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EJMTAL DE COMPRAS 
CARTA COTAçAO No  07412021-IPGSE 

o INSTUTO BE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVIOS ES1'ECIALIZADOS - 
IPGSE, pessoa juridica de direito privado, scm fmalidade lucrativa, qualificada como 
Organizaço Social de SaMe no Estado de Goiás, pot meio do Decreto Estadual no 9.758, de 
30 de novembro de 2020, inscrita no CNPJ/MF 18.176.322/0002-32, corn rnatriz na Rua 
Avelino de Farias no 200, Setor Central - Rio Verde - GO, CEP 75.901-140, faz saber que 
intenciona cotar contrataçäo corn empresa para fornecimento de 
materiais/rnedicamentos/serviços para atendimento das demandas do CONTRATO DE 
GESTAO 08/2021-SES/GO, referente no HOSPITAL ESTADUAL DE URGENCIAS DA 
REGIAO SUDOESTE DR ALBANIR FALEIROS MACHADO - RURSO, conforme 
especificaçoes a seguir: 

PROCESSO DE AQuIsIçAo No 
249/2021 
CARTA-CoTAçXO No 074/2021 
IINICIO: 15/JULHO/2021 
PUBLICAçAO: 08/07/2021 
FORMA BE PAGAMENTO: 
BOLETO BANCAIUO 

PRAZO PARA APRE5ENTAçA0: 04 
(QUATRO) BIAS UTEIS 

ENCERRAMENTO: 20/JULHO/202 1 
PRAZO PARA ENTREGA: IMEDIATO 
coNDPcOES BE PAGAMENTO: 15 
(QUP4ZE) BIAS APOS ENTREGA E 
FATURAMENTO COM BOCUMENTOS 
EXIGIDOS 

1. DESCRICAO DA PROPOSTA 

1.1 AquisiçAo de materiais/medicarnentos/serviços a fim de atender as demandas mensais da 
unidade Hospitalar. 
1.2 As condigOes, quantidades, exigéncias e demais observaçOes estarao estabelecidas no 
Termo de Referéncia (Anexo n° 1). 
1.3 Os materiais/rnedicamentos/serviços seräo entregues no HOSPITAL ESTADUAL DE 
URGENCIAS DA REGIAO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HURSO, 
situado a Av. Uirapuru esq. Corn Rua Buturn, S/N°, Parque Isaura, Santa Helena de Goiás-GO, 
CEP 75.920-000. 

2. BA ENTREGA BA PROPOSTA 

2.1 A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias. SerAo desconsideradas as 
propostas corn prazo inferior. 
2.2 As ernpresas concorrentes deverào orçar os rnateriais/rnedicamentos/serviços de acordo 
corn o Terrno de Referencia (Anexo 1), as exceçOes deverAo ser informadas pela ernpresa. As 
propostas encaminhadas que divergirern em qualquer ponto solicitado nesta Car)a7Cotaçâo 
serAo desconsideradas. 	 /7 
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2.3 As empresas deverao orçar os rnateriais/rnedicamentos/serviços de acordo corn a quantidade 
solicitada, sendo que a quantidade poderá ser alterada para mais ou para menos, para adequaçao 
da quantidade corn ernbalagemlcaixa fechada, orçada pela empresa vencedora. 

2.4 Os rnateriais/medicarnentos/serviços obj etos desta Carta Cotaçào seräo destinados ao 
atendimento das dernandas do HOSPITAL ESTADUAL DE UROENCIAS DA REGIAO 
SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO - HURSO. 
2.5 As propostas deveräo ser apresentadas em rnoeda corrente nacional, devendo apresentar os 
preços unitarios e o valor global de todos os itens. 
2.6 As propostas serão respondidas através de e-mail, para o endereço: 
geovana.asscompras@ipgse.org.br, no periodo descrito inicialmente, ou entregues na Sede 
do IPOSE ate 20/07/2021, as 17:30 horas. Dernais informaçoes estAo disponiveis no site 
institucional do IPGSE: www.ipgsc.org.br. 

3. DAS ItXIGENCIAS 

3.1 Para se habilitar na oferta de preços as Empresas deverao apresentar: 
a) Inscrição no eadastro nacional de pessoas jurfdicas (CNPJ); 
b) Certid&o Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), provando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 
e) Certidào de regularidade de debitos corn a Fazenda Municipal da sede da empresa 

interessada; 
• d) CertidAo de regularidade de débitos com a Fazenda Estadual da sede da empresa 
interessada 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda Federal relativa a Tributos Federais e a Divida 
Ativa da UniAo e prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS, através de certidAo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
- RFB e pela Proeuradoria-Geral da. Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portarias MF 358 e 
443/2014; 

f) Certificado de Regularidade de SituaçAo perante o Fundo de Garanlia do Temo de 
Serviço - POTS on docurnento equivalente que comprove a regularidade; 

g) Certidao negativa de falëncia on recuperaçào judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa juridiea. 
3.2 As certidoes solicitadas acima serAo exigidas tarnbém no ato do pagamento. 
3.3 Na análise dos aspectos técnieos da proposta, sera' emitido parecer técnico habilitando on 
desabilitando as propostas, integrairnente on parcialmente, corn flindamento na descriçAo da 
Carta CotaçAo, facultando-se quando necessário para subsidiar a análise, solicitar do 
proponente, informaçoes cornplernentares do bern on serviço, arnostras, rol de clientes e visita 
técniea. 
3.4 Case julgue neeessario, o setor de compras poderá acionar os participantes para: 

a) Solicitar arnostras para testes, acompanhado de nota fiscal de doaçao on de arnostra 
gratis emitida em nome da unidade hospitalar solicitante, visando cadastrar a marca no banco 
de dados do IPOSE para aquisiçôes ffituras. 	 /1 
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b) Solicitar inforrnaçOes complernentares, concedendo o prazo máximo de 2 (dois) dias 
conidos, sob pena de inabilitaçâo da empresa que nAo cumprir o prazo determinado. 
35 0 IPGSE podera solicitar as empresas participantes através de e-mail, telefone e 
conespondéncia. 

a) 0 rnSrnero de registro no Ministério da Satde/ANVISA para cada item orçado de 
materials medicos, materials médico-hospitalares e equipamentos hospitalares. 

b) A Empresa que nAo prestar as informaçoes solicitadas seth desciassificada. 

3.6 Todos os materials medicos deverao ter registro no Ministério da Saüde/ANVISA. 
3.7 Todos os materiaislmedicamentoslserviços deverAo ser orçados corn frete incluso, sendo 
este preferencialmente na rnodalidade CIF. 
3.8 Será desciassificada a proposta contendo preco manifestamente inexequivel seja unitario ou 
global, assim entendidos aqueles que sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatIvel 
corn os preços de mercado. 
3.9 0 IPGSE, a qualquer tempo, podera desciassificar a proposta ou desqualificar o proponente 
sem que a este caiba direito de indenizaçAo, na bipótese de vir a tomar conhecirnento de fato ou 
de circunstância que desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa 
sua capacidade de produçao, relativo a entrega e qualidade dos produtos. 
3.10 A empresa que incorrer em reineidencia de erros (cancelamento de entrega, orçamentos 
corn erros no valor, marca, apresentaçAo, etc.) poderá ser inativada para participar de futuras 
compras ou contrataçOes. 
3,11 A empresa deverã orçar os materials medicos/medicamentos corn data de validade minima 
de 12 (doze) meses, sendo que as Empresas poderao ser desclassificadas, caso não atenda o 
solicitado. 
3.12 No momento da entrega dos materiais médicos/medicamentos na unidade hospitalar, se 
for identificado que a validade e inferior e que os materiais nAo correspondern aos requisitos 
solicitados, as mesmos seräo devolvidos. 
3.13 A empresa se responsabilizara pela entrega do material, de acordo corn os critérios 
solicitados. 

4. DO RECEBIMItNTO DOS PRODUTOS/SERVLOS 

4.1 De seguncla a sexta-feira, das 8h0Omin as 1 7hO0min. 
4.2 A empresa contratada devera apresentar Nota Fiscal para cada entrega que for realizada de 
acordo cam a ordem de compra ou contrato. 
4.3 A Nota Fiscal deve ser emitida corn RazAo Social do Instituto de Planejamento e Gestäo de 
Servicos Especializados-IPGSE, contendo os seguintes dados: 

a) Endereço de Entrega: Hospital Estadual de Urgencias da Regiao Sudoeste Dr Albanir 
Faleiros Machado - HURSO, sito a Av. Uirapuru esq. Com  Rua Butum S/N°, Parque Isaura, 
Santa Helena de Goiás-00, CEP 75.920-000. 

b) Nümero do contrato do IPGSE corn a SES/GO (Contrato de Gestâo it0  08/2021- 
SitS/GO); 	 /7 

e) Dados banearios ou boleto de pagamento 
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d) Aconipanhar todas CDN's validas, in data do pagamento. 
4.4 Toda Nota Fiscal deve ser acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Boleto Bancário 
b) TODAS as Certidôes Negativas de Débito Válidas. 

5. DIsrosxçOEs GERMS 

5.1 As aquisiçes e/ou Contrataçôes do IPGSE seguirâo o Regulaniento de Compras, 
ContrataçOes de Obras e Serviços e Alienaçoes, disponivel no site www.ipgse.org.br, aprovado 
pela RN no 01/2021, 
5.2 Esta Carta CotaçAo e seus anexos, quando existirem, estarAo disponiveis aos interessados 
no endereço www.ipgse.org.br. 
5.3 Em busca da economicidade em suas AquisicOes/ContrataçOes o IPOSE podera, durante a 
análise das propostas, convidar as Empresas habilitadas para apresentarem novas propostas corn 
reduçAo de preços, dando tratarnento isonômico a todos os concorrentes. 
5.4 Na hipótese de as negociaçôes serem infrutifcras, o IPGSE terá o direito de cancelar o 
presente procedimento de AquisiçAo/ContrataçAo. 
5.5 Poderá o IPGSE deixar de comprar e/ou contratar corn a proponente, se tiver conheciniento 
de fato on circunstância superveniente que comprorneta sin idoneidade financeira, capacidade 
técr.ica on administrativa, scm que a esta caiba o direito de indenizaçao ou reernbolso, seja a 
que titulo for 
5.6 Esta cotaçAo no obriga o IPGSE a adquirir e/ou formalizar contrato corn qualquer dos 
participantes concorrentes, podendo o processo de compra e/ou contrataçAo scr anulado on 
cañäelado. 

Rio Verde — Go, 06 dejuiho de 2021. 
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TERMQ DE REFERENdA 

EDifAL DE COMPRAS -r CARlA COTAçAO 074/2021 

ITEM DESCRIcAO / EsPEdDrIcAçAo FORMA QTD 

I Disco de corte madeira pare serra marmore Unidade I 
2 Torneira eletrica de prede 220 V Unidade I 
3 Torneira Automática de Sensor bica a!ta Unidade 2 
4 Rodizio giratorio 6"com trays. Parafuso central (GLE 612) Unidade 10 
S Rodizio qtorio 4"com trava. Parafuso central (GLE 412) Unidade 5 
6 ResistCncia chuveiro maxi ducha (Modeloaspiral) Unidade 5 	j 
7 Chuveiro 220 V maxi ducha Unidade TT 
8 Ducha higienica cromada Unidade 5 
S Rele fotocelula tri-facil 220 V (completo) Unidade 2 
10 RefletorLed 100wlP66/67 Unidade 1 
11 Trinco targets zincada 2.1/2" Unidade 8 

:12y:. Parafuso autobrocante 4.2 x 13mm ( Ponta broca) Unidade 25 
13: S oguete anti vib rat orio para lampada fluorescente Unidade 25 
14 Lanada led bu!bo 12 Wbase e-27 Unidade 

18 Lampada led bulbo OW base e-27 	••. 	. Unidade 

16 Plafon base e-27 Unidade 

11 1 Bucha corn aba s-b 0 Unidade 20 
18 Parafuso philips pars bucha Unidade 2 
19 Fits isolante 5 mt Unidade 3 - 

0 macho 10A2+j _ ,f 
- 

UFIIOd. 
Z1 

 
Plug macho 20A2 	+t 	. 	 ..•.. Unidade 

22 fjy0mea10A2+t Unidade - 3 - 
3. .Plug fernea2o.A2p+t 	. 	 . 	. ....... Unidade 	. 

Rio Verde 00,06 de Juiho de 2021. 
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