
 

PROCESSO DE AQUISIÇAO N° 201 – AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 

CIRURGICOS PARA O IBGH (INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO 

HOSPITALAR – CNPJ 18.972.378/0002-01) UNIDADE PIRENOPOLIS – GO 

(HEELJ – HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENOPOLIS ERNESTINA LOPES 

JAIME) DISPONÍVEL DE 17 DE OUTUBRO DE 2018 A 19 DE OUTUBRO DE 

2018 – OS ITENS SOLICITADOS E DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS ESTÃO NA 

RELAÇÃO ABAIXO. AS COTAÇÕES PODEM SER FEITAS ATRAVÉS DA 

PLATAFORMA ONLINE DE COMPRAS BIONEXO, PESQUISANDO 

ATRAVÉS DO NÚMERO 201. DEMAIS OS ORÇAMENTOS DEVEM SER 

ENVIADOS ATÉ A DATA INFORMADA PARA O E-MAIL: 

bonifacio.neto@ibgh.org.br 

QUANTIDADE UNIDADE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

01 UND 003062 Afastador Doyen P 24 cm 45x60 mm 

02 UND 003061 Afastador Doyen M 27 cm 45x90 mm 

08 UND 003063 Afastador Farabeuf 15 cm (4 Pares) 

03 UND 001309 Bandeja para instrumentais 42x30x4cm 

02 UND 003065 Bandeja para instrumentais 32x24x4cm 

04 UND 003066 Cabo de bisturi n.03 

02 UND 003067 Cabo de bisturi n.04 

04 UND 003068 Pinça Adson com dente 1x2 de 12cm 

24 UND 003069 Pinça Allis 15cm 

02 UND 003070 Pinça Anatômica de dissecção 25cm 

12 UND 003072 Pinça Backhaus 15cm 

08 UND 003074 Pinça Crile reta 15cm 

02 UND 003073 Pinça Cheron 24cm 

08 UND 003075 Pinça Dente de Rato 14cm 

06 UND 003076 Pinça Faure Curva 22cm 

08 UND 003077 Pinça Kocher Curva 24cm 

02 UND 003078 Pinça Kocher Reta 24cm 

04 UND 003079 Pinça Pozzi 24cm 
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02 UND 003080 Pinça Saca Fibroma 17cm 

02 UND 003002 Tesoura Iris Reta 12cm 

02 UND 003083 Tesoura Mayo Reta 15cm 

02 UND 003082 Tesoura Mayo Curva 15cm 

04 UND 003085 Tesoura Metzembaum Reta 15cm 

04 UND 003084 Tesoura Metzembaum Curva 15cm 

 

Favor informar: 

Item 1: Discriminar detalhadamente o(s) produto(s) ou serviço(s) orçado(s) e informar 

fabricante/marca. 

Item 2: Enviar proposta em papel timbrado da empresa, nominal a Instituto Brasileiro de Gestão 

Hospitalar - IBGH, 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).  

Tal proposta deverá estar legível e com caracteres nítidos. Os orçamentos que não possuírem tais 

características serão desconsiderados, de modo que não serão inclusos no Processo de Compras. 

Item 3: No caso de aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares e equipamentos 

hospitalares, informar o número de Registro no Ministério da Saúde / ANVISA. 

Item 4: Informamos que caso seja necessária a retirada do equipamento citado nesta Carta 

Cotação para orçamentação de manutenção, tal retirada deverá ser acompanhada pelo Serviço de 

Patrimônio do IBGH. 

Caso a visita técnica para orçamentação de manutenção ocorra dentro do IBGH, tal visita deverá 

ser acompanhada pelo Serviço de Manutenção do IBGH. Solicitamos que seja agendada, com 

antecedência, ao Serviço de Compras.  



 

Item 5: No caso de aquisição de equipamentos, informar local de assistência técnica e tempo de 

garantia. 

Item 6: As empresas que apresentarem propostas que atenderem tecnicamente, poderão ser 

convidadas para negociação de preço. 

Item 7: Forma de pagamento:  será mediante 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. 

Item 8: Recebimento de produtos: segunda à sexta-feira. 

Item 9: Solicitamos que seja apresentado ao Setor de Compras do IBGH 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 Trabalhistas; 

-Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS; 

-Certidão Negativa de Débitos junto ao Estado de Goiás; 

-Certidão Negativa de Débitos junto ao Município (ISSQN) da sede da empresa (no caso de 

contratação de prestação de serviços). 

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

(s) vencedora (s), ficando retido o pagamento mediante irregularidades nas documentações 

exigidas.  

Telefone para contato: (62) 3998-9600 

E-mail: bonifacio.neto@ibgh.org.br  

Frete: CIF 

Prazo máximo para envio da proposta: Conforme publicação.  

 

Marlene Silva 

Gestora de Compras 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1. OBJETO:  

O presente Termo de Referência tem por objetivo a aquisição de instrumentais para atender 

às necessidades do Centro Cirúrgico do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes 

Jaime, localizado na Rua Pireneus s/n.º - Centro – Pirenópolis, CEP 7298-000, Unidade de Saúde 

gerenciada pelo IBGH, nos termos do Contrato de Gestão no 004/2014-SES-GO. 

 

2.JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO: 

2.1. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH nasceu com a vocação de cuidar da saúde 

das pessoas. Para tanto, utiliza a gestão como o principal instrumento a fim de realizar e sustentar 

essa vocação, gerenciando unidades de saúde de variados perfis e portes, localizadas em diversos 

estados da federação. 

2.2. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar – IBGH celebrou com o Governo do Estado do 

Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, o Contrato de Gestão nº 

004/2014, que tem como objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução dos serviços 

de saúde do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime–HEELJ. 

2.3 O Centro Cirúrgico da Unidade foi reaberto em 20 de junho de 2017, gradativamente as 

atividades do Setor foram retomadas temo como objetivo alcançar as metas contidas no Primeiro 

Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 004/2014, no entanto para que se consiga manter a média 

de procedimentos realizados faz-se necessário a aquisição de novos instrumentais, uma vez que 

quantidade existente não atende o fluxo interno, principalmente aqueles ligados ao período de 

esterilização do material a ser utilizado na realização dos procedimentos.   

2.4 Na proposta encaminhada a Secretaria de Estado da Saúde, foram pactuados alguns 

procedimentos cirúrgicos, dentre eles a histerectomia e perineoplastia, para que se cumpra o que 



 

foi pactuado faz-se necessário a aquisição dos instrumentais e materiais descritos neste 

chamamento.  

 

3. DESCRIÇÃO/QUANTIDADE 

3.1. Características gerais  

A- Material Cirúrgico 

Item Descrição dos materiais cirúrgicos Quantidade 

01 Afastador Doyen P 24 cm 45x60 mm 01 

02 Afastador Doyen M 27 cm 45x90 mm 02 

03 Afastador Farabeuf 15 cm (4 Pares) 08 

04 Bandeja para instrumentais 42x30x4cm  03 

05 Bandeja para instrumentais 32x24x4cm 02 

06 Cabo de bisturi n.03 04 

07 Cabo de bisturi n.04 02 

08 Pinça Adson com dente 1x2 de 12cm 04 

09 Pinça Allis 15cm  24 

10 Pinça Anatômica de dissecção 25cm 02 

11 Pinça Backhaus 15cm 12 

12 Pinça Crile reta 15cm 08 

13 Pinça Cheron 24cm 02 

14 Pinça Dente de Rato 14cm 08 

15 Pinça Faure Curva 22cm 06 

17 Pinça Kocher Curva 24cm 08 

18 Pinça Kocher Reta 24cm 02 

19 Pinça Pozzi 24cm  04 

20 Pinça Saca Fibroma 17cm  02 

21 Tesoura Iris Reta 12cm 02 

21 Tesoura Mayo Reta 15cm 02 

22 Tesoura Mayo Curva 15cm  02 

23 Tesoura Metzembaum Reta 15cm 04 

24 Tesoura Metzembaum Curva 15cm 04 

3.2. Os itens, objeto deste Termo de Referência, serão recebidos provisoriamente, para 

verificação de conformidade com o item 3.1. Após esta verificação, se os itens atenderem a 

todos os requisitos, serão recebidos definitivamente, caso contrário, a CONTRATADA 

realizará as adequações pertinentes e até mesmo a troca do objeto, se necessário, para atender 

aos requisitos mínimos descritos, sob pena das sanções legais cabíveis ao caso. 

3.3. O recebimento dos produtos será confiado à pessoa designada pelo IBGH. 

3.4. No ato da entrega, não será permitida a substituição da marca do produto adjudicado. 



 

 

4.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1.Promover através de seu responsável designado, o acompanhamento e a fiscalização do 

fornecimento, evitando eventuais falhas ou irregularidades; 

4.2.Devolver, com a devida justificativa, qualquer produto entregue fora das especificações; 

4.3.Propiciar à Contratada todas as facilidades de acesso aos locais onde serão entregues os 

produtos; 

4.4. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA na forma e prazo ora estabelecidos. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. Entregar os materiais cirúrgicos em conformidade e nas condições ora estabelecidas, no prazo 

máximo estipulado, contados do recebimento da Autorização de Entrega; 

5.2. Fornecer os materiais ou efetuar a troca quando estiverem fora das especificações ou 

impróprios para o consumo, sem ônus para o CONTRATANTE, arcando com todas as despesas 

inerentes a carga, transporte e descarga, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data 

da efetiva notificação; 

5.3. Entregar os materiais contendo rótulos, lacres, garantindo sua inviolabilidade, prazo de 

validade, marca do equipamento e material, etiqueta de identificação e demais especificações 

pertinentes. 

5.4. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos 

locais de entrega especificados; 

5.5. Comunicar, por escrito, eventual atraso, anormalidade de caráter urgente prestando os 

esclarecimentos julgados necessários, apresentando razões justificadoras a serem apreciadas pela 

CONTRATANTE; 

5.6. Substituir, sempre que exigida pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa 

por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da CONTRATANTE ou ao 

interesse do serviço público; 

 

6. DO PRAZO E DO LOCAL DA ENTREGA  



 

6.1. Todos os materiais, objeto do presente Termo serão entregues em até 10 (dez) dias no 

Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime, localizado na Rua Pireneus s/nº, Centro, 

Pirenópolis– Goiás, CEP: 72.980-000, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e 

condições constantes deste Termo de Referência. 

 

7. DA PROPOSTA 

7.1.  A proposta será apresentada contendo as seguintes informações:  

a) Preço em moeda nacional, com duas casas decimais, escrito em algarismo e por extenso, 

compatíveis com os preços correntes no mercado;  

b) Declarar que conhece todos os dados dos serviços para a execução do objeto a ser contratado;  

c) Os seguintes dados da Empresa: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, 

e-mail (se houver), banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento.  

7.2. Será desclassificada a proposta em desacordo com os termos deste Termo de Referência, que 

se oponha a qualquer dispositivo legal vigente, ou a que consigne valores excessivos ou 

manifestamente inexequíveis.  

7.3. A proposta apresentará preços correntes e de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude 

de expectativa inflacionária ou custo financeiro, devendo incluir todas as despesas, tais como 

tributos, seguros e demais custos incidentes sobre o objeto a ser contratado, sendo considerados 

como inclusos esses preços independentemente de declaração da Empresa Proponente.  

 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento á CONTRATADA, após cumpridas as exigências estabelecidas, será efetuado 

em até 30 (trinta) dias a partir da protocolização da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 

A Nota Fiscal/Fatura atenderá às exigências dos Órgãos de Fiscalização.  

8.2. Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o 

prazo estipulado no Item 8.1, passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação. 

8.3. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário na conta corrente indicada pela 

CONTRATADA na proposta de preços, por meio de ordem bancária. 

8.4. As Notas Fiscais/Faturas atenderão as exigências dos órgãos de fiscalização inclusive quanto 

ao prazo da autorização para emissão e conter: descrição e quantitativo do item conforme o 

solicitado na ordem de fornecimento, validade, marca, número do processo seletivo, valor unitário 



 

e total de cada item. 

8.5. O pagamento será efetuado integralmente após a emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo, sem quaisquer previsões de pagamento parcial. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1.Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 

de valor zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado. 

9.2. O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado, e podendo optar também, na 

contratação parcial destes. 

9.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da mesma. 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Lilian Gomes de Oliveira 

Centro Cirúrgico/HEELJ 

 

______________________________________________ 

Claudio Ciro Souza Medrado 

Diretoria Técnica/HEELJ 

 

______________________________________________ 

Silvana Maria Graziani Braga 

Diretoria Geral/HEELJ 


