
 

1 
51 3332.6840 | 51 3321.4041 – www.fundacaomedicars.org.br 

Rua Ramiro Barcelos 2350, Sala 177 | Bom Fim, Porto Alegre/RS – CEP 90035-003 

 

SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 011/2021 

 

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 Valor total  

01 115 UNIDADES R$ 668,00 R$ 76.820,00 

 

CADEIRAS GIRATÓRIAS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 

Código HCPA Modelo Assento (profundidade x 
largura) 

Encosto (largura x 
altura) 

272226 Espaldar Médio 

com braços 

475 mm X 465 mm  

 

445 mm X 415 mm 

 

- Estrutura: 

* Metálica com tratamento antiferrugem;  

* Com acabamento em pintura epóxi pó, na cor preta semi – brilho; 

* Encosto com ajuste de altura, com curso mínimo de 60 mm;  

* Com sistema de movimentação para frente e para trás do assento ou do encosto; 

* Com sistema de regulagem da altura, com curso mínimo de 100 mm;  

* Pistão de elevação a gás, em tubo de 50 mm, variação telescópica de no mínimo 100 mm, em 

conformidade com a Norma DIN-EN16955 classe 3 ou superior;  

* Sistema de reclino com bloqueio em qualquer posição e nos modelos “Caixa” e nos demais modelos 

deverão ter sistema livre flutuação e regulagem com bloqueio mínimo em quatro posições; 

* Base giratória desmontável, com aranha de 5 hastes grandes, diâmetro de 70 cm, no sistema injetado 
em NYLON reforçado com fibra de vidro com rodízios duplo giro de 50 mm em poliuretano. Nos modelos 

Caixa poderão ser com hastes metálicas com capa inteira em polipropileno injetado com diâmetro não 

inferior a 66 cm, e providos de sapatas também em polipropileno injetado (copolimetro).  

- Braços:  
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* Em formato “T”; com os apoios fabricados em poliuretano injetado macio, com estrutura metálica, 

na cor preta;  

* Distância entre os braços de aproximadamente 48 cm (medidos internamente);  

* Com sistema de ajuste de altura acionado por botão ou similar, com curso mínimo de 55 mm. 

- Estofamento:  

* Em espuma injetada e moldada anatomicamente, com espessura mínima de 40 mm no encosto e de 

50 mm no assento;  

* Contracapa rígida, de polipropileno injetado, no encosto e no assento.  

- Revestimento:  

* Em Courvin-Vinil ou similares, na cor preta; 

* Dimensões: Classe executiva ou Diretor 

VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 76.820,00 

 

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: 

 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA 

Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação - GPPG - 5º 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. ” 
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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 011/2021”. 
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