Processo Seletivo para contratação de empresa para fornecimento de Órteses Próteses e
Materiais Especiais Nº 90/2018 – HMS

O Instituto Panamericano de Gestão – IPG, entidade de direito privado e sem fins lucrativos,
classificado como Organização Social, vem tornar público a realização do Processo Seletivo para
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais
Especiais – OPME para Ortopedia, neurocirurgia e bucomaxilo, através da antecipação da
entrega (consignação), de forma parcelada para atender as demandas do Hospital Municipal de
Santarém/PA, com endereço na Av. Pres. Vargas, 1539 - Santa Clara, Santarém - PA, 68005110, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
Objeto: Fornecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPME;
Data inicial do recebimento das propostas: das 08:00 horas dia 04/06/2018.
Data do final para o recebimento das propostas: Até ás 20:00 horas do dia 06/06/2018.
O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderão
ser encontrados no Termo de Referência Anexo.
A proposta e eventuais pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados para o e-mail:
marcelo.cabrera@panamericano.org.br.
A Proposta deverá ser enviada via e-mail contendo as seguintes informações: CNPJ, nome
comercial, endereço, descrição dos itens, quantidade, percentual de desconto sobre a Tabela
SICTAP/SUS, prazo para pagamento e prazo de validade da proposta.
A empresa participante deverá encaminhar juntamente com a proposta os seguintes
documentos:
a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União;
c) as Certidões de Regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal ( da sede da
empresa e de Santarém);
d) o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
e) CNDT.
Em tempo, informamos que se encontra disponível fisicamente o detalhamento do Temo de
Referência no seguinte endereço Av. Pres. Vargas, 1539 - Santa Clara, Santarém - PA, 68005110.
O resultado será publicado no dia 8 (oito) de junho de 2018.
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