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CARTA coTAçAo No 061/2021 
PROCESSO DE COMPRAS NO 216/2021 

DADOS DA PROPOSTA; 

Descricäo da Proposta: 
AQUISIcAO DE 	EQUIPAMENTO DE PROTEçAO INDIVIDUAL - EPI PARA 
REALIzAçA0 DE 	PROCEDIMENTOS 	NO 	HOSPITAL 	ESTADUAL 	DE 
URGENCIAS DA REGIAO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - 
HURSO - SANTA HELENA DE GOIAS. 

Prazo de Forma de Pagamento Condiçaes de Periodo: 
Entrega _Pagamento Prazo de Pagamento 

I5DIAS 
IMEDIATA DEPOSITO EM C/C OU A PRAZO APOS ENTREGA 

BOLETOBANCARIO  

CRITERIOS E OBSERVAçOES 
COMPRADOR: INSTITUTO DE PLANEJAIVIENTO E GESTAO DE SERVIOS 
ESPECIALIZADOS - IPGSE - CNPJ No 18.176.322/0002-32 

1 DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PRECOS. 

1.1 	A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dials, sendo que poderá 
ser desconsiderada a proposta corn prazo inferior. 

1.2 As empresas deverao orçar os materials de equipamentos de proteção 
individual - EPI de acordo cam o solicitado/especificado. As exceçOes deverao ser 
informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer 
ponto do solicitado, riesta carta cotaçao, poderao ser desconsideradas. 

1.3 As empresas deveräo orçar as materiais de equiparnentos de proteçäo 
individual - EPI de acordo porn a quantidade solicitada, sendo que a quantidade 
podera ser alterada para mais ou para menos, para adequaçao da quantidade corn a 
embalagem/caixa lechada, orçada pela empresaproponente. 

1.3.1 0 IPGSE, podera, apôs analise do certame, inabilitar as propostas que 
apresentarern embalagem corn quantidade superior ou inferior a solicitada. 

1.4 Quando houver ernpate de preços, o IPGSE aplicará as seguintes critérios para 
desempate: Qualidade; Faturamento Mmnimo (quando o valor total dos itens para as 
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quais as mesmas foram vencedoras nao atingirern o faturamento minirno estabelecido 
pelas empresas); Preço (oportunizadas as empresas empatadas a apresentarem nova 
proposta de preço para desempate); Prazo de Entrega: Avaliaçäo do Fornecedor no 
Ranking. 

1.4.1 Esgotados todos os critérios de desempate, sera adquirido quantidades iguais 
de cada empresa portadora do menor preço. 

1.5 	Os materials de equipamentos de proteção individual - EPI descritos no Anexo 
I abaixo são destinados ao: 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS DA REGIAO SUDOESTE DR. ALBANIR 
FALEIROS MACHADO - HURSO, COM INscRIcAo NO CNPJ No 02.529.964/0001- 
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1.6 A Proposta de pre(;os devera ser apresentada em lingua portuguesa (Brash) e 
moeda nacional, 

1,7 	Informamos que a data de recebimento da proposta poderá ser prorrogada 
quando o processo nao atingir o valor estirnado do processo ou por conveniência do 
IPGSE. Nesse caso serã divulgado apenas no site do IPGSE ( 	por,qbr) o 
novo prazo para o recebimento das propostas: 

2 DAS EXIGENCIAS: 

2.1 	Para se habiUtar a oferta de preço as empresas deverao apresentar: 
a) inscriçäo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ; 
b) Prova de Regularidade para corn a Fazenda Federal, mediante certidao 

conjunta de debitos relativos a tributos federals e divida ativa da União, que 
abranja inclusive a regularidade relativa as contribuiçoes previdenciãrias e 
socials; 

c) Prova de Regularidade para corn a Fazenda Estadual de Goiás, mediante 
certidao negativa de debitos relativos aos tributos estaduais; 

d) Prova de Regularidade para corn a Fazenda Municipal, mediante certidao 
negativa de debitos relativos aos tributos municipais ( nos casos em que a 
ernpresa faturar nota fiscal de servicos); 

e) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
- FGTS, através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - 
CRF; 

1) Prova de Regularidade para corn a Fazenda Municipal, mediante certidao 
negativa de débitos relativos aos tributos municipais, no caso de obras e 
serviços; 

g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho. 
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2. 1.1 Adrnitir-se-á como válida a Certidao Positive corn efeito do Negative. 

2.1.2 As certidoes acima solicitadas serão exigidas tambem no ato do pagarnento 
correspondente a corn pralcontrata cáo. 

2.2 	Na anAhse dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer tècnico 
habilitando ou desabilitando as propostas integral ou parcialmente, corn fundarnento 
na descriçäo da carta cotaçäo, facultando-se quando necessário para subsidiar a 
análise, solicitar do proponente, inforrnaçoes complernentares do bern ou serviço, 
amostras, rol de clientes e visita tècnica. 

2.2.1 Caso julgue necessário, o Setor de Cornpras poderá acionar os participantés 
pare: 

a) Solicitar amostra para testes, concedendo o prazo méxirno do 05 (cinco) dies 
corridos pare a envio das amostras ao IPGSE (acornpanhadas do note fiscal de 
doaçao ou do arnostra gratis, ernitida em norne do HURSO (unidade hospitalar 
solicitante— item 1.5 da presente carte cotacao), sob pena do inabilitaçao da ernpresa 
que não curnprir o prazo determinado. 

al) SoNcar arnostra pare testes acompanhadas de Note Fiscal do doaçao ou de 
arnostra gráUs, emftida arn nome do HURSO (unidade hospitalar solicftante - item 1.5 
da presente carte cotaQão) visando cadastrar a marca no banco do dados do IPGSE, 
pare aquisiçOes futures. 

'a) Nos casos em quo as arnoshas apresentadas forern aprovadas após o prazo 
estabelecido no item 2.2.1 letra a", as empresas poderäo fornecer para o IPGSE 
apenas aquisiçOes futures. 

c) Sohcitar inforrnaçOes compiernentares, concedendo o prazo rnáxirno de 02 (dois) 
dies corridos, sob pena do inabilitação da empresa quo näo curnprir o prazo 
deterrninado. 

2.2.2 0 IPGSE poderA solicitar As ernpresas participantes, por e-mail e desciassiticar 
a ernpresa quo náo apresentar: 

a) 0 NUmero do registro no Ministèrio da SaUde/ANVISA, pare cede item orçado de 
materials medicos, materials mCdico-hospitalares e equipamentos hospitaJares. 

2.2.3 fodos os materials medicos deverao ten registro no MinistCrlo da 
Saüde/ANVSA. 

2.3 Todos os Produtos!Serviços deverAo ser orçados corn frete incluso, sendo oslo 
preferenclaimente na Modalidade CIF. 

2.4 0 IPGSE poderA inabilitar empresa quo exigir o valor do faturarnento minimo 
superior ao valor do material quo a mesma fol vencedora. 
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2.5 0 IPGSE a qualquer tempo poderá desciassificar a proposta ou desqualificar o 
propononte sam qua a esse caiba direito de ndenizaçao, na hipOtesa de vir a tornar 
conhocirnento c6 ato ou do circunstância qua desabone sua idoneidade finariceira ou 
técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade do produçao, relativo a entrega a 
(it abdade dos produtos. 

2.6 A Empresa qua incorrer em reincidencias de erros (cancelamento do entrega, 
orçamento corn erros no valor, marca, apresentaçäo, etc.) poderá ser inativada para 
participar de tuturas compras do IPGSE. 

2.7 A empresa devera orçar os materials, obleto desta carta cotaçäo, corn data de 
validade dos produtos minima de 12 (doze) meses, sendo que as empresas poderao 
ser desclassificadas caso nao atendam o solicitado. 

2.8 Nos casos em que as empresas nao informarem a data de validade (na plataforma 
APOIO coTAçOEs site 	 o IPGSE considerara a 
validade minima de 12 meses. 

2.9 No momento da entrega dos materials de equipamentos do protegâo individua 
EPino HukSO, so for identificaco qua d validade é inferior ao soUcitado, o material 
podorá sex dovokhdo a a empress responsabihzarà pela entrega do outra remessade 
rnateria, do acordo corn os critérios solicitados. 

3. D0RECE.BIMENT0D0SPRODUTç;/SERy]C;OS 

11 3.1 0 recebimerOo dos produtos sera realizado do segunda a soxta4eira das Shs as 
12hs a des l3hs as 17:00 he, condo que em caso do exceçAo, a cnteno do IPGSE, 
haverá autorizaçäo formal emitida pola diretoria cia unidade hospitalar. 

3.2 A emprosa contratada deverä apresentar Nota Fiscal para cada entrega que for 
realizada do acordo corn a ordern do compra ou contrato. Nâo sera aceita Nota Fiscal 
de Consumidor. 

4. DOPAGAMENTO 

4;1 0 pagan ento será roatizado am 15 (quinze) dias apOs a entrega da aquisicäo 
waves do depOsito em conta, ou através do quitayAo de boleto bancãrio ernitido p0k) 
fornecedor. A cents bancàha devsnJ oar informada no como da nota fiscal (dadoc 
Dancaflos) relererites a empresa coniraiaoa 

d'.dt)tO secà efetuado somente para o exisSor Us nots ibsLaI, 
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6.1 As aquisiçbes do IPGSE seguern seu regulamento de cornpras prôprio, disponivel 
no sitio etetrOnico: v..:: 	:om.b: e são correspond-rites ao Contrato de Gestao n° 
08/2021 - SES. 

2 	Carts Cots àü e seus anexos, quando existirem estarão disponives sue 
:'torsseadoe re 	'daeco eierOnico: 	 onde consla o nürrereo 

processode comp, as e Us carts cotação equivalente. 

ou 19 97170-7897, no periodo do 21 a 24 de junho de 2021, ate as 23:59h. Näo 
serão aceitas propostas por E-mail ao IPGSE. 

5.3 Em busca Us economicidade, em suas compras/contrataçoes o IPGSE poderâ, 
durante as análises das propostas, convidar as empresas habilitadas a apresentarem 
novas propostas de preços, dando tratamento isonOmico a todas as parUcipantes. 

5.4 Na Hipotese das negociaçOes seiem insatisfatOrias, o PGSE se reserva no direitu 
de cancelar a presente procedimento de compras. 

5.5 Telefone para contato:(64)3050-3275--e-mail:geovana.asscomDrasiØpse.org.br. 

6.6 A empresa deverã constar (obrigatoriamente) no corpo da Nota Fiscal o 
seguinte texto: "Esta despesa refere-se ao Contrato de Gestão n° 0812021 - 
SESIGO" 

HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS DA REGIAO SUDOESTE DR. ALBANIR 
FALEIROS MACHADO - HURSO. 

ENDERE9O: AVENIDA UIRAPURU, S/N - PARQUE RES. ISAURA, SANTA 
HELENA DE GOIAS - GO - CEP: 75.920-000 

ENDERE ODE COBRAN A 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ESPECIALIZADOS 

-IPGSE. 
ENDEREc0: RUA AVELINO DE FARIA, N° 200, SETOR CENTRAL RIO VERDE 

DE GOIAS - CEP: 75.901-140 - FONE (64) 3050-3275 

Rue Avelino de Fans, n° 200 -- Setor Centre Rio Verde. Estado de Goás 
CEP: 75901-140 - Fone (64) 3050-3275 
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ADO$DO COMPRADOj 
INSTITLJTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE 
SERVIOS ESPECIALIZADOS — IPGSE - CNPJ No 	

1 Denominaçao 18.176.322/0002-32. SociaIiCNPJ!Endereco 
ENDEREQO: RUA AVELINO DE FARIA, N° 200, SETOR 
CENTRAL, RIO VERDE DE GOIAS - CEP: 75.901-140. 

Telefone  Fone (64) 3050-3275 
Contato/E-maiI: geovana.asscomprasipgse.org.br  

Rio Verde, Goiás 02 de junho de 2021 

ARIALD( 
SUPERINTENDENTE 

INIOR 
TWO FINANCEIRO 

RIBEIRO 
GERAL 

Rue Avehno de Fade, n° 200 - Setor Centro -- Rio Verde. Estado de Goias 
CEP: 75.901-140-- Fone (64) 3050-3275 
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CARTA qoTAçAo No 061/2021 
PROCESSO DE COMPRAS No 216/2021 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA DOS PRODUTOS/SERVIOS 

Nao serao aceitas propostas por E-mail, neste caso, assim os interessados 
deverao entrar em contado corn a Plataforma APOIO COTAcOES e realizarem 
cadastro e procederem a apresentação da proposta, atraves do Site: 
www.apoiocotacoes.combr. 

Contato corn a plataforma: 19 3251-1220 ou 19 97170-7897 no periodo de 21 
a 24 de junhode 2021. 

ITEM ESPECIFICAQAODOPRODLm JUNIDADE QIIANTIDADE 

3 BOTA PVC 	 DOANTIDERPANTEBRANCACANO A0E 1 CURTO N'36 
BOTA PVC SOLADO ANTIDERRAPANTE BRANCA CANO UNIDADE 1 CURTO N°  37  

PVC S0LADOANTIDERPANTEBRANCACAN0 UNIDADE 2 CURTO N'38 
6 LUVA LATEX RANI-IURADA M UNIDADE 15 
7 1WENTALIMPERMEAVEL PVC SI MANGA - BRANCO UNIDADE 40 
8 PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG UNIDADE 10 
U PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA UNIDADE 10 
10 MASCARA SEMI FACIAL 6200 3M UNIDADE 5 

11 LUVA EM BORRACHA NITRILICA COR VERDE APROX. 45CM UNIDADE 5 TAMP 

12  LUVA EM BORRACHA NITRiLICA COR VERDE APROX. 45CM UNIDADE 10 

13 LUVA EM BORRACHA NITRiLICA COR VERDE APROX. 45CM UNIDADE 10 
— 	— TAM.G  

ARIALOCWAZAO JUNIOR 
SUPERINTENDENT E APb#1INISTRATIVO FINANCEIRO 

RIBEIRO 
GERAL 

:aria  n° 200 - Setor Centro -Rio Verde. Estado de Goias 
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