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CNPJ 06.003.375/0001-91:- LOCA CÕES DE EQUIPAMENTOS - 

Tendas, Barricadas. Banheiros Químicos ,Gradil, Placas, Palcos, Arquibancadas, Geradores de Energia. 

A/C 

Departamento de Compras 

Prefeitura Municipal de Suzano 

Suzano /SP 

Poá, 29 de Março de 2.020. 

Conforme Vossa solicitação, estamos encaminhando nosso orçamento 

,--- para locação de estrutura conforme descrição abaixo:- 

Qde:- Produto 
550m2 Montagem básica em octa  norm  com 

perfil de Alumínio anodizado , painéis 
formicados 	em 	Ts 	, 	Tomadas 	e 
Iluminação com lâmpada econômica 25 
w com altura de 2,20 m. 

2.055,00 m2 PISO CHAPEADO COM FORRAÇÃO  BUSS:- 

piso de ferro com estrutura de 2x1 
cada com chapas de 17 mm com cola 
fenólica de 1.10x 2.20 cada, sendo 
incluso revestimento vinílico  buss  na 
cor prata. 

01 Gerador de Força de 300 kva , 220 v, 
trifásico , estacionário , motor diesel 
silenciado com 25 m de cabo 90,00 mm 
. O diesel não está incluso. 
Ligação até a chave geral do ginásio. 

01 Ligação de esgoto e agua no local 
indicado no projeto . 

Valor total R$ 252.000,00 

Av. 9 de Julho, 1387 — Centro — Poá — São Paulo 
Telefones. (11) 4638-2573 / 4639-5519 / 4634-0600/ (9) 4141-4420 
newstime@uol.com.br   
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Contrato mínimo 3 meses. 

12. Mês R$ 252.000,00. 
22. Mês R$ 149.633,27 
V. Mês R$ 136.130,25 

Valor total — 527.834,02 

Para o Fornecimento , segue as condições 

- Montagem conforme projeto. 

- O diesel não está incluído no valor do gerador. 

- Montagem material e mão de obra por conta da contratante 

- Local de montagem limpo e sem desnível no piso 

Todas as licenças para a montagem, por conta da contratante. 

Não está incluso Acompanhamento para manutenção no período. 

Ponto de energia no local ( ginásio ) por conta da contratante 

- Oprerador gerador por conta da contratante. 

Data da Montagem:  a definir 

Data da Desmontagem:a  definir.  

Local:  Arena Suzano -  Suzan°  

Valor referente '-a 30 dias de locação 

Pagamento: 12. Pagamento no início dos serviços e meses seguintes a cada 30 dias. 

Prazo da proposta : 05 dias 

Sem mais, desde já agradecemos, e colocamo-nos a inteira disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente  

Wesley  Campos 

Diretor Responsável 

Av. 9 de Julho, 1387 — Centro — Poá — São Paulo 
Telefones. (11) 4638-2573 4639-5519 / 4634-0600/ (9) 4141-4420 
newstime@uol.com.br   
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São Paulo, 30 de Março de 2020. 

Departamento de Compras 
Prefeitura Municipal de Suzano 

. Proposta para locação de estrutura para 
Hospital de Campanha na Arena  Suzan°  . 

-550,00 m2 de estrutura octanorme , perfil de Alumínio , painéis formicas em  Ts  e 
altura de 2,20 m, com elétrica completa. 

-2.055 m2 PISO de ferro com estrutura de 2x1 cada com chapas de 17 mm de 1.10x 
2.20 cada, sendo usado revestimento vinílico  buss.  

-01 Gerador de 300 kva , 220 v , trifásico , estacionário , diesel silenciado com cabos, 
sem óleo diesel. 

1°. mês R$ 270.000.00 
2°. Mês R$ 150.000.00 
3°. mês R$ 150.000.00 

Valor total R$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta mil Reais) 

OBS — Gerador sem óleo diesel 

Prazo contrato : 90 dias 

Prazo da proposta : 15 dias 

Agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição para maiores 
esclarecimentos. 

' 

Arivaldo de Oliveira Dias 
CPF: 063.403.718-84 
Cel: 7806-1057 

0oQo,coeeoo 00,D.00.0,00O0O0000,30.00O04 

Rua Antonio  Raposo,  186 - Cj. 102 	Lapa 	São  Paulo o Cep: 05074-020 or Tel.: 3831-3143 

contato@agenciapontoa.com.br 	www.agenciapontoa.com.br  



PRO  

São Paulo, 30 de março de 2020 

A Prefeitura Municipal de Suzano 
Rua Baruel, 501 - Centro 
Suzano-SP 

A/C.:  Prefeito:  Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi 

À Secretaria Planejamento Urbano e Habitação 
Centro Unificado de Serviços - Rua Paulo Portela, 210 
Suzano/SP 

A/C Secretário:  Elvis  Vieira  

Ref.:  Decreto Legislativo nQ 6 de 2020, que declarou estado de calamidade pública no Brasil 
em 20 de março de 2020. 

Ilmo. Senhor, 

Em razão da grave crise internacional devido a pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19, 
a Progen Projetos Gerenciamento e a DMDL Montagens de  Stands  Ltda. ("DMDL"), vem por 
meio desta apresentar uma resposta a demanda crescente de leitos hospitalares para o 
atendimento emergencial dos cidadãos de Suzano no estado de São Paulo, vítimas da violenta 
propagação da doença. 

O objetivo é: 
(i) A implantação de Estrutura Hospitalar Temporária, no município de Suzano, para 

a criação de leitos hospitalares, destinados ao tratamento de pessoas infectadas 
pelo coronavírus, por 120 dias. 

A implantação de Estrutura Hospitalar Temporária - "Hospital de Campanha" soma 80 (oitenta) 
leitos, construídos com estrutura pré-fabricada e modular conforme Projeto Arquitetônico 
Preliminar - ANEXO I. Porém, alterações no projeto para adequação e ajustes ao atendimento de 
normas específicas do estado e/ou às demandas operacionais, poderão ser efetuadas sem 
irnpactar na quantidade de leitos indicada. 

A Estrutura Hospitalar Temporária seguirá as diretrizes do projeto elaborado pelo município de 
Suzano e será composto por: (i) posto de enfermagem e  (ii)  montagem e manutenção pelo período 
de 120 (cento e vinte dias) dias de 80 (oitenta) leitos, sendo 70 (setenta) leitos de baixa 

, 
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complexidade e 10 (dez) leitos sala de emergência. A infraestrutura existente da Arena, será 
utilizada para suportar o restante da estrutura necessária para a operação do Hospital de 
Campanha, conforme projeto executado pela municipalidade. 

Quanto ao fornecimento de mobiliário para as salas e leitos: a estrutura contempla: 

Leitos: 
o 70 (setenta) leitos de baixa complexidade 

• Cama; 
• Régua com infraestrutura para 01(um) ponto de oxigênio e 04 (quatro) pontos de 

energia. 

o 10 (dez) leitos sala de emergência  
• Cama; 
• Régua com infraestrutura para 01 (um) ponto de oxigênio, 01 (um) ponto de vácuo, 

01 (um) ponto de ar comprimido e 04 (quatro) pontos de energia. 

Posto de Enfermagem: 
o Bancada alta para computador; 
o Bancada alta para medicação com 02 (duas) pias 1,00 x 0,50 m em aço inox; 
o Banquetas; 
o Lixeiras. 

Sala de Farmácia Geral: 
o Estante Metálica; 
o Mesa Baixa com 01 cadeira; 
o 02 (duas) Bancadas Altas; 
o Lixeira. 

O Contrato específico deverá ser firmado com o município de Suzano para a devida formalização 
dos trabalhos. Contudo diante da gravidade da situação, ações imediatas são necessárias e por 
esta razão, apresentamos a seguir as condições gerais à realização dos trabalhos. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A PROGEN é uma das líderes em serviços de engenharia, gerenciamento de construção e 
manutenção, com forte presença nos setores de Infraestrutura, Edificações e Industria. Além disso 
a companhia tem grande  expertise  na implantação e operação de estruturas temporárias, tendo 
tido papel relevante em importantes eventos esportivos como os Jogos Olímpicos Rio 2016 e os 
Pan-americanos em Lima 2019. 

A DMDL é a maior empresa do país no setor de arquitetura promocional e montagem para 
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eventos, com  Know-how  em gestão, fornecimento e operação de infraestrutura  Overlay  /  Turn-key.  
Participou ativamente dos principais eventos mundiais realizados recentemente no Brasil, com 
soluções técnicas customizadas, além de projetos inovadores e tecnológicos. 

Ambas as empresas supramencionadas estão executando a montagem de 2.752 (dois mil, 
setecentos e cinquenta e dois) leitos hospitalares: 

Município de São Paulo 

• 200 (duzentos) leitos no Complexo Esportivo do Pacaembu; 
• 1.800 (um mil e oitocentos) leitos no Parque de Eventos do Anhembi; 
• 32 (trinta e dois) leitos no Hospital  Albert Einstein.  

Estado do Pará 

• 420 (quatrocentos e vinte) leitos na cidade de Belém; 
• 120 (cento e vinte) leitos na cidade de Marabá; 
• 120 (cento e vinte) leitos na cidade de Santarém; 
• 60 (sessenta) leitos na cidade de Breves. 

Para efeitos de contratação emergencial a PROGEN fica nomeada como empresa responsável pela 
formalização da relação contratual com o município de Suzano, sendo que a DMDL também 
deverá constar no contrato definitivo, o que permitirá o faturamento direto de ambas as 
empresas. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

Prazo de implantação: 

Prazo de Operação: 

Forma de pagamento: 
Primeira Parcela 
Segunda Parcela 

Valor mensal por leito: 

Exclusões de escopo: 

5 dias 

90 dias (mínimo) 

50% na ordem de início dos trabalhos 
50% na entrega das Estruturas Hospitalares Temporárias 

R$ 4.850,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta reais) 

Não estão considerados a Operação e Gestão Hospitalar, incluindo 
mão de obra, insumos hospitalares e equipamentos médicos e de 
escritório; limpeza hospitalar; descartes de resíduos; fornecimento 
e instalação de equipamentos de escritório, tais como impressoras, 
computadores e  etc.;  
Não estão contemplados serviços de rouparia; disponibilização de 
ambulâncias; manutenção de equipamentos hospitalares; e 
manutenção de equipamentos de escritório; 
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Não estão contemplados serviços de fornecimento de alimentação 
do corpo médico e equipes de apoio, bem como a segurança 
patrimonial; 
Não estão considerados serviços de instalação e manutenção de 
rede dados e telefonia; 
Não estão contemplados nesta proposta os custos de contas de 
consumo de energia, água e esgoto, lógica e dados, entre outros. 
Não fazem parte do escopo a elaboração de projetos e fornecimento 
de geradores de energia, central de gases medicinais e/ou GLP, 
abastecimentos de diesel e gases, e interligação dos mesmos; 
Não estão considerados os serviços de limpeza geral das 
instalações; 
Não estão comtemplados neste escopo fornecimento de televisores, 
geladeiras expositores, frigobares,  containers  refrigerados 
(alimentação e cadáveres); 
Não está considerada neste escopo a instalação de Ar 
Condicionado, Refrigeração e Exaustão; 
Não serão fornecidos sistemas e equipamentos de combate a 
incêndio (extintores, mangueiras, canhões,  etc),  assim como AVCB; 
Não faz parte do escopo o fornecimento de brigadistas; 
Não estão contemplados mobiliários e equipamentos de refeitórios; 
Não está incluído no escopo o sistema de controle de acesso; 
Não será fornecido o serviço de sanitização. 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

A presente resposta deve ser entendida como proposta e apresenta valor jurídico compatível ao 
de um contrato. Dada a premência de mobilização e a complexidade logística da operação à 
implantação de 80 (oitenta) leitos, o aceite, por parte da Prefeitura Municipal permitirá que as 
ações emergenciais sejam tomadas e os trabalhos iniciados imediatamente. A posteriori um 
contrato formal deverá ser executado, conforme legislação pertinente. 

Foi considerado que os leitos poderão ser implantados, com condições de segurança adequadas 
na infraestrutura pré-existente. 

Todos os ANEXOS são modelos indicativos baseados no projeto recebido da Prefeitura Municipal 
e podem ser alterados após detalhamento dos entendimentos, sem que seja alterado o 
quantitativo descrito na presente proposta. 

Como a PROGEN figura como empresa indicada à devida formalização da relação inicial com o 
Prefeitura Municipal, seguem abaixo os dados bancários da companhia para o pagamento da 
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Primeira Parcela, conforme acima, em caso de aceite dos termos ofertados. 

PROGEN Projetos, Gerenciamento e Engenharia S.A. 
CNPJ: 57.748.204/0001-22 
Banco do Brasil 
Ag.: 3320  
Cc.:  12000-6 

Após o aceite formal da proposta e a execução do contrato definitivo, em não havendo pagamento 
da parcela na data de vencimento, haverá o acréscimo de multa não compensatória no valor de 
3% (três por cento) do total do contrato, a ser executado entre a Prefeitura Municipal e a PROGEN, 
e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês até o efetivo pagamento. 

As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Capital-SP para dirimirem quaisquer questões 
oriundas da presente proposta. 

Ficamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

(espaço abaixo para assinaturas de aceite formal e início dos trabalhos descritos na proposta e anexos) 

Progen Projetos Gerenciamento e 	 Prefeitura Municipal de Suzano 
Engenharia S.A 	 Nome: 

Eduardo Barella 	 RG.: 

"4: 
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ANEXO I 

Composto por folha de projeto conforme "reduções ilustrativas" abaixo: 



PREFEITULA MUNICIPAL Co2 SUZANO 
Secretaria Municipal de Suzano 

Coordenadoria de Compras 

GRADE DE COTAÇÃO DE PREÇOS GRADE/2020 

IMPLANTAÇÃO po HOSPITAL DE CAMPANHA 

PONTO/ 	PUBLICIDADE E  
EVENTOS NEWS  TIME EVENTOS LTDA-ME PROGEN 

CNPJ: 09.366.369/0001-97 CNPJ: 06.003.375/0001-91 

_ 

CNPJ: 57.748.204/0001-22 MÉDIA/UNI MÉDIA/TOTAL 

ITEM QUANT DIAS ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO ITEM UNITÁRIA TOTAL UNITARIA TOTAL TOTAL UNITÁRIA TOTAL 

1 MES 

550W DE MONTAGEM DE ESTRUTURA EM OCTANORM COM 
PERFIL DE ALUMINIO, PAINEIS FORMICAS EM  TS„  COM 
ELÉTRICA COMPLETA.2055 M DE PISO DE FERRO COM 
ESTRUTURA 2X1 CADA COM CHAPAS DE 17MM DE 1.10 X 2.20 
CADA COM REVESTIMENTO VINÍLICO  BUSS.  01 GERADOR DE  
FORÇA DE 300 Kva, 220V, TRIFÁSICO, ESTACIONÁRIO, MOTOR 
DIESEL SILÇENCIADO COM CABOS, SEM  OLEO  DIESEL 
LIGAÇÃO DE ESGOTO E AGUA. 

R$ 270.00000 , R$ 570. 	, 00000 R$ 252.000,00 R$ 527.834,02 

- 

2 MES 90 

70 LEITOS DE BAIXA COMPLEXIDADE: CAMA, REGUA COM 
INFRAENTRUTURA PARA 01 PONTO DE I=OXIGENIO E 04 
PONTOS DE ENERGIA. - 10 LEITOS SALA DE EMERGENCIA: 
CAMA, REGUA COM ESTRUTURA PARA 01 PONTO DE OXIGENIO, 
01 PNTO DE VÁCUO, 01 PONTO DE AR COMPRIMIDO E 4 PONTOS 
DE ENERGIA. POSTO DE ENFERMAGEM:BANCADA PARA 
COMPUTADOR, BANCADA PARA MEDICAÇÃO COM 02 PIAS EM 
AÇO INOX. BANQUETAS, LIXEIRAS - SALA DE FARMÁCIA GERAL 
- ESTANTE METÁLICA, MESA BAIXA COM 01 CADEIRA, DUAS 
BANCADAS ALTAS; LIXEIRA 

R$ 388.000,00 R$ 1.164.000,00 

_ 

R$ 303.333,33 R$ 753.944,67 

R$ 270.000,00 R$ 570.000,00 R$ 252.000,00 R$ 527.834,02 R$ 388.000,00 R$ 1.164.000,00 
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