PROCESSO DE AQUISIÇÃO Nº 015/17 (LOTE IV) – MOBILIÁRIO
HOSPITALAR 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.

ARMÁRIO VITRINE - Armário do tipo vitrine
com porta para guarda de materiais ou
medicamentos.- número de portas: 02 portas
material de confecção: aço ferro pintado
laterais de vidro, Cor Cinza
BANCADA - bancada em aço inox aisi 304,
chapa #16 (1,5 mm) dobrada nas extremidades
para enrijecimento (detalhe anexo),
acabamento para soldas com padrão sanitário e
acabamento superficial escovado. a bancada
deverá ser enrijecida transversalmente com
cantoneiras de aço inox aisi 304, chapa #14 (2
mm), dobrada e soldada a cada 01 metro de
comprimento longitudinal da mesma. medidas
da bancada: 148x75x15cm, uma cuba em aço
inox aisi 304 chapa #18 (1,2 mm), soldada em
todo o contorno com a bancada, adiamantar
chapa de fundo da cuba, arredondar cantos
para evitar acúmulo de material, acabamento
das soldas com padrão sanitário, inclusive na
interação com a bancada e acabamento
superficial escovado. válvula americana de aço
inoxidável com conexão de saída de 3.1/2´.
medidas da cuba: 56x35x25cm. os materiais
empregados deverão conter certificado de
qualidade de fabricação indicando o tipo de aço
inox e será inspecionada por pessoal interno
qualificado. detalhamento e disposições de
área seca e área molhada
BANQUETA GIRATÓRIA REGULÁVEL - Banco
pequeno e sem encosto. material de confecção:
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Valor
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aço inoxidável. assento: giratório. regulagem de
altura: possui. rodízios: possui.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA 02 portas, , em inox de 0,8 mm, com
prateleiras, alça de transporte, com rodízio
4. de125 mm de diâmetro, para-choque de
borracha com freios em diagonal. Dimensões
aproximadas de externas: 1,05 x 0,60 x 1,15 m.
Internas: 0,85 x 0,55m.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA 02
portas, , em inox de 0,8 mm, com prateleiras,
alça de transporte, com rodízio de125 mm de
5. diâmetro, para-choque de borracha com freios
em diagonal. Dimensões aproximadas de
externas: 1,05 x 0,60 x 1,15 m. Internas: 0,85 x
0,55m.
MESA AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL - Mesa
auxiliar destinada ao apoio de recursos médicoassistenciais, utilizada em ambientes
6.
hospitalares. - dimensões mínimas/material de
confecção: 40 x 40 x 80 (cm) / aço inoxidávelrodízios: possui
MESA BANCADA DE APOIO - Bancada dupla
altura, chapa com cantos arredondados e pés
tubular, toda estrutura em aço inóx, com
acabamento polido. Primeira chapa, medidas
7.
aproximadas: comprimento 2,5m; largura 0,8m;
e, altura 1,45cm. Segunda chapa, medidas
aproximadas: comprimento 1,0m; largura 0,8m;
e, altura 0,7m
MESA DE CABECEIRA - Mesa localizada na
cabeceira da cama hospitalar, utilizada para
guardar ou apoio de acessórios. material de
8.
confecção: madeira/ MDP/ MDF/ similar; na cor
Azul Royal; Gaveta: possui; portas: possui;
rodízios: possui.
MESA DE REFEIÇÃO - Mesa utilizada para
refeição em ambientes hospitalares. sinônimos:
mesa para refeição, apoio para refeição, mesa
9. de refeição - material de confecção: aço ferro
pintado. - tampo: madeira/MDP/MDF/similar
na Cor Azul Royal. - regulagem de altura:
manípulo. - pés: 4 pés com rodízios
CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL –
10.
FECHADO – 02 portas, , em inox de 0,8 mm,
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11.

12.

13.

14.

com prateleiras, alça de transporte, com rodízio
de125 mm de diâmetro, para-choque de
borracha com freios em diagonal. Dimensões
aproximadas de externas: 1,05 x 0,60 x 1,15 m.
Internas: 0,85 x 0,55m.
CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS - 03
prateleiras em fiberglass de alta resistência
durabilidade, com acabamento em gel coat
isoftálico; - Estrutura em tubos de aço
inoxidável 7/8" x 1,2 mm de parede e varandas
em tubos de aço inoxidável maciço espessura
5/16", acabamento polido; - Montado sobre
rodízios de 05" sistema duplo rodado, com
freios em diagonal. - Dimensões: L: 430 mm x C:
800 mm.
CARRO DE TRANSPORTE DE CADAVER C/
TAMPA - Leito confeccionado em chapa de aço
inox, possuindo rebaixo e declive para
escoamento de líquidos. Base em tubo de açocarbono esmaltado, providos de rodízios de 8",
sendo 2 com freios (na posição diagonal).
Cobertura removível confeccionada em
aluminio. Dimensões aproximadas do leito:
1,90 x 0,55 x 0,80 m de altura.
CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTÁTIL - 10L material de confecção: alumínio; capacidade:
10l. acessórios: válvula, manômetro e
fluxômetro; suporte com rodizio: possui.
PIA PADRÃO DE ESCOVAÇÃO - lavatório de
escovação hospitalar em aço inox para oferecer
condições de lavagem e assepsia das mãos.
possuir estrutura em aço inox; na mínimo 2
torneiras; acionamento: por pedal e/ou para
ombro para água, sabão e álcool; possuir
reservatórios internos; possuir cantos
arredondados.
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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

