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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 010/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

A. Órgão demandante  

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 

Coordenadora do Projeto: Professora Patricia Ashton-Prolla 

Observação: Durante a fase de cadastramento das propostas, os interessados nesta Seleção Pública deverão 

encaminhar seus questionamentos e dúvidas ao edital para a FUNDMED utilizando o e-mail: 

compras@fundmed.org.br  

B. Lote de aquisição:  

 

LOTE 01 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 26 UNIDADES R$ 1.146,15 R$ 29.799,90 

 

DIVISÓRIAS AUTOPORTANTES EM VIDRO LEITOSO 

Divisórias autoportantes, que dispensem a necessidade de fixação em piso, parede ou móvel, composta 

por estrutura em alumínio com pintura eletrostática cor branca com vidro branco leitoso em espessura 

mínima de 6mm ou conforme a recomendação segurança para o tamanho do vidro. O nível de opacidade 

do vidro deverá ser aprovado com a área antes da fabricação. A altura final da divisória deverá ser entre 

1,40 e 1,50m e cada módulo deverá ter largura de 1,10m. A base autoportante não deverá se projetar 

mais do que 30cm para cada lado da divisória e permitir pequenos ajustes caso o piso não esteja 

totalmente nivelado. 

 

02 36 UNIDADES R$ 597,22 R$ 21.499,92 

 

DIVISÓRIAS EM VIDRO LEITOSO INSERÇÃO SOBRE AS MESAS. 

Painel divisório frontal a ser instalado sobre as mesas de trabalho, para compor divisória entre mesas 

dispostas em formato de ilha. Deverá ser composto por suporte de vidro com acabamento cromado, vidro 

laminado branco leitoso com espessura mínima de 4mm e nível de opacidade a ser aprovado pela área 

solicitante antes da fabricação. O painel deve ter altura entre 50 e 60cm e o comprimento de 1,50m, o 

mesmo das mesas. As bordas do vidro devem ser lapidadas e não devem possuir nenhum ponto que 

ofereça risco de corte em sua superfície. A fixação deve garantir estabilidade total ao conjunto. 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 51.299,82     
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- Item 01 

 

- Item 02 

 

 

6.  Informações gerais para elaboração de proposta e contratação 

 

6.1. A empresa interessada nesta Seleção Pública deverá informar, no ato de cadastramento de sua proposta na 

Seleção Pública, a marca do produto ofertado, sob pena de desclassificação da etapa de lances. 

 

7. Local de entrega 

Todos os produtos deverão ser entregues no local indicado abaixo: 
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Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA 

Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação - GPPG - 2º pavimento do Bloco C 

Endereço: Av. Protásio Alves, 211 - Rio Branco, Porto Alegre - RS, CEP 90410-000 | Telefone: (51) 3359-6243 

Horário de entrega: Segunda-feira a sexta-feira, a partir das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às 17:00h. 

 

8. Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias úteis, a contar do recebimento da 

ordem de compra que será emitida pela FUNDMED; 

 

9. Pagamento 

O pagamento será feito por depósito na conta em nome do fornecedor, por este indicada, após a apresentação da 

nota fiscal referente ao objeto, em até 28 dias consecutivos da certificação da mesma pela pessoa responsável 

ou por quem de direito seja competente. 

 

Observações: 

A) Deve constar na proposta a seguinte declaração: 

“Estão incluídos nesta proposta todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, 
diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto desta seleção pública, nada mais sendo lícito pleitear a esse título. ” 

 

B) A proposta apresentada pela empresa arrematante deverá ter prazo mínimo de 60 dias de validade. 
 

C) Não conformidade com o produto entregue será de inteira responsabilidade do fornecedor, cabendo-lhe 
custear todas as despesas de remessa do novo produto em substituição ao produto rejeitado, isto no mesmo prazo de 
5 dias úteis, a contar da comunicação do parecer técnico. 
 

D) A critério da Comissão Técnica desta Seleção Pública, a empresa vencedora poderá ser diligenciada para 
fornecer amostra do produto ofertado para fins de aprovação definitiva de sua proposta comercial, sem qualquer custo 

adicional ao contrato, devendo providenciar a entrega no prazo máximo de 5 dias úteis após o recebimento do pedido.  
 

E) Os e-mails referentes ao processo deverão ser enviados para compras@fundmed.org.br e conter o seguinte 
ASSUNTO: “EDITAL 010/2021”. 
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