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ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO – HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE – PR  

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA N° 016/2021 

CONVÊNIO N° 898540/2020 

 

Proposta 
 
Razão social: Medicalway Equipamentos Médicos Ltda. 

Endereço: Rodovia BR 277, Km 04, n° 3931 – Orleans – Curitiba – Paraná. 

CNPJ: 02.949.582/0001-82 - Inscrição Estadual: 90177979-10 - Municipal: 14014894611 

Dados bancários: Banco do Brasil – Agência: 3406-1/ Conta Corrente: 35930-0 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:  
Nome: Luciano da Silva Vasconcelos 

Endereço: Rua Altevir de Lara, 362  

CEP: 83045-220 – São Jose dos Pinhais/PR   

CPF/MF: 029.804.079-41 Cargo/Função: Analista em Licitação 

RG nº: 8356785-6 Expedido por: SSP/PR  

Naturalidade: Brasileiro 

 

A empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ sob nº 02.949.582/0001-82, com sede à rua Rodovia BR 

277, Km 04, n° 3931 – Orleans, na cidade de Curitiba, CEP nº 82.305-100, telefone de contato nº (41) 3253-0500, e-

mail para contato vendasgoverno@medicalway.com.br, neste ato representada por seu Analista de 

Licitações/Representante Legal, senhor Luciano da Silva Vasconcelos, brasileiro, casado, profissão, portador da 

cédula de identidade nº 8356785-6 SSP/PR e CPF nº 029.804.079-41, vem apresentar PROPOSTA para participação 

na COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS ELETRÔNICA N° 016/2021 , cujo objeto é a 16 (DEZESSEIS) CAMAS ELÉTRICAS 

conforme especificações contidas no Anexo I deste Edital. 

 

Item Descrição QTD Valor Unitário Valor Total 

1  
 

 
 
 
D8d - Cama hospitalar elétrica 7 Lives com 04 motores 
Leito construído em aço com pintura eletrostática, grades laterais 
bipartidas, cabeceira e peseira confeccionadas em material 
termoplástico, grades laterais desenvolvidas para auxiliar o paciente na 
saída da cama. Áreas de pega vazadas na cabeceira e na peseira para a 
proteção das mãos durante o transporte da cama evitando o risco de 
acidente. Acionamento das grades com amortecimento através de 
pistão. Possibilidade de instalação de quadro balcânico. Estrado 
articulado e subdividido em 04 secções com auto regressão dupla que 
possibilitando maior conforto ao paciente e ainda de fácil retirada para 
lavagem e minimizando infecções indesejadas. Leito com variação da 

16 
UND 

R$ 13.500,00 
(Treze mil e 
quinhentos reais). 

R$ 216.000,00 
(Duzentos e 
dezesseis mil 
reais). 
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altura do estrado do leito mínimo 350mm ao maximo de 800mm, 
evitando acidente de queda e permitindo maior ergonomia aos 
colaboradores. Capacidade de carga máxima de 250kg. Dimensões 
internas da cama: L: 0,90m x C: 2,00m. Movimentos elétricos: 
trendelenburg e trendelenburg reverso de 0-16graus, elevação de 
joelhos/pernas até 35 graus, elevação de fawler a 75 graus. Controles 
elétricos de todas as funções do leito de membrana blindados, 
localizados nas duas grades laterais do dorso para elevar/baixar fawler, 
joelhos, base do leito e na parte externa da grade de proteção. Controle 
de subida/descida do fawler e joelhos localizados na parte interna da 
grade de proteção para controle do paciente. Comando de Enfermagem 
(opcional)capaz de realizar todos os movimentos da cama inclusive o 
bloqueio dos comandos da grade. Suportes para bolsas coletoras. 
Apresenta 4 posições para suporte de soro e 1 suporte de soro 
removível. Alavanca de CPR para destravamento mecânico (parada 
cárdio respiratória) e elétrico, permitindo que a cama fique na posição 
horizontal com resposta rápida para procedimento de emergência e/ou 
CPR elétrico (opcional). Indicador de ângulo embutido nas grades 
laterais da cabeceira e peseira dos dois lados. Movimento de articulação 
dos joelhos acionado automaticamente no momento da elevação das 
costas para que o paciente não deslize. Apoiada sobre quatro rodízios 
duplos com 5 pol de diâmetro, freio mestre com travamento das 4 rodas 
acionados em ambos os lados da cama para facilitar a dirigibilidade da 
cama no transporte nos pés do paciente. Alimentação bivolt 
automática. Acionamento dos movimentos no caso de falta de energia 
elétrica da rede através de bateria interna recarregável. Nível contra 
penetração de água IPX4 contra líquidos e materiais suspensos. 
Dimensões: comprimento total: 2130x1050 mm. Largura com grades 
abaixadas ou elevadas: Cor a ser definida pela unidade dentro das 
opções do fabricante; A cama atende à ABNT NBR IEC 60601-2-52:2013 
Versão Corrigida: 2013. Acompanha um colchão de espuma flexível 
visco elástico, de alta qualidade.  
 
MARCA: 7LIVES 
MODELO: D8d 
FABRICANTE: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. - 
CHINA, REPÚBLICA POPULAR 
ANVISA/RMS: 80926010011 
 

 

Demais condições de fornecimento: 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, conforme edital. 

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Compra (ou 

documento equivalente), conforme edital. 

Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias, após a entrega do item, conforme edital. 

Garantia do Equipamento: 12 (doze) meses, conforme edital. 

 

PREÇO: R$ 216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais). 
 
DADOS BANCÁRIOS:  
Banco do Brasil (Código para DOC 001) - Agência nº 3406-1 - Conta Corrente nº 35930-0 
 
1. O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os serviços 
de entrega, incidentes sobre o fornecimento, frete, benefícios e todos os custos, encargos, tributos e demais 
contribuições pertinentes.  
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2. Declaro, que nenhum direito a indenização ou a reembolso de quaisquer despesas nos será devido, caso nossa 
proposta não seja aceita pela ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO – HOSPITAL 
PEQUENO PRÍNCIPE., seja qual for o motivo.  
3. O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, a partir da data de abertura do certame.  
4. Declaro ciência de que a contratação dar-se-á mediante a emissão de Ordem de Serviço e assinatura do Contrato.  
5. Prazo de entrega: xxx (xxx) dias, após emissão da ordem de Serviço.  
CONDIÇÕES GERAIS  
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 

ELETRÔNICA N° 016/2021. 

 

Assistência Técnica/PR 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL E PERMANENTE (autorizada): Conforme edital.  

Razão Social: MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 

CNPJ: 02949582000182 - Num. Registro CREA: 26936 

Endereço: ROD. BR 277, 3931 – CEP: 82305-100 – ORLEANS - Município/Estado: CURITIBA-PR. 

Responsável Técnico: 

RODRIGO MACHADO BLASZCYK 

Carteira: PR-91031/D Data de Expedição: 27/04/2007 

R. T. desde: 15/05/2007 

Título: ENGENHEIROELETRICISTA 

DA RESOLUCAO218 - ARTIGOS 08 e 09 de 29/06/1973 do CONFEA 

 

Equipe técnica: 

- Mozart Tavares da Silva  

Formação: Engenharia Elétrica 

Cargo: Supervisor Técnico 

- Lucas Soares Bonde 

Formação: Técnico em Eletrotécnica 

Cargo: Auxiliar técnico 

- Carlos Henrique Alves Souto 

Formação: Técnico em Eletrônica 

Cargo: Auxiliar Técnico 

 

Demais condições, conforme o edital. 

 

 

Curitiba, 12 de novembro de 2021. 
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