SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 015/2021
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

01

03 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 1.080,00

Valor total
máximo aceitável
R$ 3.240,00

FORNO DE MICROONDAS - GRANDE
Características Mínimas: Volume de no mínimo 38 litros com prato giratório removível. Display digital para
indicação de tempo, funções e mensagens. Emissão de sinal sonoro ao término de um programa. Deverá permitir
ajustar o nível de potência. Teclado com, no mínimo, as seguintes funções: Receitas pré-programadas;
Descongelamento de alimentos; Ajuste manual de tempo; Função Grill. Com iluminação interna. Funções e
mensagens em português. Constituído de puxador para abertura da porta. Com dispositivo de
segurança/travamento. Acabamento interno e externo totalmente em inox.
Para operação em rede elétrica de 127 Volts - 60 Hz, ou com sistema de seleção automática de tensão (bivolt),
com operação no mínimo entre 110 e 240 Volts - 60 Hz. Fornecimento de todos os cabos, conexões e acessórios,
softwares, etc, indispensáveis ao funcionamento solicitado. Fornecimento de MANUAL DE OPERAÇÃO atualizado
em português que deverá ser entregue com o equipamento. Indicar ASSISTÊNCIA TÉCNICA autorizada no Brasil
(preferencialmente em Porto Alegre), com endereço e telefone para contato. Obrigatoriamente deverá
acompanhar a proposta todos os catálogos e material ilustrativo original, referente ao modelo ofertado,
comprobatório da descrição técnica apresentada na sua proposta original. Não serão consideradas propostas
que forem cópia fiel desta Descrição Técnica. Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta
todos os itens solicitados, citando as características próprias do equipamento ofertado. Garantia mínimo de 12
meses.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 3.240,00
LOTE 02
Item

Quantidade

01

03 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 121,40

Valor total
máximo aceitável
R$ 364,20

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

CAFETEIRA ELETRICA TIPO DOMESTICA - EM AÇO INOX
Jarra em aço inox com capacidade de pelo menos 500ml, sistema corta-pingos, luz indicadora de funcionamento,
com termostato para controle da temperatura, tensão elétrica operação em rede elétrica de 127 Volts - 60 Hz,
ou com sistema de seleção automática de tensão (bivolt), com operação no mínimo entre 110 e 240 Volts - 60
Hz.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 364,20
LOTE 03
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 146,86

Valor total
máximo aceitável
R$ 293,72

JARRA ELÉTRICA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,7 LITROS - 220V
Aço inoxidável; desligamento automático; botão liga/desliga; indicador luminoso de funcionamento; base de
aquecimento c/ local para armazenamento do cabo de alimentação; proteção elétrica (fusistor) em caso de falha
do termostato ou sobre-corrente.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 03: R$ 293,72
LOTE 04
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 1.220,95

Valor total
máximo aceitável
R$ 2.441,90

PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO DE PAREDE
Características mínimas:
* Utilização para purificação e refrigeração de água potável de rede para operação em rede elétrica de 127
Volts - 60 Hz, com sistema de filtragem para partículas e carvão ativado. Gabinete com as seguintes
características: Em plástico de alta resistência, ou em chapa metálica tratada e pintada, ou em inox; na cor
branca ou em inox.
* Específico para aplicação em parede; controle para o fornecimento de água na temperatura ambiente; Controle
para o fornecimento de água gelada; Pingadeira destacável.
* Reservatório interno de água: Capacidade mínima de 1,4 litro; fabricado em material atóxico; Reservatório
de água gelada totalmente hermético (sem tampa), isto é, sem contato com ar ambiente, que dispense limpeza
interna; Com isolamento térmico.
* Refrigeração com as seguintes características: Que utilize gás refrigerante isento de CFC, R134a ou similar
(ecológico). Resfriamento da água na faixa entre 4 e 8 ºC (baseada em condições de temperaturas: água de
entrada a 25 ºC e temperatura ambiente de 32 ºC). Produção de 1,0 litro/hora de água gelada com temperatura
ambiente de 27 ºC. Serpentina interna no reservatório de água em aço inox ou cobre com revestimento
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cromado. Qualquer outro tipo de revestimento, que não os citados, deve ter anexado laudo de atoxidade
emitido por laboratório credenciado/habilitado pelo órgão regulamentador.
* Elemento (s) filtrante com as seguintes características: Vida útil estimada de: 3.000 litros; Tempo mínimo
para substituição: 6 meses; Interno ao aparelho; Com no mínimo filtragem de partículas e estágio em carvão
ativado para redução do cloro, odores e sabores estranhos à água.
* Dimensões aproximadas: Altura: 400 mm (± 150 mm); Largura: 300 mm (± 150 mm), Profundidade: 450
mm (± 150 mm).
* Deverá acompanhar no mínimo os seguintes acessórios: 1 metro de mangueira atóxica; Conexão registro de
filtro/mangueira; Gabarito para furação; Suporte(s) para fixação em parede, caso não seja incorporado ao
bebedor; Buchas recomendadas para instalação, e; Parafusos necessários para instalação. Com o selo de
aprovação do INMETRO, deverão atender as portarias nº 344 de 22 de julho de 2014, nº 394 de 25 de
agosto de 2014 e a portaria nº 92 de 4 de maio de 2017.
Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, adaptadores, etc, indispensáveis ao funcionamento
solicitado. Fornecimento de MANUAL DE OPERAÇÃO atualizado em português que deverá ser entregue com o
equipamento. Indicar ASSISTÊNCIA TÉCNICA autorizada local (preferencialmente Porto Alegre, ou região
metropolitana), com endereço e telefone para contato. Deverão possibilitar reposição, por no mínimo 5 anos,
de PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO. Deverá acompanhar a proposta um CATÁLOGO ILUSTRATIVO
COLORIDO do material ofertado.
A GARANTIA mínima será de 12 meses.
* Referências de equipamentos aprovados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA): Purificador
Refrigerado de Parede, tipo: fabricação Belliere modelo H2O Pure, ou fabricação Everest, modelos Soft Plus,
Soft Star, Soft Fit ou fabricação Masterfrio, modelo Master Flex ou fabricação Europa modelos Da Vince Ice
Inox, Da Vince Ice HF Inox, Fluir ou purificador refrigerado similar com reservatório de água gelada
hermético que atenda a este descritivo.

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 04: R$ 2.441,90
LOTE 05
Item

Quantidade

01

03 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 3.118,90

Valor total
máximo aceitável
R$ 9.356,70

REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE DE 400 LITROS
Características mínimas:
* Controle de temperatura, características: LED´s ou display para informar a temperatura; No mínimo: 3 níveis
de intensidade.
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* Compartimento congelador (freezer) com as seguintes características: Armazenamento líquido de pelo
menos 80 litros; Com prateleira(s) na porta; Dividido em dois andares; Difusor de ar.
* Compartimento refrigerador, características: Capacidade interna mínima de: 290 litros (com o congelador,
deve atender a no mínimo 400 litros); Iluminação interna; 3 prateleiras internas removíveis, com possibilidade
de regular o espaço entre elas; Prateleira(s) na porta com trava(s) deslizante(s) horizontal(is) para garrafas;
Gaveta para legumes em acrílico transparente; Difusor de ar.
* Dimensões: Altura: 1.800 mm (±200 mm); Largura: 700 mm (±100 mm); Profundidade: 700 mm (±100 mm).
CARACTERÍSTICAS GERAIS:
* Cor branca. Pés com niveladores. Para operação em rede elétrica de 127 Volts - 60 Hz. Deverão atender ao
padrão NBR14136 (Plugues e Tomadas para uso doméstico). Os itens deverão possuir a Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia (ENCE) com classificação A para eficiência energética. Todos os modelos ofertados com
gás refrigerante ecológico isento de CFC. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc.,
indispensáveis ao funcionamento solicitado. Assistência técnica local (Preferencialmente próxima de Porto Alegre
ou sua região metropolitana). Fornecimento de manual (is) de operação original(is) e atualizado(s), em
português. Deverá ser confirmado na proposta para entrega juntamente com o(s) equipamento(s).
* Obrigatoriamente deverá acompanhar a proposta todos os catálogos e material(is) ilustrativo(s) original(is) ou
cópia(s) colorida(s), referente(s) ao(s) modelo(s) ofertado(s), comprobatório(s) da descrição técnica
apresentada na sua proposta original.
Garantia mínima: 12 meses.
*
Marcas
de
referência:
Refrigerador
Duplex fabricação Consul modelos CRM55,
ou
fabricação Brastemp modelo BRM47, ou Refrigerador Duplex similar desde que atenda as especificações
constantes no termo de referência.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 05: R$ 9.356,70
LOTE 06
Item

Quantidade

01

60 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 5,93

Valor total
máximo aceitável
R$ 355,80

COPOS 300ML
Copos de vidro transparente. Peças idênticas que podem ser utilizadas para qualquer tipo de líquido, quente ou
frio, com a capacidade de 300ml cada. Deverá conter no mínimo 60 unidades.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 06: R$ 355,80
LOTE 07
Item

Quantidade

Valor unitário
máximo aceitável

Valor total
máximo aceitável
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01

60 UNIDADES

R$ 3,00

R$ 180,00

CONJUNTO DE TALHERES
Conjunto de Talheres em aço inox, contendo Garfos, Facas, Colheres (sopa), Colheres (café), garfo (sobremesa).
Deverá conter no mínimo 60 peças.
Marca de referência: TRAMONTINA. Serão aceitas outras marcas desde que atendam as especificações do termo
de referência.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 07: R$ 180,00
LOTE 08
Item

Quantidade

01

60 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 27,56

Valor total
máximo aceitável
R$ 1.653,60

PRATOS DE MESA
Prato raso de mesa em porcelana: BRANCO: fabricado em porcelana, redondo, liso, acabamento esmaltado livre
de deformações geométricas, bolhas ou riscos, medindo aproximadamente 270 mm de diâmetro, 190 mm de
base e 30 mm de borda. Espessura da porcelana mínima de 3 mm.
Marca de referência: OXFORD. Serão aceitas outras marcas desde que atendam as especificações do termo de
referência.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 08: R$ 1.653,60
LOTE 09
Item

Quantidade

01

36 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 7,50

Valor total
máximo aceitável
R$ 270,00

PRATOS DE SEOBREMESA
Prato porcelana, aplicação sobremesa, formato circular, cor branca. Diâmetro aproximadamente 19 cm
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 09: R$ 270,00

LOTE 10
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 127,90

Valor total
máximo aceitável
R$ 255,80
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ORGANIZADOR DE GAVETA (35CM X 40 CM)
Organizador de gaveta medindo aproximadamente (35cm x 40 cm).
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 10: R$ 255,80
LOTE 11
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 72,70

Valor total
máximo aceitável
R$ 145,40

ESCORREDOR DE LOUÇAS
Escorredor de louças em aço inox, capacidade para 20 pratos com porta talher.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 11: R$ 145,40
LOTE 12
Item

Quantidade

01

01 UNIDADE

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 44,72

Valor total
máximo aceitável
R$ 44,72

ORGANIZADOR DE TALHERES COM TAMPA
Organizador de talheres medindo aproximadamente (Comp x Larg x Alt) 33,0x27,0x4,3 cm.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 12: R$ 44,72
LOTE 13
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 26,26

Valor total
máximo aceitável
R$ 52,52

DISPENSER
Dispenser (porta detergente e esponja).
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 13: R$ 52,52
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
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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
Almoxarifado Central do HCPA
Endereço: Rua São Manoel, nº 603, Bairro Santa Cecília, CEP: 90.620-110
Horário de entrega: Segunda-feira a sexta-feira, a partir das 08:00 às 12:00 h e das 13:30 às
17:00h.

5. Prazo de entrega: Os materiais deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do
recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED;

6. 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 015/2021”.
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