
Item
Unidade de 

Medida
Quantidade 

1 Unidade 18

2 Unidade 3

3 Unidade 3

4 Unidade 2

5 Unidade 16

6 Unidade 4

7 Unidade 2

8 Unidade 10

9 Unidade 20

10 Unidade 30

11 Unidade 18

12 Unidade 5

13 Unidade 1

14 Unidade 2

15 Unidade 15

16 Unidade 4

17 Unidade 4

18 Unidade 4

19 Unidade 4

20 Unidade 4

21 Unidade 4

22 Unidade 1
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2

3

4

5

6
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Fone para contato (48) 3212-1350 e enviar para e-mail: diego@fahece.org.br, até o dia 19 de maio de 2017  às 10h.

Condição de Pagamento (até 21 dias após a entrega do material); depósito bancário em conta pessoa jurídica;

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

Endereço de Entrega: Conforme Termo de Referência

Só serão acatados os orçamentos com:

Marca do material, nome do fabricante, validade da proposta e prazo de entrega;

Frete CIF (pago até Florianópolis);

A proposta deverá ter validade igual ou superior a 30 dias.

1.No presente processo de contratação não será admitida a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou 
administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que 
sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do 
HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002.                                                                                                                                  
2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto deste certame e/ou pelo retardamento na sua execução, a FAHECE 
poderá aplicar as seguintes sanções, garantidos o contraditório e direito de defesa no prazo de 05 dias úteis:
a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;
b) MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação inadimplida 
pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no 
pagamento a que fizer jus, ou cobrado administrativa ou judicialmente;
c) MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse 
valor, sobre o montante do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 
anos.

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrad o ou carimbo CNPJ da empresa por e-mail.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Florianópolis, 17 de maio de 2017.

Diego Roth Rocha Faria

Divisão de Compras - FAHECE

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Carro para Dispensação Dose Unitária Individualizad a *Ver especificaçõe no termo de referência.

Escadas de 2 degraus *Ver especificaçõe no termo de  referência.

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                                            
 Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC                                                                                             

 Fone: (48) 3212-1300

Coleta de 
Preços 
150/17

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Especificação do Material / Serviço

Mesa de refeição e armário de cabeceira acoplado *V er especificaçõe no termo de referência.

Conjunto mesa redonda para copa (UTI/CC) *Ver espec ificaçõe no termo de referência.

Porta revistas *Ver especificaçõe no termo de refer ência.

Carrinho para Medicação e Distribuição *Ver especif icaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Bins para carrinho de medicação e distribuição *Ver  especificaçõe no termo de referência.

Divisória retrátil *Ver especificaçõe no termo de r eferência.

Estante em aço inox para comadres e papagaios *Ver especificaçõe no termo de referência.

Travesseiro anatômico posicionador de cabeça e pesc oço *Ver especificaçõe no termo de referência.

Suporte e coxim de gel para pés e calcanhar *Ver es pecificaçõe no termo de referência.

Suporte e coxim de gel para cabeça *Ver especificaç õe no termo de referência.

Almofada anti-escaras de gel  *Ver especificaçõe no  termo de referência.

Almofada anti-escaras de gel *Ver especificaçõe no termo de referência.

Estante para armazenagem de medicamentos fracionado s em bins *Ver especificaçõe no termo de 
referência.
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TERMO DE REFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS 
LOCAL DE ENTREGA : Rodovia Virgílio Várzea, 2975 Saco Grande, Florianópolis/SC. 
LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS : Rod. Admar Gonzaga, 655 Itacorubi, 
Florianópolis/SC. 
Item  Especificação  Quantidade  
01 Mesa de refeição e armário de cabeceira acoplado  

Estrutura em madeira totalmente revestida interna e externamente em 
laminado decorativo.  
Estrutura acoplada ao tampo de refeição construída em tubo de inox 
pintado com altura regulável em até cinco posições. 
Tampo da mesa de refeição com acabamento em laminado decorativo 
em ambos os lados. Armário de cabeceira com uma porta e uma gaveta 
com puxadores em alumínio. Rodízios de 2” 
Dimensões aproximadas: 
Armário de cabeceira: 55 cm x 44 cm x 82 cm (C x P x A)  
Tampo Refeição: 55 cm x 40 cm (C x P) 

18 

02 Conjunto mesa redonda para copa (UTI/CC)  
Mesa com base e coluna em alumínio polido, ou em pintura 
eletrostática; 
Coluna tubular ø 76.20 x 2.0 mm aproximada; 
Altura total da mesa de 730 a 750 mm. 
Base em alumínio injetado em formato arqueado de 720 x 720 mm 
formado por um conjunto de 4 hastes  ajustáveis anti-risco de 50x50 
x41.50x23.50mm com face superior arredondada, parafusável junto a 
coluna central  com 4 sapatas niveladoras cônicas nas extremidades. 
Tampo em MDF com engrosso na borda de 30 mm.  
Revestimento em fórmica com opções de cores sob consulta.  
Cadeira sem braços, com assento e encosto produzidos à partir de 
injeção em alta pressão de polipropileno copolímero, termoplástico, 
100% reciclável, encosto com curvatura de modo a formar um saliência 
para apoio da região lombar , provendo melhor conforto, com largura de 
350 mm na porção transversal que tangencia o eixo de simetria do 
encosto, na região do ponto mais proeminente de sua superfície, largura 
na porção próxima à borda superior do encosto de 430 mm, extensão 
vertical do encosto, medida no ponto que tangencia o eixo de simetria 
do espaldar, de 335 mm, espessura do encosto mínima de 3,5 mm.  
Assento em forma circular, com diâmetro de 387 mm, com bordas 
arredondadas; base com pouca conformação, de modo a permitir 
alternância postural do durante o uso. Espessura mínima do assento de 
4,5 mm.  
Estrutura em forma de 04 pés, tubo arredondado, com diâmetro externo 
mínimo de 19 mm, com tratamento de superfície por meio de 
galvanoplastia, através da deposição de níquel e cromo pelo processo 
de imersão eletrolítica, provendo acabamento cromado à estrutura. O 
assento deve ser é preso à estrutura fixa por meio de parafusos 
providos de proteção plástica injetada em polipropileno na cor branca, 
para isolar o atrito dos parafusos de fixação com a cadeira. Fixação do 

03 
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encosto à estrutura através do prolongamento dos tubos da porção 
traseira da estrutura fixa, em extensão vertical e paralelos. 

03 Porta revistas  
Organizador de revistas e jornal de chão em aço inox escovado.  
Dimensões: 20 cm x 20 cm x 50 cm  

03 

04 Carrinho para Medicação e Distribuição  Descrição técnica :  
Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado.  
Fechamento em chapa de aço fosfatizada e bandeja superior em chapa 
de aço fosfatizada com laterais em alumínio injetado, frontal e traseiro 
em alumínio extrudado, com puxador dianteiro em alumínio extrudado, 
com grade de proteção.  
Bandejas intermediárias para armazenamento de caixinhas para 
medicação, em chapa de aço fosfatizada.  
Deve acompanhar:  
1 Gaveta de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada com laterais 
internas em alumínio, com trilho telescópico e com puxador em plástico 
injetado.  
Cesto inferior em chapa de aço fosfatizada. Gaveta lateral embutida, em 
chapa de aço fosfatizada com puxador em plástico injetado com uma 
tampa de acabamento em plástico cromado.  
Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio 
injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado.  
Rodízios, montados na bandeja inferior, de 100mm de diâmetro com 
garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava 
e 2 com trava de fácil acionamento. 
Deve possuir porta frontal com corrediça tipo esteira, em chapa de aço 
fosfatizada, com visor em acrílico e com chave. 
Dimensões; A 1000mm x L 656mm x P 590mm.  

02 

05 Bins para carrinho de medicação e distribuição, obe decendo a  
descrição abaixo: 
Caixas de A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza 
claro; 

16 

06 Bins para carrinho de medicação e distribuição, obe decendo a 
descrição abaixo: 
Caixas de A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor 
cinza claro; 

04 

07 Bins para carrinho de medicação e distribuição, obe decendo a 
descrição abaixo: 
2 Caixas de A 60mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor 
cinza claro 

02 

08 Bins para reposição de estoque na unidade de atendi mento 
obedecendo a descrição abaixo: 
Caixas de A 60mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor 
cinza claro; 

10 

09 Bins para reposição de estoque na unidade de atendi mento 
obedecendo a descrição abaixo: 
Caixas de A 60mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor 

20 
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cinza claro; 
10 Bins para reposição de estoque na unidade de atendi mento 

obedecendo a descrição abaixo: 
Caixas de A 60mm x L 67mm x P 320mm, em policarbonato na cor cinza 
claro; 

30 

11 Bins para reposição de estoque na unidade de atendi mento 
obedecendo a descrição abaixo: 
caixas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, em policarbonato na cor 
cinza claro 

18 

12 Bins para reposição de estoque na unidade de atendi mento 
obedecendo a descrição abaixo: 
caixas de A 100mm x L 267mm x P 320mm, em policarbonato na cor 
cinza claro; 

05 

13 Carro para Dispensação Dose Unitária Individualizad a:  
A 1160mm x L 700mm x P 590mm 
Descrição técnica :  
Perfis estruturais laterais em alumínio extrudado.  
Fechamento em chapa de aço fosfatizada.  
Bandeja superior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio 
injetado, frontal, traseiro e puxador traseiro em alumínio em alumínio 
extrudado.  
Bandeja inferior em chapa de aço fosfatizada com laterais em alumínio 
injetado, frontal e traseiro em alumínio extrudado.  
Deve acompanhar 18 caixas de A 100mm x L 132mm x P 320mm, em 
policarbonato na cor cinza claro e 3 caixas de A 10 0mm x L 267mm 
x P 320mm, em policarbonato na cor cinza claro .  
1 Gaveta inferior de 147mm de altura em chapa de aço fosfatizada e 
laterais internas em alumínio, com trilho telescópico e com puxador em 
plástico injetado.  
Bandejas extraíveis para armazenamento das caixinhas de medicação, 
com trilho telescópico.  
Porta frontal corrediça tipo esteira.  
Rodízios de 100mm de diâmetro com garfo em zamak e banda de 
rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil 
acionamento. 

01 

14 Escadas de 2 degraus  
Em aço inox ou cromadas. 

02 

15 Divisória retrátil   
com perfil em alumínio,  
fabricado em PVC rígido ou similar, que permita higienização com 
produtos comuns (água e detergente). 
Fixação inferior e superior em uma das extremidades junto a parede, e a 
outra extremidade permaneça livre e com mobilidade total com rodizio 
de 75 mm e freio.  
Puxador em alumínio de fácil encaixe para mãos. 
Dimensões: 1.80m de altura X 2.20m de largura (totalmente aberto). 
Cor: Bege 

15 
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16 Estante em aço inox para comadres e papagaios  
Estrutura em fio de aço inoxidável AISI304, 8 mm de diâmetro, 
acabamento polido eletrolítico.  
Pode ser fixada na parede ou ser encaixada nos suportes (suporte deve 
acompanhar o produto). 
Capacidade para armazenamento de até 10 comadres e 10 papagaios 

04 

17 Travesseiro anatômico posicionador de cabeça e pescoço  
Posição prona, composto de espuma de poliuretano expandida, 
recortada para perfeito encaixe e fixação da face, e saída para tubo 
orotraqueal 

04 

18 Suporte e coxim de gel para pés e calcanhar  
tamanho 4 ¾”L X 4”W X1 3/8”H- (12,1 cm x10,2 cm x 3,5 cm) 

04 

19 Suporte e coxim de gel para cabeça  
tipo donut, adulto, dimensão:8,3 x 1,6 x 8,3 polegadas. 

04 

20 Almofada anti -escaras de gel   
Dimensão aproximada:40 x40x x 2,5cm 

04 

21 Almofada anti -escaras de gel  
 Dimensão aproximada:45 x43x x 2,5cm 

04 

22 Estante para armazenagem de medicamentos fracionado s em bins  
Estante fixa, simples com sistema multicaixas. 
Deverá ter as seguintes dimensões: 
Altura: 203cm;  
Largura: 133cm; 
Profundidade: 42cm 
A estante deverá ter capacidade para armazenagem de 96 bins nas seguintes 
dimensões:  
Altura: 83mm 
Largura: 75mm 
Profundidade: 60mm 
E 56 bins nas seguintes dimensões: 
Altura: 165mm 
Largura: 150mm 
Profundidade: 129mm 

01 

 


