PROCESSO DE COMPRA Nº 02/2017
A Fundação Geraldo Corrêa – Hospital São João de Deus, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº. 20.146.064/0001-02, estabelecida à Rua Cobre, 800, Bairro Niterói,
Divinópolis/MG, entidade certificada perante o Ministério da Saúde como Entidade Beneficente de
Assistência Social na área da saúde (“filantrópica”), por meio de sua Comissão de Compras, solicita a V.
Sa. a remessa de proposta de fornecimento de instrumentais listado no anexo I desta, observado os termos
a seguir:

1.1. Objetivo
Este documento tem como objetivo apresentar as diretrizes gerais e os aspectos técnicos e comerciais para
elaboração da proposta comercial e técnica para aquisição de instrumentais a serem utilizados dos no
Ambulatório/Pronto Atendimento e na Sala Vermelha do Hospital São João de Deus.
É obrigação do Proponente observar todas as diretrizes de cronograma, custos, qualidade e demais aspectos
contratuais definidos pela Fundação.
As diretrizes e exigências apresentadas não eximem o Proponente da observância das normas técnicas
oficiais, federais, estaduais e municipais.
As condições técnicas requeridas para o fornecimento estão descritas no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA, devendo a Proponente observar todas as diretrizes mencionadas no referido documento.

1.2. Instruções de Participação
Nesta seção serão definidas as instruções gerais relevantes para a elaboração da proposta e para a seleção
das proponentes.

1.2.1 Os Documentos da Proposta Comercial e os da Habilitação deverão ser entregues no setor de
Compras, no endereço acima citado, em dois envelopes distintos, colados e indevassáveis, sob pena de
desqualificação, contendo em sua parte externa, respectivamente, as seguintes informações:
Envelope nº. 1 – Proposta Comercial
FUNDAÇÃO GERALDO CORREA
Proponente:
Envelope nº. 2 – Documentação de Habilitação
FUNDAÇÃO GERALDO CORREA
Proponente:

a. Todas as especificações dos instrumentais ofertados, tais como marca, modelo,
referência;
b. Os valores deverão ser expressos em Reais (R$), incluindo todos os tributos, taxas e
despesas relativas ao fornecimento e instalação do equipamento.
c.

Quanto à apresentação deverá utilizar o formato de planilhas de orçamento, contendo
dados da empresa ( razão social, CNPJ, inscrição estadual e endereço)

1.2.2. Prazos
A. Confirmação de participação: O proponente deverá confirmar o recebimento deste processo de
compra e confirmar a sua participação, pelo e-mail comprador02@hsjd.com.br, dentro de um prazo
não superior a 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de recebimento deste processo de
compra, conforme disposto a seguir:
“Recebemos o Processo de Compra n.º 02/2017, e
( ) Confirmamos nossa participação neste.
( ) Declinamos da participação neste processo de compra – se possível justificar”.

B. A confirmação do interesse será suprida pela apresentação da proposta no prazo estabelecido neste
processo de compra.
C. Esclarecimentos de dúvidas: As dúvidas deverão ser encaminhadas até a data limite de
02/02/2017 para o e-mail comprador02@hsjd.com.br . Todos os esclarecimentos serão respondidos
também por e-mail a todos os proponentes. Não serão respondidos questionamentos enviados por
fax ou telefone.
D. Entrega das propostas e documentação: As propostas deverão ser enviadas até o dia 06/02/2017
as 17:00 hs. Não serão aceitas propostas entregues após o período previsto nesta alínea.

 As propostas serão analisadas e, se necessário, serão solicitados ajustes técnicos e comerciais que
passarão a integrar as mesmas. Todas as alterações de versões de propostas técnicas e/ou comerciais
devem ter o controle no respectivo documento bem como histórico de alteração.
 Não serão aceitas quaisquer complementações ou alterações das propostas comerciais após sua
apresentação, com exceção daquelas explicitamente solicitadas pela Comissão de Compras.
 A validade mínima da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da remessa da proposta.

1.2.3. Documentação
A empresa interessada em participar desta deverá enviar os seguintes documentos:
A. Registro comercial, no caso de empresa individual:
B. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
C. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica;
D. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado ou do Município, se houver relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
E. Certidão Negativa de Débito (CND) para a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS);

F. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGFTS, fornecido pela
Caixa Econômica Federal;
G. Prova de regularidade para a Fazenda Federal e prova de regularidade quanto a divida ativa da
União;
H. Certidão Negativa de Débito para com o Governo do Estado de domicilio ou sede da empresa;
I. Certidão negativa de Débito para com o Município do domicilio ou se da empresa;
J. Declaração firmando por representante legal da empresa, de que não emprega menor de dezoito
anos em trabalhos noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos salvo
na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimentos aos dispostos no inciso XXXIII do
Artigo 7° das Constituição Federal.

1.3. Aspectos Gerais
A Fundação Geraldo Corrêa na condução deste processo de compra observará de forma estrita os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade e da
eficiência, nos termos do art. 50, do Decreto Estadual n. 46.319/13.

A escolha e a contratação dos fornecedores se baseiam em critérios técnicos e comerciais e será
conduzida pela comissão de compras do Hospital São João de Deus, com vistas a obter a melhor relação
custo-benefício, observando-se qualidade, preços, prazos, atendimento e segurança.
Nas negociações com seus parceiros, a Fundação Geraldo Corrêa observa os seguintes aspectos:
•

O Histórico de fornecimento ao hospital;

•

Clareza nas especificações e na indicação das condições de fornecimento, permitindo aos parceiros
uma correta compreensão dos produtos ou serviços a serem entregues;

•

Garantia de sigilo e confidencialidade no tratamento das informações compartilhadas;

•

Cumprimento da legislação sanitária, fiscal, trabalhista e previdenciária - as duas últimas são
exigidas e periodicamente acompanhadas junto aos fornecedores de serviço.

1.3.1. Serão excluídos do processo os proponentes por:
a. Afastar ou procurar afastar outro proponente, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem

de qualquer tipo;
b. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar da proposta;
c. Afastar ou procurar afastar outros proponentes através de violência, ameaças, promessas ou

fraudes de qualquer tipo.
d. Oferecer, prometer, aceitar ou pagar aos colaboradores da Fundação Geraldo Corrêa qualquer

tipo de benefícios ou vantagens, na forma de presentes, descontos, viagens, convites, bônus,
empréstimos ou qualquer outro benefício como parte da relação comercial realizada ou a
realizar;
e. Aceitar qualquer tipo de vantagem, pagamento, oferecimento ou promessa de vantagem de

colaboradores da Fundação Geraldo Corrêa, na forma de presentes, descontos, viagens,
convites, bônus, empréstimos ou qualquer outro benefício, como parte da relação comercial a
realizar;
f.

Aceitar ou realizar pagamentos ou receber benefícios ou vantagens direta ou indiretamente no
relacionamento com agentes públicos, que possam beneficiar direta ou indiretamente a
Fundação Geraldo Corrêa;

g. Realizar acordos ou parcerias com terceiros, que possam envolver direta ou indiretamente a

Fundação Geraldo Corrêa ou qualquer um de seus colaboradores na pratica de ato ilegal.
h. Expor seus funcionários ou terceiros que para ele prestem serviços, a trabalho degradante, escravo

ou infantil.
2. Contatos
Todas as dúvidas relacionadas aos tramites comerciais e técnicos deverão ser formalizadas e encaminhadas
para o e-mail comprador02@hsjd.com.br até a data informada no item 1.2.2, alínea “d” desta solicitação.
3. Anexos
Anexos citados abaixo integram este processo de compra
a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
b) ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
Item Quant.
01
15

02

2

Equipamento
BANDEJA
INSTRUMENTAL
SUTURA
(Adulto)

Especificações Técnicas
01 Porta agulha
01 Pinça Anatômica lisa
01 Pinça Anatomica dente de rato
01 Hemostática reta
01 Hemostática curva
01 Tesoura reta

BANDEJA
INSTRUMENTAL
SUTURINHA
(Adulto)

01 Hemostática Reta
01 Hemostática Curva
01 Pinça de Assepsia
01 Tesoura Íris Reta
01 Porta Agulha
01 Anatômica Adson Lisa

03

04

05

06

8

8

2

2

BANDEJA
INSTRUMENTAL
CORTANTE
(Adulto)
BANDEJA
INSTRUMENTAL
CURATIVO
(Adulto)

BANDEJA
INSTRUMENTAL
PUNÇÃO LOMBAR
(Adulto)
BANDEJA
INSTRUMENTAL
DISSECÇÃO VEIA
(Adulto)

01 Tesoura
01 Pinça anatômica lisa
01 Pinça Hemostática Reta
01 Pinça Anatômica Lisa
01 Tesoura

01 Pinça Hemostática, material em aço inox
01 Tesoura Íris, material em aço inox
02 Hemostáticas Retas
02 Hemostáticas Curvas
01 Pinça Assepsia
01 Anatômica Adson Lisa
01 Porta Agulha

01 Tesoura Íris Reta
01 Tesoura Íris Curva
01 Cabo de Bisturi nº. 03

07

10

08

3

BANDEJA
INSTRUMENTAL
CATETERISMO
VESICAL
(Adulto)
BANDEJA
INSTRUMENTAL
DRENAGEM
TORÁCICA (Adulto)

01 Pinça para Assepsia

01 Pinça hemostática curva
01 Pinça hemostática Reta
01 Pinça antômica lisa
01 Pinça Anatômica dente de Rato
01 Tesoura
01 Porta agulha
01 Cabo de bisturi nº 03

09

3

03 Hemostática Reta
BANDEJA
INSTRUMENTAL
03 Hemostática curva
PEQUENA CIRURGIA
(Adulto)
04 Backhaus
01 Porta agulha
01 Pinça para Assepsia
01 Anatômica Lisa
01 Anatômica Dente de Rato
01 Tesoura Reta Metzembaum
01(PAR) Farabeuf Pequeno
01 Cabo de Bisturi nº. 03

10

2

BANDEJA
INSTRUMENTAL
MÉDIO BÁSICO

07 Hemostática Reta
05 Hemostatica Curva
05 Backhaus

(Adulto)

11

3

BANDEJA
INSTRUMENTAL
ACESSO CENTRAL
(Adulto)

04 Allis
01 Ângulo reto
01 Porta Agulha
01 Pinça Assepsia
02 Tesoura Metzembauer curva
01 Tesoura Metzembauer reta
02Pinça Anatômica lisa
02 Pinça anatômica dente de rato
01 Cabo de bisturi
01 (par)Farabeuf grande
02 Hemostáticas Retas
02 Hemostáticas Curvas
01 Pinça Assepsia
01 Anatômica Adson Lisa
01 Porta Agulha
01 Tesoura Íris Reta
01 Tesoura Íris Curva

12

10

13

10

RECIPIENTE
URINÁRIO MARRECO
RECIPIENTE
URINÁRIO COMADRE

01 Cabo de Bisturi nº. 03
Material em aço Inox

Tipo pá
Material em Aço Iox

Local de Entrega: A entrega dos instrumentais deverá ser feita no seguinte endereço: Rua do Cobre, n°
800, Bairro São João de Deus, Divinópolis- MG, no horário compreendido entre as 08:00 horas as 16:00
horas de segunda a sexta-feira.

ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A FUNDAÇÃO GERALDO CORRÊA – HOSPITAL SÃO JOÃO DE DEUS, localizada na na Rua do
Cobre, n.º 800, Bairro Niterói, Divinópolis/MG, CEP 35.500-227, inscrita no CNPJ sob o nº
20.146.064/0001-02, adiante denominada CONTRATANTE, neste ato representada na sua forma
estatutária, e __________________________________, inscrita no
__________________
CONTRATADA,

e

com

neste

ato

sede

em

CNPJ sob

_________________________,

representada,

por

seu

Representante

o

nº.

adiante

denominada

e/ou

Procurador

_____________________, RG: ____________ e CPF: ____________, resolvem firmar o presente contrato
de compra e venda de instrumentais.
CLÁUSULA I - OBJETO
É objeto deste contrato a aquisição de instrumentais ofertados por meio de proposta escrita e assinada pela
CONTRATADA, no processo de PROCESSO DE COMPRA nº 02/2017, promovido pela Fundação
Geraldo Corrêa – Hospital São João de Deus, ora CONTRATANTE
Parágrafo 1º – A CONTRATADA fornecerá os instrumentais seguindo exatamente a descrição no
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
CLÁUSULA II – DOS BENS E DO PREÇO
O(s) bem(s), abaixo descrito(s) será (ao) fornecido(s) pelo preço fixo, irreajustável, unitário(s) e total(is),
constante(s) na proposta comercial n°.

da CONTRATADA que, doravante, faz parte do presente

instrumento contratual, como Anexo.
Item Descrição do equipamento

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Parágrafo Único. Nesse preço, estão inclusos os custos com a entrega dos instrumentais e garantia de
defeitos de fabricação. Além disso, o valor a ser pago pela CONTRATANTE constitui a contraprestação
total pelo(s) bem(s), objeto deste contrato, abrangendo, além da margem de lucro, os tributos, seguro e
quaisquer outros custos, despesas ou encargos direta ou indiretamente relacionados à execução deste
contrato.

CLÁUSULA III – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da entrega dos instrumentais com a respectiva
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo responsável técnico.
Parágrafo 1º – A Nota fiscal emitida pela CONTRATADA deverá constar nome do item, dados bancários
para a transação bancária e nota de rodapé informando que se trata de compra para setor de
ambulatório/pronto atendimento e sala vermelha
Parágrafo 2º – Caso os instrumentais ofertado pela CONTRATADA, esteja em desacordo com a proposta
apresentada pela mesma para o PROCESSO DE COMPRA nº 02/2017, a CONTRATANTE reserva-se o
direito de suspender o pagamento até que seja regularizado o fornecimento do(s) mesmo(s). Caso o
fornecimento não seja regularizado num prazo exíguo, o contrato poderá ser rescindido pela
CONTRATANTE, sem qualquer ônus.

CLÁUSULA IV – DO PRAZO DE ENTREGA
Os materiais detalhado na cláusula 2ª deverá ser entregue(s) no prazo de até 40 (quarenta) dias contar
da expedição da ordem de compra, em perfeito estado de uso e de funcionamento
Parágrafo Único – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo
fornecimento correto e integral do objeto, nem ética profissional pela perfeita execução deste.

CLÁUSULA V – DA VIGÊNCIA

O presente contrato possui sua vigência vinculada ao período de garantia do produto fornecido, não sendo,
porém, inferior a 12 meses.

CLÁUSULA VI – DA RESCISÃO
A CONTRATANTE poderá dar por rescindido este contrato administrativamente, independentemente de
interpelação judicial, nos seguintes casos:
a) Por razões de relevante interesse público a juízo da CONTRATANTE mediante notificação
extrajudicial escrita com antecedência de 10 dias.
b) Falta de cumprimento de cláusulas estabelecidas neste contrato mediante notificação extrajudicial
escrita com antecedência de 10 dias.
c) Automaticamente, independentemente de notificação extrajudicial ou judicial, quando verificado
que uma das partes está em processo de recuperação judicial, falência, liquidação judicial ou
extrajudicial, dissolução, intervenção do poder público ou qualquer forma de redução ou cessação
de suas atividades.
Parágrafo único – No caso de rescisão contratual por descumprimento de qualquer cláusula deste contrato,
ou das condições previstas em lei ou daquelas previstas no PROCESSO DE COMPRA nº 02/2017, a
CONTRATADA se sujeita ao pagamento de 10% sobre o valor total atualizado do contrato.

CLÁUSULA VII – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Divinópolis/MG, com exclusão de qualquer outro, como o único
competente para dirimir eventual dúvida ou litígio decorrente deste contrato.
E por estarem de acordo, assinam as partes o presente contrato, em duas vias de igual teor e forma,
juntamente com duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Divinópolis, ____ de ______ de 2017.

Fundação Geraldo Corrêa Hospital São João de Deus
Contratante

Empresa
Contratada
Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

