Solicitação de Orçamento SBS: 219/2018

Prezado (a),
Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Materiais e
Medicamentos conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este
devidamente preenchido por vossa empresa) 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), para darmos
continuidade na tramitação para aquisição de bens abaixo citados.
Código do
Produto

Descrição do Produto

Apresentação

Quant.
Solicitada

1

1076

Coletor de urina em sistema fechado, conector cônico 3 níveis,
injetor lateral para coleta de material, flexível de 100cm, com
pinça corta fluxo, com filtro hidrófobo para drenagem de ar do
sistema, entre o tubo de drenagem e a bolsa coletora, bolsa
coletora graduada para 2000ml, e com válvula anti-refluxo e filtro
hidrófobo de saída de ar, cordão para fixação do sistema ao leito.
Com registro ANVISA/MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 – BPF.

Unid

256

2

1050

Capote Descartável, Avental manga longa, punho com elástico,
Gramatura 50. Com registro ANVISA//MS.

Unid

350

1011

Agulha para anestesia raqui spinal 25 g x 3 ½,com 07mm de
diâmetro e 8,9cm de comprimento, para anestesia, descartável,
material estéril, embalada em papel grau cirúrgico e filme
termoplástico. Com todos os dados de identificação do produto,
método de esterilização, data de fabricação e validade impressas
na embalagem. Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de
27/06/2000 - BPF.

Unid

11

4

1175

Fita para Autoclave em papel crepado e adesivo a base de resina
e borracha recoberta com tinta termo sensível, rolo com
19mmx30m, embalado em filme de polipropileno transparente
impresso com nome do produto, data de fabricação e validade
devera ter nome do fabricante, CNPJ e dimensões da fita. Isenta
de registro. Que não seja compatível com a Ciex do Brasil.

Unid

40

5

1173

Fita Hospitalar, BRANCA 19 mm X 50m para embalagem de
produtos hospitalares, com registro MS.

Unid

72

Item

3

5

Heparina 25000 UI 5 ML

Frasco

480

6

Vitamina K 10 mg/mL injetável

Ampola

300

7

Neostigme 0,5 mg/mL

Ampola

240

Local de Entrega: Os Materiais deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital
Municipal de Santarém. Av. Presidente Vargas, 1539, CEP: 68005.110-fone: 35232155-Santarém-PA.

Prazo de Resposta da proposta: 02 (Dois) dias após a publicação no Site do Instituto.
As Propostas devem ser enviadas para o e-mail: marcelo.cabrera@panamericano.org.br

Forma de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados de acordo com os itens
efetivamente entregues e o aceite da Nota Fiscal pela Coordenadora do Almoxarifado.
O pagamento será por meio do Instituto Panamericano de Gestão –IPG (CNPJ:
14.707.792/0002-24), conforme 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.
Certidões: Solicitamos que seja apresentado ao Setor de Compras do IPG 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 Estado do Pará
-Certidão Negativa de Débitos junto ao Município (ISSQN) da sede da empresa (Em
caso de Prestador de serviços)
-Certidão Negativa Trabalhista

*As Certidões solicitadas acima serão exigidas também no ato do pagamento da (s)
empresa (s) vencedora (s).

Santarém/PA, 28 de Junho de 2018.

