
 
 
 
 

1 
  

R.C. – Móveis Ltda 
CNPJ.: 02.377.937/0001-06  

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP  CEP 13.360-000 
Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 3492-1318 

E-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br 

 
 

Cotação Prévia de Preços nº 016/2021 
Convênio nº 898540/2020 

  

À:  Associação Hospitalar de Proteção á infância Dr. Raul Carneiro – Hospital Pequeno Príncipe 

Objeto: Aquisição de 16 (dezesseis) unidades de Cama Fawler Elétrica. 

Empresa Proponente:  R.C. – Móveis LTDA 

Endereço:  Av. Moisés Forti, 1.230, Distrito Industrial, Capivari-SP-CEP: 13.360-000 

C.N.P.J.:  02.377.937/0001-06   Inscrição Estadual: 253.038.306.118      Inscrição Municipal: 17.115 

Autorização de Funcionamento Anvisa nº 8031608 

Telefone: (19) 99288-5159/ ( 19 ) 2119-9000 / Fax: ( 19 ) 3492-1318  

Endereço Eletrônico: www.rcmoveis.com.br    e-mail: licitacoes@rcmoveis.com.br /vendas@rcmoveis.com.br  

Dados Bancários:  Banco do Brasil ag. 0699-8 c/c: 119837-8, Praça de Pagamento Capivari/SP 

Representante Legal- Responsável pela assinatura da ATA/ Contrato:  

1) Clélia Machado Pinto Corrêa     RG: 18.074.010-6       CPF: 178.794.178-77  

2) José Ricardo Corrêa                     RG: 20.674.735-4       CPF: 137.798.558-01 

 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

Lote Item Marca Modelo Unid. Quant. Cadastro Anvisa nº Validade Cadastro 

- 01 RC Móveis RC 203-E Unid. 16 80316080019 
Vigente conforme RDC 

40/2015 

Valor Unitário: R$ 12.000,00 (Doze mil reais) 

Valor Total do Item: R$ 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais) 

Especificação / Descrição 

Equipamento: CAMA ELÉTRICA 

 

Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono de 1,5mm, sendo perfurado para respiro do colchão, dotado de reforço com 
estrutura interna, dividido em quatro secções e articulado.  
Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida parcialmente com carenagem em material termoplástico de alta 
resistência a impactos. 
Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono dobrada em forma de canaleta, dotado de para-choque em PVC nos 
quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para 
movimentação e sustentação do leito.  
Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com indicadores de 
ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado 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, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e 
o acesso do paciente, com vão de 5cm entre a cabeceira e peseira e entre as duas partes (dorso e assento). 
Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com travas de 
segurança, sendo removíveis.  
Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados por membranas, localizadas nas grades laterais do dorso (Lados 
internos e externos), sendo o lado interno possibilitando executar os movimentos de dorso, perna e elevação de altura e o 
externo proporcionando os movimentos de fawler, semi-fawler, dorso, perna cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão, 
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movimento de articulação dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das costas, para que o paciente 
não deslize, Função CPR, luz noturna, auto contorno, elevação de altura, volta zero, poltrona, trendelemburg e reverso de 
trendelemburg com um único toque e bloqueio total dos movimentos e descanso de pernas por cremalheiras.  
Rodízios Giratórios: De 12" revestida em borracha termoplástica, com sistema de freio total, sendo uma roda com sistema 
direcional, acionado por um único pedal e 5° roda para guiar a cama.  
Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa. 
Dimensões: 2100 x 900cm (C x L).  
Altura: min.: 37 cm e max.: 75 cm (A). 
Capacidade: 220 kg. 
Acessórios Inclusos: 

✓ 1 (um) Cabo de força; 
✓ Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, sendo revestido em capa 

impermeável, anti compressiva, com zíper, borda e borda cobertura do mesmo ; 
✓ 1 (um) Suporte para bomba de infusão e soro 

Características Elétricas: 
✓ Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 240V-50/60Hz-300VA) 
✓ Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52  
✓ Grau de proteção: IPX4/ IP66 

✓ Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos; 
✓ Produto Certificado pelo INMETRO 

 

Imagem Ilustrativa do Produto Ofertado 

 
As opções de variações bem como outros opcionais estão contidas na tabela comparativa no campo Opcionais, disponível 
no site da ANVISA para os produtos obrigatórios de cadastro. 
Fabricante: R.C. – Móveis LTDA 
Origem: Equipamento de Fabricação Nacional.           

Condições de Fornecimento 
 
✓ Validade da Proposta: 90 (noventa) dias contados da data da sessão pública. 
✓ Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou documento 

equivalente. 
✓ Local de Entrega: Rua: Desembargador da Motta, nº 1070, Água Verde, CEP: 80250-060 – Curitiba/PR 
✓ Garantia: 12 (doze) meses a partir da aceitação técnica dos equipamentos (recebimento definitivo), para defeitos de 

fabricação, desde que não constatado mau uso do equipamento. 
✓ Frete: Por conta da R.C. – Móveis LTDA. 
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✓ Condições de Pagamento: 15 (quinze) dias úteis após a entrega do item e da emissão da Nota Fiscal, através de deposito 
bancário. 

✓ Prazo de Instalação: As instalações serão feitas conforme o solicitado no edital 016/2021, acompanhada de comissão 
designada, no prazo estipulado pela CONTRATANTE, que será determinado de acordo com o item adquirido, sem que à 
CONTRATANTE caiba qualquer ônus. 
 

Para fins de participação no processo licitatório, DECLARA que: 
 

1) Aceitação dos Critérios do Edital: 
• Reconhece a plena aceitação e aplicação das normas e critérios do edital 016/2021, às quais submete-se 

incondicionalmente e integralmente. 

• Estamos de acordo com todas as normas, regras do edital e seus anexos. 

• Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como 

aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência. 

• A RC Móveis compromete-se a entregar o produto ofertado de acordo com a especificações solicitadas em edital.  

• Declaramos que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referente ao transporte e 

entrega dos produtos, caso venha a ser contratada. 

• Caso ocorra omissão e ou divergência entre os critérios e normas estabelecidos no edital e nas declarações emitidas pela 

empresa licitante R.C. – Móveis LTDA, prevalecerá o que for descrito no edital, especialmente quanto aos prazos, estando 

a licitante plenamente de acordo. 

• Nos valores apresentados, estão inclusos os preços de acessórios, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários e 

tributários, bem como quaisquer outros custos, inclusive, o de transporte e instalação completa dos equipamentos. 

• Está ciente que o produto será devolvido na hipótese de não corresponder à marca cotada e a especificação constante 

no EDITAL, devendo ser substituído pela empresa no prazo máximo estipulado no edital. 
 

2) Assistência Técnica: 

• A Assistência Técnica será prestada no local de instalação do equipamento, para melhor atendimento das necessidades 

da Instituição. 

• O pedido de Serviço de Assistência Técnica deve ser acionado através do e-mail  sac@rcmoveis.com.br e ou telefone (19) 

2119-9000. 

• A empresa RM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA - ME, portadora do CNPJ sob nº 10.682.525/0001-08, registrada 

perante o CREA sob nº PR-106284/D, com endereço na Rua São Vicente, 533, Jardim Palmares, Londrina-PR, CEP: 86.025-

040, telefone (43) 3339-3344, é Representante de nossa linha de fabricação, e, está autorizada a prestar Assistência 

Técnica, Manutenção, Reparos, Treinamento de Operação, , atuando conforme as diretrizes  e sob a supervisão e 

orientação do Responsável Técnico da empresa R.C. – Móveis LTDA, engenheiro Rodrigo Deolindo Corrêa, portador do 

CREA nº 5061940363; 

 
 

3) Garantia, Produção Continuada e Treinamento: 

• Todos os equipamentos ofertados são novos, de primeira utilização.  

• Na garantia ofertada, 12 (doze) meses, estão inclusos a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças 

sem nenhum custo à entidade, devendo ainda substituir qualquer equipamento que apresentar defeito de fabricação e 

ou divergência com as especificações oferecidas, sem ônus à entidade. 

• Será realizada manutenção do equipamento durante a vigência da garantia, sem qualquer ônus ao Hospital, sempre que 

solicitado, atendendo o chamado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

• As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) são de produção continuada, por no mínimo 05 

(cinco) anos, a contar do recebimento definitivo do equipamento, assim como, existe a disponibilidade para aquisição e 
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fornecimento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após o período de garantia, mediante 

solicitação e aprovação do comprador. 

• Realizará treinamento adequado aos usuários da unidade na qual os equipamentos foram instalados, sem ônus para a 

entidade. 

• Entregará juntamento com com os equipamentos ofertados os manuais de operação e serviço. 

• Os móveis são de procedência Nacional, da marca RC Móveis, a garantia fornecida é contra defeito de fabricação, em 
condições normais de utilização. 
 

4) Idoneidade: 

• Não está em processo de falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretada, ou em 

processo de recuperação extrajudicial; não está em dissolução ou em liquidação; 

• Não está suspensa e/ou impedida de contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 

8.666, de 1993 e nos termos do artigo 7º da Lei n° 10.520, de 2002;  

• Não está proibida de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de 

infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8o, inciso V. da Lei n° 9.605 de 1998; 

• Não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública. 

 

5) Do Atendimento a Lei 12.846/2013 
• Declara que a ação dos dirigentes, colaboradores e de todos os que exerçam atividades em nome da empresa RC Móveis 

Hospitalares, é norteada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo Código 
de Ética e de Conduta Empresarial e Politica Anticorrupção e Suborno da RC Móveis. 
 

• Repudiamos: oferecer ou autorizar a oferta ou a sugestão de suborno; aceitar, pagar ou receber suborno; solicitar ou 
aceitar propina para influenciar uma decisão, de compra, venda ou contratos tanto da administração pública ou privada; 
obtenção de acesso não autorizado a informações confidenciais, e repassá-las a terceiros; comprometer-se ou se omitir 
a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse ocorrido; utilizar-se 
de fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno;  qualquer ato lesivo 
à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra princípios da administração pública ou contra os 
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil; prometer, oferecer ou  dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos na Lei 12.843/2013; utilizar-se de terceiros para executar qualquer uma 
das ações repudiadas. 

 
Capivari/SP, 12 de Novembro de 2021 
 
 

 
R.C.- Móveis Ltda 
Eloísa Pelegrini 
Analista de Licitações 
CPF: 383.804.878-42 
RG: 47.646.306-3 

 


