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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 016/2021 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Órgão demandante  

Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA 

Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória 

Coordenadora do Projeto: Professora Luciana Paula Cadore Stefani  

 

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. Lote de aquisição:  

LOTE 01 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 09 UNIDADES R$ 339,17 R$ 3.052,17 

 

CONTROLADOR  

 

Display remoto (climate mercato mdr) 36 "display remoto para monitoramento de temperatura, umidade, 
pressão, status do equipamento, ajuste de SETPOINT, com comunicação RS-485 para protocolo climate do 

controlador. Modelo MVAV-220AT para caixas de volume de ar variável. Referência de modelo: MDR; marca: 
MERCATO. 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 3.052,17  

 

 

LOTE 02 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 09 UNIDADES R$ 1.517,48 R$ 13.657,32 

 

CONTROLADOR COM COMUNICAÇÃO RS485  
 

Controlador com comunicação RS485 - BACNET/MODBUS com dois estágios de reaquecimento, saída 
analógica 0-10v, ajuste de temperatura via interface local, com possibilidade de ajuste remoto, com atuador 

BELIMO LMB24-3-T, referência de modelo: MVAV-220AT marca: MERCATO.  

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 13.657,32  

 

LOTE 03 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 07 UNIDADES R$ 1.071,00 R$ 7.497,00 
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CAIXA VAV  

 

VAV vazão mínima de 350 m3/h e vazão nominal de 1.900 m3/h. Dimensões da  área livre de 300 x 200 
mm, temperatura de serviço entre 0 e 50 ºC. As caixas (carcaça), aletas e articulações em aço galvanizado. 

Ref. trox do brasil, modelo    TVJ-EASY (somente a caixa vav) ou fabricação TOSI. 
 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 03: R$ 7.497,00  

 

 

LOTE 04 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 02 UNIDADES R$ 1.297,80 R$ 2.595,60 

 

CAIXA VAV  
 

Vav vazão mínima de 600 m3/h e vazão nominal de 3.100 m3/h. Dimensões da  área livre de 300 x 300 
mm, temperatura de serviço entre 0 e 50 ºc. As caixas   (carcaça), aletas e articulações em aço galvanizado. 

Ref. trox do brasil modelo TVJ-EASY. (Somente a caixa) ou fabricação TOSI.  

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 04: R$ 2.595,60  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

A. O fornecedor deverá informar o rol de clientes que possuem equipamento/produto igual ao ofertado neste 

Edital, em pleno funcionamento há pelo menos 6 meses. Deverá ser informado telefone(s) e pessoa(s) 

responsável(eis) para contato.  

 

B. A critério da Comissão Julgadora, poderá ser solicitada visita em clientes que possuam o equipamento igual 

ao ofertado, para avaliação da equipe técnica e do(s) usuário(s) do HCPA (sem ônus adicional). Com prazo 

para agendamento de até 10 dias corridos após a solicitação da visita. O(s) equipamento(s) visitado(s) 

deverá(ão) apresentar exatamente a mesma configuração proposta, pois não serão aceito(s) equipamento(s) 

similar(es) para avaliação. A não avaliação poderá determinar sua exclusão. 

 

C. Todos os equipamentos deverão operar em rede elétrica de 220 volts – 60 HZ. 

 

D. O fornecedor deverá indicar ASSISTÊNCIA TÉCNICA autorizada preferencialmente local (Porto Alegre, ou 

região metropolitana), com endereço e telefone para contato. 

 

E. O fornecedor deverá entregar juntamente com o(s) equipamento(s), o manual(is) de operação originais e 

atualizado(s) , preferencialmente no idioma português. 

 

F. O fornecedor deverá realizar a entrega de todos os dispositivos, solenóides, purgadores, reguladores, 

conexões, acessórios, e materiais indispensáveis ao funcionamento adequado com o desempenho esperado 

do equipamento. 

 

G. Deverá acompanhar a proposta CATÁLOGO ILUSTRATIVO do material ofertado. 
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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 

Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória  

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 45 dias consecutivos, a contar do 

recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED. 

 

9. Garantia dos materiais: A garantia será de 12 meses a contar da data de entrega dos equipamentos.  

 

10. 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 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 016/2021”. 
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