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 Uberlândia, 25 de maio de 2018.  

 

REFERÊNCIA: Cotação de Preço do Pedido nº 681/2018.  

 

1) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, dos itens abaixo relacionados, até no 

máximo no dia 08/06/2018, referente ao processo para aquisições de equipamentos e acessórios 

diversos para a instalação e para o funcionamento dos equipamentos do serviço de Radioterapia do 

Hospital de Clínicas de Uberlândia. O processo será realizado na modalidade cotação de preço, 

menor preço, desde que atende às especificações informadas.  

 

2) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio ou entregue pessoalmente na Divisão 

de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, CEP: 38.405-323, 

Uberlândia – Minas Gerais ou encaminhada via e-mail para o seguinte endereço: 

dicolfaepu@gmail.com 

 

3) Favor mencionar na proposta:  

 

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do Representante 

de Vendas;  

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento;  

d) Marca do Produto;  

e) Prazo de entrega:  

f) Validade da proposta:  

mailto:dicolfaepu@gmail.com


g) Frete e demais impostos, caso não inclusos.  

 

4) Após a emissão das Autorizações de Despesas, as marcas/preços dos produtos ofertados conforme 

proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, fator este 

que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5) Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação das Autorizações de Despesas.  

 

6) Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da FAEPU, Avenida Amazonas, nº 2.210, 

Bairro Umuarama, em Uberlândia, Minas Gerais, CEP: 38405-302, de segunda a sexta-feira, das 08 

às 11 horas e das 13:30 às 16 horas.  

 

7) Caso a sua proposta não esteja de acordo com o acima solicitado, a mesma será automaticamente 

desclassificada.  

 

Atenciosamente.  

 

Ricardo Silva Pereira 

Divisão de Compras da FAEPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESPECIFICAÇÃO 

 

 

Item Quantidade Unidade Especificação 

01 03 UN Colchão de posicionamento moldável à vácuo, fabricado em nylon de 

alta durabilidade, dimensões: 180 x 70 cm. 

02 10 UN Colchão de posicionamento moldável à vácuo, fabricado em nylon de 

alta durabilidade, dimensões: 100 x 70 cm. 

03 10 UN Colchão de posicionamento moldável à vácuo, fabricado em nylon de 

alta durabilidade, dimensões: 70 x 50 cm. 

04 02 UN Colchão de posicionamento moldável à vácuo, fabricado em nylon de 

alta durabilidade, com abertura interna para posicionamento decúbito 

ventral, dimensões: 130 x 70 cm. 

 

 

 


