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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

DISPENSA N° 005/2020-PMSC, Nº002/2020-FMS 

Especificação/Custo Estimado/Projeto Básico Simplificado 

 

 

 

1 - DO OBJETO; 

1.1 - O presente objeto consiste na aquisição de mobiliários, móveis, equipamento médico 

hospitalar, e materiais permanentes, destinado ao hospital municipal "João Rodrigues de Souza", 

para a organização de leitos para atendimentos dos pacientes infectados com a pandemia do novo 

coronavírus, Covid-19, com entrega imediata, Municipio de Santa Cruz, conforme especificações e 

quantitativos abaixo: 

2.0 - JUSTIFICATIVA; 

2.1 - A aquisição de mobiliários, móveis, equipamento médico hospitalar, e materiais permanentes, 

justifica-se, pela necessidade da garantia de tratamento aos pacientes em 

acompanhamento/tratamento médico no hospital municipal, João Rodrigues de Souza, que visa 

equipar a sala de atendimento de urgência e emergência, situada nas dependências do hospital 

municipal. para que esta funcione adequadamente como uma sala de estabilização de 

internamento. 

2.2 - A aquisição destes mobiliários, móveis, equipamento médico hospitalar, e materiais 

permanentes, justifica-se pela necessidade de urgência e emergência para atender as pessoas 

vitima da pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, que por ventura venha surgir no Município de 

Santa Cruz, vez que sem a aquisição deste objetos, os pacientes com suspeita do coronavírus não 

poderão ter o atendimento adequado, tendo em vista que uma das conseqüências do covid-19 é a 

insuficiência respiratória, sendo necessária a utilização de internação em isolamentos para melhor 

atender e suprir a necessidade respiratória do individuo, conforme amplamente divulgado pelos 

profissionais habilitados em toda mídia falada nos dias atuais. 

 

3.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTO MÉDICOS HOSPITALAR. 

Item Especificações Mínimas do Objeto Quant. Und Valor Unitário Valor Total 

01 Cama Flawler com grades e rodízios: Estrutura construída em 
tubos e chapas de aço carbono esmaltado com pintura 
eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem. 
Cabeceira e peseira desmontáveis, movimentos fawler acionados 
por manivelas e grades laterais. Pés providos de rodízios com 
freios em diagonal. Dimensões: 1,90X0,90X0,60m.  

10 Und  R$ 1.720,00 R$ 17.200,00 
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02 Suporte p/ soro 4 ganchos: Estrutura tubular fixa com 4 ganchos 
esmaltada com pintura eletrostática antimicrobiana após 
tratamento antiferrugem, pés revestido com ponteiras plásticas. 
Dimensão: 2,00m de altura. 

10 Und  R$ 115,00 R$ 1.150,00 

003 Poltrona Reclinável: Estrutura tubular com pintura eletrostática 
antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com assento, 
encosto e braços estofados revestidos em courvin, com extensão 
dos pés concomitante à inclinação do encosto permitindo várias 
posições e os pés revestidos com ponteiras plásticas. Geralmente 
utilizada para acompanhante de paciente. Dimensão: 
1,60x0,60x0,45m 

03 Und  R$ 1.271,00 R$ 3.813,00 

04 Biombo duplo c/ tecido e c/ rodízios: Composto por duas faces 
giratórias em 360º, estruturas tubular com pinturas eletrostáticas 
antimicrobiana após tratamento antiferrugem, pés revestido com 
ponteiras plásticas, e cortinas de plásticos opaco com fechamento 
em botão de pressão. Dimensão; 1,75x1,85m. 

10 Und  R$ 360,00 R$ 3.600,00 

05 Escada c/ 2 degraus: Estrutura construída em tubo redondo, com 
pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem. 
Degraus em chapa de aço carbono com revestimento superior em 
EVA antiderrapante. Pés com ponteiras plásticas. Dimensão: 
0,40x0,40x0,40m 

10 Und  R$ 150,00 R$ 1.500,00 

06 Lixeiras plásticas com capacidade de 13,5L, com pedal 10 Und  R$ 65,00 R$ 650,00 

07 Colchão revestido em Napa D-28. Dimensão: 88x188x12m 10 Und  R$ 511,50 R$ 5.115,00 

VALOR TOTAL - R$ R$ 33.028,00 
 

3.1. DO VALOR DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO; 

3.1.1 – Este orçamento tem o custo unitário estimado em R$ 33.028,00 (trinta e três mil e vinte e 

oito reais) 

 

4 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

a) Devem estar inclusos nos preços ofertados todos os tributos, taxas, custos com embalagens, 

encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, frete, seguro e quaisquer outros custos e despesas 

que incidam sobre a execução do objeto. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam 

discriminados em separado. 

 

b) Todas as despesas relativas à entrega e/ou instalação do objeto, tais como frete e/ou transporte, 

correrão às custas, exclusivamente, da licitante vencedora. 
 

Santa Cruz, 13 de abril de 2020 
 
 
 

Juarez Guimarães da Silva 
Presidente da CPL 

 
 
 
 
 

mailto:santafilomena_pe@hotmail.com


  

 

C.N.P.J. nº 24.301.475/0001-86 
Av. 03 maio, nº276 – Centro, Santa Cruz 

CEP.: 56.215-000 – Santa Cruz-PE 
Fone/Fax: (87) 3874-8134 /8175 /8156 

E-mail: pmsc_pe@hotmail.com 

MODELO DE COTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PE 
 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

Proposta de Preços que a empresa:__________________________________________, 

CNPJ______________________________________END:_____________________________,________

________________________________, que tem como objeto a aquisição de mobiliários, móveis, 

equipamento médico hospitalar, e materiais permanentes, destinado ao hospital municipal "João 

Rodrigues de Souza", para a organização de leitos para atendimentos dos pacientes infectados com a 

pandemia do novo coronavírus, Covid-19, com entrega imediata, Municipio de Santa Cruz, conforme as 

especificações abaixo: 

Item Especificações Mínimas do Objeto Quant Und Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 Cama Flawler com grades e rodízios: Estrutura construída em tubos e 
chapas de aço carbono esmaltado com pintura eletrostática antimicrobiana 
após tratamento antiferrugem. Cabeceira e peseira desmontáveis, 
movimentos fawler acionados por manivelas e grades laterais. Pés providos 
de rodízios com freios em diagonal. Dimensões: 1,90X0,90X0,60m.  

10 Und    

02 Suporte p/ soro 4 ganchos: Estrutura tubular fixa com 4 ganchos esmaltada 
com pintura eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem, pés 
revestido com ponteiras plásticas. Dimensão: 2,00m de altura. 

10 Und    

003 Poltrona Reclinável: Estrutura tubular com pintura eletrostática 
antimicrobiana após tratamento antiferrugem, com assento, encosto e 
braços estofados revestidos em courvin, com extensão dos pés 
concomitante à inclinação do encosto permitindo várias posições e os pés 
revestidos com ponteiras plásticas. Geralmente utilizada para 
acompanhante de paciente. Dimensão: 1,60x0,60x0,45m 

03 Und    

04 Biombo duplo c/ tecido e c/ rodízios: Composto por duas faces giratórias 
em 360º, estruturas tubular com pinturas eletrostáticas antimicrobiana após 
tratamento antiferrugem, pés revestido com ponteiras plásticas, e cortinas 
de plásticos opaco com fechamento em botão de pressão. Dimensão; 
1,75x1,85m. 

10 Und    

05 Escada c/ 2 degraus: Estrutura construída em tubo redondo, com pintura 
eletrostática antimicrobiana após tratamento antiferrugem. Degraus em 
chapa de aço carbono com revestimento superior em EVA antiderrapante. 
Pés com ponteiras plásticas. Dimensão: 0,40x0,40x0,40m 

10 Und    

06 Lixeiras plásticas com capacidade de 13,5L, com pedal 10 Und    

07 Colchão revestido em Napa D-28. Dimensão: 88x188x12m 10 Und    

VALOR TOTAL - R$  
 

Valor global R$ ------------------------ 

Validade da proposta 60 (sessenta) dias 

Prazo de entrega 15(quinze) dias 

Local e Data  
 

---------------------------------------- 
representante legal 
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