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Compras Uni-FACEF <unifacef.compras3@gmail.com>
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Neide | RC Moveis <adm@rcmoveis.com.br> 26 de julho de 2018 14:31
Para: compras@facef.br

Prezados, boa tarde!

 

Sou da empresa R.C. Móveis Hospitalares Ltda e queremos participar do pregão eletrônico 27/2018, porém tem
algumas situações que gostaríamos de compartilhar com os senhores:

 

Lote 02 – Item 02 – Cama Hospitalar Motorizada.

O descritivo técnico do edital é bem simples comparado ao valor de referência que a Instituição tem para pagar
neste equipamento.

A Instituição tem verba para adquirir um equipamento de melhor qualidade, com 04 motores, com movimentos totais
elétricos.

 

Segue abaixo um modelo de descritivo técnico que atenderia perfeitamente o valor de referência que há
disponível, otimizando desta forma o recurso financeiro.

 

Leito 
Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura tubular interna, dividido em quatro
secções e articulado. 
Base 
Confeccionada em tubos de aço carbono, totalmente revestida com carenagem em material termoplástico de alta
resistência a impactos. 
Estrutura 
Confeccionada em aço carbono, dotado de para-choque nos quatro cantos da cama e mecanismo reforçado para
movimentação e sustentação do leito; 
Grades Laterais 
Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo, sendo o
conjunto formado por dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes
sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento
total sob o leito, facilitando a transferência e o acesso do paciente. 
Cabeceira e Peseira 
Confeccionada em material termoplástico de alta resistência injetado sendo removíveis, e com sistema de trava
de segurança. 
Movimentos 
Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos
fawler, semi-fawler, cabeceira, dorso, pernas, sentado, poltrona, cardíaco, vascular, flexão, elevação de altura,
trendelemburg,  reverso de trendelemburg, elevação e retorno simultâneo do dorso e pernas, descanso de pernas
por cremalheiras. 
Rodízios Giratórios de 4” 
Totalmente em material termoplástico, com freios em todas as rodas; 
Acabamento 
Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa. 
Capacidade: 220 kg.   
Acessórios Inclusos:

Colchão Hospitalar D28, compatíveis com as dimensões da cama; 
Função CPR com acionamento por alavancas nas laterais da cama;

Pontos para Suporte de Soro nos quatro cantos da cama;



26/07/2018 Gmail - 1_esclarecimentos Pregão Eletrônico 27/2018 - Processo 39/2018

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=ad08cde2e3&jsver=WBRALkO55fs.pt_BR.&cbl=gmail_fe_180722.15_p6&view=pt&msg=164d7a5538b… 2/2

Suporte de Soro; 
Leito dotado sistema de alívio para compressão abdominal, com recolhimento ao acionar a elevação do dorso,
evitando a projeção do paciente para frente e reduzindo a pressão do abdômen do paciente; 
 

 

Imagem Ilustrativa:

Aguardo retorno.

grata

“ALERTAMOS” à todos referente a uma “FRAUDE” que vem ocorrendo referente a títulos replicados/fraudados, e e-mails
com alegação de descontos de ST, PIS, COFINS, CSLL, ICMS, IPI cobrado a maior  (ou qualquer outro tipo de desconto). Ao
receber este tipo de e-mail por favor nos contatar para que possamos confirmar a veracidade das informações.”

 


