
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA APOIO REGULÁVEL PARA OS PÉS 

1. OBJETO: Aquisição de apoios reguláveis para os pés. 

2. DESCRIÇÃO: 

 
 

2.2. Toda a estrutura deve ser na cor preto; 
 
2.3. As dimensões gerais da estrutura devem estar entre: 

  430 a 450 mm de comprimento 

  300 a 320 mm de largura 

  150 a 170 mm de altura; 

 
2.4. A base de apoio dos pés deve ser basculante, ou seja, possibilitar a movimentação angular 

dos pés e possuir regulagem para três alturas a partir do piso, sendo a menor até 60 mm, a 

média até 90 mm e a maior até 120 mm; 

 
2.5. As dimensões da base de apoio para os pés devem estar entre: 

380 a 400 mm de comprimento 

280 a 300 mm de largura 

e a  espessura deve possuir resistência suficiente para suportar o apoio dos pés sem sofrer 

deformação; 

 
2.6 A base de apoio dos pés deve possuir revestimento total ou parcial de material 

antiderrapante; 

 
2.7 As regulagens das alturas da base de apoio dos pés devem ser possíveis no modo manual, e 

sem a utilização de ferramentas; 

 

3. QUANTIDADE: 20 peças 

4. GARANTIA: 01 ano 

5.  APROVAÇÃO: A empresa classificada em primeiro lugar na cotação eletrônica deverá 
enviar uma amostra do produto para que seja efetuada a aprovação prévia da qualidade e do 
atendimento às especificações, antes da formalização do pedido. Após a aprovação, a amostra 
deverá permanecer na Prodam como corpo de prova até a emissão do Termo de Aceite. A 
amostra deverá ser enviada para a Av. Francisco Matarazzo, 1500 – Edifício Los Angeles – 1º 
andar – Barra funda – São Paulo –SP. 
Obs.: Se o modelo for igual ao sugerido, basta informar na proposta, não é preciso enviar 
amostra. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedro de Toledo, 983 – Vila Clementino – São Paulo – SP 

         
     Valter Jacubauskas      

     Plano de Saúde/Segurança do Trabalho 
  SP 25/06/2019     

2.1 A estrutura deve ser de termoplástico (polipropileno, polietileno, 

policloreto de vinil (PVC), metálica não corrosiva ou a combinação 

termoplástico/metálica. 

 

Modelo sugerido: APTG3 da Espectro3d 

Código Prodam: 02.011.00062.00 


