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ADENDO III 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2019 
PROTOCOLO Nº 1413/2019 
OBJETO: Aquisição de mobiliários diversos (cama hospitalar, maca e outros). 
 
A Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar, por intermédio do Senhor 
Pregoeiro e em virtude da obrigatoriedade de Registro da ANVISA que gerou modificação na 
exigência de documento, comunica aos interessados que modificou a composição conforme segue: 
 
1. Nova formatação do Anexo I – Especificação e Quantidade dos Itens 

 

Item Quant. Unidade Especificação 

01 12 Unidade 

Cama hospitalar com movimentos fowler, semi-fowler e 
trendelemburg, acionados por meio de manivelas escamoteáveis, 
nas dimensões totais (c x l x a) de 1,90 m a 2,10 m x 0,90 m a 1,05 
m x 0,62 m a 0,68 m, estrutura em aço inox, estrado em chapa de 
aço inox perfurado, tratamento anti-ferruginoso e acabamento em 
pintura eletrostática, com pára-choques de borracha em toda a 
volta para proteção de parede, com grades laterais de abaixar dos 
02 (dois) lados em aço inox com trava acionada por pistões, com 
rodízio de 6” a 8” (150 mm) com freios em diagonal, acompanha 
colchão poliuretano, densidade 33, revestida em courvin na cor 
azul marinho impermeável, lavável, com zíper e costuras 
resistentes a penetração de líquidos; dimensões: 1,88 m a 1,90 m x 
0,90 x 12 a 15 cm. Obrigatório registro na ANVISA conforme 
RDC nº 185 de 22/10/2001 e suas alterações. 
Código SIM 74949 

02 06 Unidade 

Maca com rodízio - carro maca simples para transporte totalmente 
em aço inoxidável 304 de 1 ¼¨, em que a armação tubular superior 
e a parte superior sejam fixos, com suporte para soro removível, 
grades laterais de proteção removíveis com sistema escamoteável 
de fácil manuseio, cabeceira removível em 03 (três) níveis, rodízio 
de 5” a 6”, com trava em, pelo menos, 02 rodas, com pára-choque 
de proteção em borracha nas laterais, na cabeceira e na peseira, 
maca deverá medir 1,85 m a 1,90 m de comprimento x 0,60 m a 
0,65 cm de largura x 0,80 m de altura. Com colchão forrado em 
courvin com espuma 28 de densidade e aproximadamente 12 cm 
de altura, e com dois suspiros na lateral do comprimento. 
Obrigatório registro na ANVISA conforme RDC nº 185 de 
22/10/2001 e suas alterações. 
Código SIM 75163 

03 06 Unidade 

Divã hospitalar: divã clínico estofado, estrutura e pés construídos 
em tubos de aço, pintura em esmalte sintético, tratamento 
antiferruginoso, leito estofado, revestido em courvin, cabeceira 
móvel regulável em diversas alturas, pés protegidos com ponteiras 
de borracha, dimensões aproximadas: 0,60 m a 0,65 m x 1,80 a 
1,90 m x 0,80 m. Obrigatório registro na ANVISA conforme RDC 
nº 185 de 22/10/2001 e suas alterações. 
Código SIM 75164 

04 12 Unidade 

Mesa de cabeceira com mesa de refeição: mesa de cabeceira 
com mesa de refeição acoplada, mesa de cabeceira com gaveta 
em chapa com a mesa de refeição acoplada, tampo em MDF, 
estrutura em aço tubular para dar sustentação à mesa de refeição, 
pintura eletrostática a pó. Altura balcão mínima de 800 mm x 
largura mínima de 450 mm x profundidade 400 mm, altura mínima 
0,75m e máxima de 1,14 m.  
Código SIM 75165 
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2. Alterar o subitem 12.6. da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
 
“12.6. Obrigatória apresentação de registro na ANVISA conforme RDC nº40/2015 para o item 04, 
mesa de cabeceira com mesa de refeição; 
 
Leia-se: 
 
“12.6. Obrigatória apresentação de registro na ANVISA conforme RDC nº 185 de 22/10/2001 e suas 
alterações para os itens 01, 02 e 03; 
 
3.  Alterar o subitem 1.1 do Anexo VI - Minuta de Contrato passando a tabela configurar da seguinte 
forma: 
 
Item Qtde. Unidade Especificação Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

01 12 Unidade 

Cama hospitalar com 
movimentos fowler, semi-fowler e 
trendelemburg, acionados por 
meio de manivelas 
escamoteáveis, nas dimensões 
totais (c x l x a) de 1,90 m a 2,10 
m x 0,90 m a 1,05 m x 0,62 m a 
0,68 m, estrutura em aço inox, 
estrado em chapa de aço inox 
perfurado, tratamento anti 
ferruginoso e acabamento em 
pintura eletrostática, com pára 
choques de borracha em toda a 
volta para proteção de parede, 
com grades laterais de abaixar 
dos 02 (dois) lados em aço inox 
com trava acionada por pistões, 
com rodízio de 6” a 8” (150 mm) 
com freios em diagonal, 
acompanha colchão poliuretano, 
densidade 33, revestida em 
courvin na cor azul marinho 
impermeável, lavável, com zíper 
e costuras resistentes a 
penetração de líquidos; 
dimensões: 1,88 m a 1,90 m x 
0,90 x 12 a 15 cm. Obrigatório registro 
na ANVISA conforme RDC nº 185 de 
22/10/2001 e suas alterações. 
Código SIM 74949 

  



                                                    Rede Municipal Dr. Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar 

                                                                   Lei Complementar nº 191/18 - CNPJ: 47.018.676/0001-76 
A                                                                  Avenida Prefeito Faria Lima, nº 340 - Parque Itália, Campinas/SP 

                                                                     CEP: 13036-902 - Telefone: (19) 3772-5700 
 
                                                                         

 

 

 3 

 

Continuação 

Item Qtde. Unidade Especificação Valor unitário (R$) Valor total (R$) 

02 06 Unidade 

Maca com rodízio - carro maca 
simples para transporte 
totalmente em aço inoxidável 
304 de 1 ¼¨, em que a armação 
tubular superior e a parte 
superior sejam fixos, com 
suporte para soro removível, 
grades laterais de proteção 
removíveis com sistema 
escamoteável de fácil manuseio, 
cabeceira removível em 03 
(três) níveis, rodízio de 5” a 6”, 
com trava em, pelo menos, 02 
rodas, com pára-choque de 
proteção em borracha nas 
laterais, na cabeceira e na 
peseira, maca deverá medir 
1,85 m a 1,90 m de 
comprimento x 0,60 m a 0,65 
cm de largura x 0,80 m de 
altura. Com colchão forrado em 
courvin com espuma 28 de 
densidade e aproximadamente 
12 cm de altura, e com dois 
suspiros na lateral do 
comprimento. Obrigatório registro na 
ANVISA conforme RDC nº 185 de 
22/10/2001 e suas alterações. 
Código SIM 75163 

  

03 06 Unidade 

Divã hospitalar: divã clínico 
estofado, estrutura e pés 
construídos em tubos de aço, 
pintura em esmalte sintético, 
tratamento antiferruginoso, leito 
estofado, revestido em courvin, 
cabeceira móvel regulável em 
diversas alturas, pés protegidos 
com ponteiras de borracha, 
dimensões aproximadas: 0,60 m 
a 0,65 m x 1,80 a 1,90 m x 0,80 
m. Obrigatório registro na ANVISA 
conforme RDC nº 185 de 22/10/2001 e 
suas alterações. 
Código SIM 75164 

  

04 12 Unidade 

Mesa de cabeceira com mesa de 
refeição: mesa de cabeceira 
com mesa de refeição acoplada, mesa de 
cabeceira com gaveta em chapa com a 
mesa de refeição acoplada, tampo em 
MDF, estrutura em aço tubular para dar 
sustentação à mesa de refeição, pintura 
eletrostática a pó. Altura balcão mínima de 
800 mm x largura mínima de 450 mm x 
profundidade 400 mm, altura mínima 
0,75m e máxima de 1,14 m.  
Código SIM 75165 

  

 
Ficam mantidas todas as demais condições do Pregão Eletrônico nº 112/2019 e seus anexos no que 
não colidirem com as deste adendo. 
 

Campinas, 31 de outubro de 2019 
 
 
 

Rogério Lazzarini de Oliveira 
Pregoeiro da Rede Mário Gatti 


