SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 012/2021
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

01

60 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 129,00

Valor total
máximo aceitável
R$ 7.740,00

HEADSET COM MICROFONE INTEGRADO
Headset com microfone integrado com drivers de 50mm; intervalo de frequência de 20Hz-30Hz. O
equipamento deverá vir com clip auricular flexível e ajustável; Arco de cabeça; Microfone ajustável
com cancelamento de ruído; Protetores de ouvido almofadados; Controle de volume integrado no fio
do headset; Microfone flexível e ajustável; Cabo flexível de, no mínimo, 1,8m; Total compatibilidade
com tecnologia plug & play plataforma Windows, Mac e Linux, sem a necessidade de nenhuma
instalação de software. Conexão com plugues individuais tipo P2 3,5mm ou única via USB 2.0 ou
superior; Som estéreo digital.
O equipamento deverá possuir um período mínimo de 1 (um) ano de garantia ON-SITE.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 7.740,00

LOTE 02
Item

Quantidade

01

60 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 239,00

Valor total
máximo aceitável
R$ 14.340,00

WEBCAM FULL HD COM MICROFONE EMBUTIDO
Webcam Full HD com protetor de privacidade (Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/30qps; - Tipo
de foco: foco automático- Tecnologia de lente: Vidro Full HD; - Microfone embutido: estéreo).
Capacidade de resolução 720p HD widescreen a uma taxa de 30 quadros por segundo; Capacidade
de compressão por software ou hardware; Modo de apresentação de vídeo em PB/Colorido; Conexão
via interface USB 2.0; Total compatibilidade com tecnologia plug & play plataforma Windows, Mac e
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Linux. A base da WEBCAM deve ser flexível de modo a permitir ser fixada na parte superior de
monitores LCD de, no mínimo, 15 polegadas.
Acompanhada de cabo de conexão USB com, no mínimo, 1,5 metros de extensão; Deverá ser capaz
de suportar as seguintes resoluções de vídeo: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x768),
WXGA (1280x720) e SXGA (1280x1024) Giro de, no mínimo, 180º. Compatível com os formatos de
vídeo, no mínimo, MPEG e WMV. Resolução de imagem de, no mínimo, 4MB, por interpolação de
software. Possuir ângulo de visão de, no mínimo, 60º. Possuir recurso de zoom e foco automático.
O equipamento deverá possuir um período mínimo de 1 (um) ano de garantia ON-SITE; deverá vir
acompanhado de todos os CDs de instalação, drivers, cabos e manuais (escritos em Inglês ou
Português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus
componentes.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 14.340,00
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
Almoxarifado Central do HCPA
Endereço: Rua São Manoel, nº 603, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre - RS, CEP 90.620- 110 | 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 dias consecutivos, a contar do recebimento
da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED.

9. Garantia dos materiais

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 012/2021”.
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