Solicitação de Orçamento SBS 301/2018
Prezado (a),

Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Materiais Médicos 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.
Item

Código
Produto

Descrição dos Produtos

3

Alcool 70%, antiseptico hospitalar (álcool etílico hidratado 70º INPM)
desinfetante de média ou baixa eficiência, frasco de 1000 ml. Com registro
Anvisa/MS e CBPF.
Cânula para traqueostomia, número 5,0, descartável, com balão, em silicone
atóxico, estéril apirogênica, Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de
27/06/2000 – BPF.
Cateter Intravascular periférico, calibre 22G, estéril, conector tipo luer-lock
translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, Com
registro Anvisa/MS NR 32/2005. RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.

4

Cateter Intravascular periférico, calibre 24G, estéril, conector tipo luer-lock
translúcido, codificado em cores para facilitar a identificação do calibre, Com
registro Anvisa/MS NR 32/2005. RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.
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1087

Dispositivo descartável para transferência frasco a frasco de solução parenteral
em sistema fechado, estéril, atóxico. Ponta perfurante nos dois lados com
protetor, contendo externamente dados de identificação, procedência, data
fabricação/validade, lote e registro no MS
Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 21, Dispositivo de Infusão
Intravenosa tipo Escalpe .Com registro Anvisa/MS e BPF.

1088

Dispositivo para infusão endovenoso periférico nº 23, Dispositivo de Infusão
Intravenosa tipo Escalpe. Com registro Anvisa/MS e BPF.

1114

Eletrodo adulto descartável Pct c/ 50

1085
8
9
10
11

Compressa tipo gaze, 7,5x7,5cm, 13 fios, 8 dobras, esterilizada, embaladas em
papel grau cirúrgico e filme plástico com área de transparência asséptica.
Embalagem contendo data de fabricação e validade, e validade de esterilização.
Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/ 5
Compressa para campo operatório, tipo tela, com fita radiopaca RX,com 04
(quatro) camadas de gaze (com cadarço), no mínimo treze fios por centímetro
quadrado, em 100% algodão, absorvível, dimensões de 50x45cm. Com registro
ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF. Pct c/ 50
Desincustante Alcalino, Destinado à limpeza de artigos médico hospitalares,
odontológicos: instrumental, utensílio e vidrarias impregnados de matéria
orgânica, como sangue e demais fluidos corpóreos, Galão 5000ml

Apresentação

Quantidade

Litro

600

Unid.

20

Unid.

4.000

Unid.

5.000

Pct

32.000

Pct

80

Unid.

4

Unid.

500

Unid.

5.000

Unid.

5.000

Pct

150

14

Equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais, com injetor lateral.
Com registro ANVISA//MS e RDC n° 59 de 27/06/2000 - BPF.
Esparadrapo 10cmx4,5m, impermeável em uma face, em tecido 100% algodão e
resina acrílica, na cor branca. Enrolados em carretéis Plásticos, com abas,
protegidos também por capas que mantém a integridade do produto. Com
registro ANVISA//MS e BPF.
Fio de Nylon 3.0 cirúrgico de monofilamento de poliamida, 45cm
aproximadamente c/agulha triangular de 2,0cm e 3/8 circ., esteril. Com registro
Anvisa/MS e BPF Cx c/24

15

1192

Kit Revelador para Raio X AUTOMATICO - radiográfico solução concentrada para
realização.

1221

Papel para eletrocardiograma / eletroencefalograma milimetrado com caneta -
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22

1593

23

1592

Seringa descartável 5 mL, sem agulha, produto estéril, atóxico. Êmbolo em
Polipropileno com Anel de Borracha de Látex na extremidade. Bico Luer Lock com
agulha. Êmbolo com afilamento para quebra. Com registro Anvisa/MS e BPF.
SONDA DE ASPIRAÇÃO N° 10, Sonda de aspiração traqueal, descartável, em PVC
flexível, atóxico, ponta atraumática, orifícios distais lateralizados, equidistantes à
extremidades, estéril, apirogênico, embalagem individual, tamanho 10.
Sonda endotraqueal com balão n° 5,0 estéril, em embalagem individual em filme
termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante
data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro
Anvisa/MS e BPF.
Sonda endotraqueal sem balão n° 3,0 estéril, em embalagem individual em filme
termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante
data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro
Anvisa/MS e BPF.
Sonda endotraqueal sem balão n° 4,0 estéril, em embalagem individual em filme
termoplástico e papel grau cirúrgico atóxico. com as informações do fabricante
data de fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. Com registro
Anvisa/MS e BPF.
Lanceta - Sistema de punção capilar, de uso único, não permitindo ser
remontada ou reutilizada, com base e protetor plástico, agulha com espessura
igual ou inferior a 28 g incisão consistente com base nos padrões das normas de
Biossegurança da NR32. Embalagem com dados de identificação do produto,
lote, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade (não inferior a 12
meses) e registro no Ministério da Saúde.
Coletor descartável 20 Litros - descartador de materiais perfurocortantes, em
papelão resistente, conjunto de revestimento interno que evita perfurações e
vazamento, com alça dupla para transporte. Capacidade útil de 20 litros.

Unid.

11.000

Unid.

900

Cx

30

Kit

10

Unid.

80

Unid.

20.000

Unid.

200

Unid.

20

Unid.

20

Unid.

20

Caixa com 100
unidades

80

Unid.

400

Unid.

2

Frasco/ampola

130

Ampola

1700

Chassi Radiográfico com ECRAN 30x43cm

24

1594
1523

Fluconazol 2 mg/ml bolsa 100 ml EV.

1364

Norepinefrina 2mg/ml amp 4ml.

25

26

Local de Entrega: Os Materiais deverão ser entregues no Almoxarifado do Hospital
Municipal de Santarém. Av. Presidente Vargas, 1539, CEP: 68005.110-fone: 3523-2155Santarém-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, devem ser informados no corpo da nota fiscal os dados
bancários, referentes à empresa contratada.
Certidões: Solicitamos que sejam apresentadas 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, 31 de Agosto de 2018.

Marcelo Cabrera
Compras - Instituto Panamericano de Gestão-IPG
OS Gestora do Hospital Municipal de Santarém/PA

