PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
Processo nº: 064/2021
Modalidade: Pregão Presencial nº 046/2021
Edital nº: 046/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMAS COM COLCHÕES HOSPITALARES
Item

01

Qtd.

06

Descrição do Produto

Cama hospitalar fawler motorizada,
grades laterais de abaixar em tubos de
aço inox, cabeceira e peseira removíveis
em polietileno injetado, base em tubo 40 x
40 x 1,5mm, estrutura do estrado em
longarinas de aço 3,2mm, estrado
articulado em chapa de aço 1,5mm,
permite
movimentos
fawler,
trendelemburg, dorso, joelhos e vascular,
motores elétricos com controle remoto
com dispositivo de segurança, parachoque de proteção para parede na
cabeceira
e
peseira,
tratamento
antiferruginoso, acabamento em pintura
eletrostatica a pó com resina apoxipoliester, rodízios de 75mm de diametro,
com freios de dupla ação em diagonal,
alívio mecânico, 110/220 volts (bivolt),
capacidade de 180 kg, dimensão interna
1,90 x 0,90 x 0,65, equipada com colchão
hospitalar para cama fawler construido em
espuma
densidade
mínima
28,
revestimento em courvim impermeável,
lavável, costuras vulcanizadas, com ziper
e respiro, dimensões 1,88 x 0,88 x 0,12
cm

Vl Unt

8.471,66

Vl. Total

50.829,96

50.829,96
VALOR ESTIMADO:
O valor total estimado para aquisição do objeto deste pregão é de R$ 50.829,96 (cinquenta
mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos)
PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA:
O prazo para entrega do objeto será até de 15 (quinze) dias após o recebimento da Ordem
de Fornecimento.
DO PAGAMENTO:

O pagamento referente á aquisição, será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do objeto licitado, através de emissão da nota fiscal.
A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções.
Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir da data de
apresentação da nota fiscal/fatura correta.
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária (TED ou DOC) em nome da
empresa vencedora desta licitação, constante no campo de observação reservado da nota
fiscal.

