestida em korino
20. sintético 100% polipropileno na cor Preto com
pés. Com mecanismo de 1 estágio e 2 posições,
sendo a primeira sentado e a segunda para
descanso.
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Favor informar:
Item1: Discriminar detalhadamente o(s) produto(s) ou serviço(s) orçado(s) e informar
fabricante/marca.
Item2: Favor enviar proposta em papel timbrado da empresa, nominal instituto Brasileiro de
Gestão Hospitalar - IBGH, constando: CNPJ, Inscrição Estadual e/ou Inscrição Municipal,
endereço, telefone, nome do vendedor e prazo de entrega do produto ou serviço e informação
quanto ao frete (CIF ou FOB).
Tal proposta deverá estar legível e com caracteres nítidos. Os orçamentos que não possuírem
tais características serão desconsiderados, de modo que não serão inclusos no Processo de
Compras.
Item3: No caso de aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e equipamentos
hospitalares, informar o número de Registro no Ministério da Saúde / ANVISA.
Item4: Informamos que caso seja necessária a retirada do equipamento citado nesta Carta
Cotação para orçamentação de manutenção, tal retirada deverá ser acompanhada pelo Serviço
de Patrimônio do IBGH.
Caso a visita técnica para orçamentação de manutenção ocorra dentro do IBGH, tal visita deverá
ser acompanhada pelo Serviço de Manutenção do IBGH. Solicitamos que seja agendada, com
antecedência, ao Serviço de Compras.
Item5: No caso de aquisição de equipamentos, informar local de assistência técnica e tempo de
garantia.

Item6: As empresas que apresentarem propostas que atenderem tecnicamente, poderão ser
convidadas para negociação de preço.
Item 7: Forma de pagamento: será mediante negociação de prazo entre as partes, através de
depósito em conta ou boleto bancário.
Em caso de depósito em conta, deve ser informado no corpo da nota fiscal os dados bancários,
referentes a empresa contratada.
Item8: Recebimento de produtos: segunda à sexta-feira.
Item9: Endereço de entrega: AV. IVALDO ALVES VERAS S/N JARDIM MARCO ZERO MACAPÁ – AP
CEP: 68.903-183

Item10: Solicitamos que seja apresentado ao Setor de Compras do IBGH juntamente com a
Proposta de Preço, impreterivelmente as 05 (cinco) Certidões, vigentes, abaixo descritas:
-Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal;
-Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
-Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;
-Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado do Tocantins;
-Certidão Negativa de Débitos junto ao Município (ISSQN) da sede da empresa.
-Certidão Negativa Trabalhista
*As Certidões solicitadas acima serão exigidas também no ato do pagamento da (s) empresa (s)
vencedora (s).
Telefone para contato:
Telefone: (62) 3998-9600
E-mail: compras@ibgh.org.br
Frete: CIF
Prazo máximo para envio da proposta: Conforme publicação acima

