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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 013/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. 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  

 

2. Lotes de aquisição:  

LOTE 01 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 15 UNIDADES R$  534,95 R$  8.024,25 

02 73 UNIDADES R$  228,80 R$ 16.702,40 

 

01- Gaveteiro Volante Largo Com 3 Gavetas 
02- Gaveteiro Fixo Estreito com 2 Gavetas 35x42x28cm (Cxpxa) - Carvalho Malva 
 
 
Descrição:  

 
- Tampo superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm  

(raio superior de 2 mm), aplicado  também em todo perímetro do conjunto;  
- Frente em MDF-MDP 18 mm e gavetas com caixa metálica preta e trilhos telescópicos, sendo todas 
com freio limitador de abertura; 
- Fechaduras com travamento simultâneo, fornecendo cópia todas com cabo dobrável.  
- Provido de rodízios giratórios para móveis com eixo e haste de aço, rodado não riscante;  
- No Modelo de 3 gavetas prever um Gavetão para pastas suspensas, transversal ou frontal 

(conforme dimensão de caixa);  
- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege ou 

prata (altura mínima de 20 cm). 
 
Características Gerais  

 
Todo o móvel deverá ser em MDP ou MDF - dupla face;  
Cor Carvalho Malva 
Parafusos do tipo fixo com bucha metálica (tambor mini-fix) capa protetora em PVC 
 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$   24.726,65      

 

OBSERVAÇÕES 

1) O LICITANTE ARREMATANTE DO CERTAME DEVERÁ ATENDER OS ITENS ABAIXO:    

DOCUMENTAÇÃO DO FABRICANTE A SEREM APRESENTADAS; AS DEMAIS INSTRUÇÕES 
DEVERÃO SER LIDAS e APRESENTADAS CONCORDÂNCIA POR ESCRITO. 
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- Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização. 
- Apresentar Certificado de conformidade ABNT ou Certificadora Similar com registro INMETRO: 
- Armários e Gaveteiros (NBR 13961-2010); - Mesas (NBR 13966-2010) - Estações de Trabalho 
(NBR 13967-2009) ou (NBR 15000-2000). 
- Apresentar os Relatórios de Ensaios de Névoa Salina aplicado aos metais, emitido por 
laboratório credenciado INMETRO em Conformidade com a NBR8094-1983. 
- Apresentar Certificado de Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais). 
- Apresentar Atestado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal em nome do fabricante 
emitido pelo IBAMA; ou o Certificado de Licença de Operação relativo à fabricação de móveis 
emitida por Órgão fiscalizador equivalente (Secretaria Municipal do Meio Ambiente). 
- Apresentar documento do fabricante, confirmando o prazo de garantia solicitado de no mínimo 
2 anos. Indicar o Agente autorizado a prestar assistência técnica durante e após o prazo de 
garantia com respectivo endereço e telefone de contato. 
- Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados. 

       2) DEMONSTRAÇÃO: - À critério da comissão julgadora, poderá ser solicitado envio de protótipo    
nos seguintes termos:  

      3) LOGÍSTICA DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS 

- Os gaveteiros devem ser entregues montados e embalados,  
- No recebimento da Ordem de Compra o Fabricante deverá informar a Área Técnica, através 
do e-mail  
- As montagens a serem efetuadas deverão ser agendadas, pois deverão passar por acertos 
internos, liberando áreas e preparo de documentações interna.  
- Todo e qualquer custo relacionado à manutenção, transporte, montagem e chamados de 
garantias serão por conta exclusiva do fornecedor. 
 

 

 

3.  Informações gerais para elaboração de proposta e contratação 

 

3.1. 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. 

  

4. 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 - 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. 

 Responsável pelo recebimento: Favor entrar em contato com Rafael Zimmer ou Joel Hodonou pelo e-mail  

rzimmer@hcpa.edu.br / compras@fundmed.org.br 

 

 

5. Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues em até 30 dias consecutivos, a contar do 

recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED. 
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6.. Garantia dos materiais: A garantia dos materiais será de 02 (dois) anos no mínimo a contar da data 

de entrega. 

 

7. 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 10 dias 
consecutivos 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 013/2021”. 
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