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COTAÇÃO DE MERCADO PARA REFERÊNCIA DE PREÇO 

 

PROCESSO DE COTAÇÃO Nº 04-2022 CT (HIMABA) 

 

1. DO OBJETO 

1.1 Formação de preço de referência para futuro processo de seleção/contratação de 

empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, visando 

atender as necessidades junto ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves 

– HIMABA, no Estado do Espírito Santo, referente ao CONTRATO DE GESTÃO nº 001/2021, 

firmado entre o CONTRATANTE e o Estado do Espírito Santo. 

 

2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) – Avenida Ministro 

Salgado Filho, 918 – Bairro Soteco – Vila Velha/ES – CEP. 29106-010. 

 

3. DOS SERVIÇOS 

3.1 A CONTRATADA deverá realizar cobertura nas 24h (vinte e quatro horas) do dia, 7 (sete) 

dias por semana, presencialmente, nos serviços de imobilização ortopédica em urgência e 

emergência, realizando no mínimo: 

a) Preparar o paciente e o procedimento; 

b) Confeccionar esparadrapagem; 

c) Explicar ao paciente o procedimento de retirada do aparelho gessado; 

d) Posicionar o paciente; 

e) Verificar condições da área a ser imobilizada; 

f) Avaliar as condições de uso do material e instrumental; 
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g) Remover talas metálicas; 

h) Relatar ao médico queixas do paciente; 

i) Verificar alergias do paciente aos materiais; 

j) Remover enfaixamentos; 

k) Remover tala e/ou goteira gessada; 

l) Confirmar a integridade das imobilizações dos pacientes internados; 

m) Reforçar aparelho gessado; 

n) Remover resíduos de gesso do paciente, encaminhar o paciente ao médico para 

avaliação da imobilização; 

o) Organizar a sala de imobilizações; 

p) Retirar aparelhos de imobilização ortopédica; 

q) Bivalvar o aparelho gessado, remover tala e ou goteira gessada, cortar aparelho gessado 

com cisalha, retirar aparelho gessado com serra elétrica vibratória ou com bisturi 

ortopédico; 

r) Remover aparelho sintético, enfaixamentos e talas metálicas; 

s) Confeccionar imobilizações e aparelhos gessados nas salas de gesso e cirurgia; 

t) Confeccionar aparelhos de imobilização com materiais sintéticos, aparelhos gessados 

circulares, esparadrapagem, goteiras gessadas, enfaixamentos, colar cervical; 

u) Preparar o material para confeccionar as imobilizações; 

v) Observar o tipo de imobilização a confeccionar e as condições do paciente, seguindo as 

orientações médicas; 

w) Obedecer às normas técnicas da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia – 

SBOT, e às normas internacionais para confecção de imobilização; 

x) Zelar pela limpeza da sala de imobilização, bem como pela limpeza, preservação e 

guarda de todo o instrumental de uso na sua especialidade; 

y) Auxiliar o médico ortopedista, preparar material e instrumental para procedimentos 

médicos e trabalhar em conformidade com as normas e procedimentos de 

biossegurança; 

z) Executar outros encargos semelhantes, pertinentes ao objeto deste contrato. 

3.2 Prestar todas as informações necessárias para os prepostos ou funcionários do 

CONTRATANTE, a fim de possibilitar a continuidade adequada da atenção à saúde do paciente.   
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3.3 Participar de reuniões multidisciplinares e/ou administrativas, bem como, fazer parte de 

comissões internas, sempre que necessário e convocado pelo CONTRATANTE. 

3.4 Preencher os documentos comprobatórios do atendimento, necessários e mandatórios 

da instituição. 

3.5 Manter bom relacionamento interpessoal com a equipe de funcionários do 

CONTRATANTE. 

 

4. QUADRO MÍNIMO DE PROFISSIONAIS 

SERVIÇO 
PERÍODO (CARGA 

HORÁRIA POR PLANTÃO) 
DIAS DA SEMANA 

QUANTIDADE DE 
PROFISSIONAIS POR PLANTÃO 

PLANTÃO 
PRESENCIAL 

7h às 19h 3ª feiras e 4ª feiras 2 (dois) 

7h às 19h 2ª feiras, 5ª feiras, 6ª feiras, sábados e domingos 1 (um) 

19h às 7h todos os dias da semana 1 (um) 

 

5. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

5.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, 

contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual e 

sucessivo período, no limite da vigência do Contrato de Gestão nº 001/2021 firmado entre o 

INSTITUTO ACQUA – AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL e GOVERNO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito 

Santo. 

 

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Os Documentos de Habilitação deverão ser encaminhados no e-mail 

compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br, no formato de PDF em arquivos devidamente 

nomeados e as declarações em papel timbrado da empresa assinadas pelo representante legal 

da empresa, até o dia 09/03/2022, às 17h regidos pelo horário de Brasília/DF. 
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6.2 Os interessados deverão apresentar obrigatoriamente os seguintes Documentos de 

Habilitação para participar do presente Processo:  

a) Apresentar atestado(s) de capacidade técnica ou contrato de prestação de serviços 

fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, 

que comprove(m) sua aptidão para o desempenho das atividades dos serviços objeto 

deste termo; 

b) Cartão de CNPJ; 

c) Alvará de Funcionamento; 

d) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, 

apresentar também documento de eleição de seus administradores. Registro Comercial 

em se tratando de empresa individual; 

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Nacional; 

f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

h) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

j) Registro ou inscrição da empresa junto ao Conselho Regional de Enfermagem – COREN, 

ou, na entidade profissional competente; 

k) Registro do Representante da Empresa junto ao Conselho Regional de Enfermagem - 

COREN ou, na entidade profissional competente. 

6.3 A capacidade econômica e financeira será comprovada mediante a apresentação da 

seguinte documentação: 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis ou Speed fiscal eletrônico do último 

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira. 
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7. DA PROPOTA 

7.1 A proposta deverá ser apresentada conforme ANEXO I de maneira a: 

a) Não conter rasuras ou emendas; 

b) Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

c) Conter com clareza e sem omissões as especificações do equipamento ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valor global, de forma a obedecer à 

discriminação do objeto; 

d) Os valores deverão ser apresentados em Reais (R$); 

e) A proposta deverá ser emitida com validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

f) A apresentação da proposta implica a declaração de conhecimento e aceitação de todas 

as condições do presente termo de referência. 

7.2 Envio das Propostas será até o dia 09/03/2022, às 17h regidos pelo horário de 

Brasília/DF, através do e-mail compraseselecao.himba@institutoacqua.org.br. 

7.3 O instrumento com as condições para participação/apresentação e seus Anexos 

poderão ser adquiridos no endereço eletrônico www.institutoacqua.org.br. 

7.4 Os esclarecimentos e informações relativas ao presente processo, incluindo as dúvidas 

de ordem técnica, deverão ser formulados por escrito, até 02 (dois) dias antes da data limite 

para entrega dos documentos e encaminhados por e-mail 

compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br até às 17h, horário de Brasília, do dia 

07/03/2022, na solicitação a empresa deverá informar de qual edital se trata e inserir seus dados 

CNPJ / pessoa responsável / e-mail de contato e telefone.  
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ANEXO I 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

  
 
AO  

INSTITUTO ACQUA -AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL 

  
 

A empresa ................................................, estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e 

endereço eletrônico - se houver), inscrita no CNPJ sob nº ..............................................., neste 

ato representada por ............................................, cargo, RG......................, CPF......................., 

(endereço), propõe prestar, em estrito cumprimento ao previsto no Termo de Referência: 

PROCESSO DE COTAÇÃO Nº 04-2022 CT (HIMABA) para Aquisição de SERVIÇOS DE 

IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA, para atender as necessidades do Hospital Estadual Infantil e 

Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), pelo valor mensal de R$ ....................................  

e valor global anual de R$ .................................... 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do responsável 


