SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 008/2022
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. Lote de aquisição:

LOTE 01
Item

Quantidade

01

14 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 17.000,00

Valor total
máximo aceitável
R$ 238.000,00

KIT VENTILAÇÃO FORÇADA TRANSFORMADOR A SECO 500 KVA
Kit Trafo a seco modelo 500 Kva. Contém: moto ventiladores, suportes para fixação dos ventiladores,
termômetro com contatos para acionamento do sistema de ventilação, painel de comando
(conectores, reles, fusíveis, fiação), tubulação, alimentação trifásica 220 V dos motoventiladores e
controlador de temperatura necessariamente da marca PEXTRON e modelo PCPT-4.
Marca: COMTRAFO ou SIEMENS. Em razão da necessidade de compatibilidade com os equipamentos
disponíveis, não serão aceitas outras marcas além das especificadas neste termo de referência.
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 238.000,00
LOTE 02
Item

Quantidade

01

02 UNIDADES

Valor unitário
máximo aceitável
R$ 16.250,00

Valor total
máximo aceitável
R$ 32.500,00

CÂMERA TERMOGRÁFICA FLUKE MOD. TIS20+ MAX
Captura da imagem térmica
Sensibilidade térmica (NETD): no máximo 100 mK
Resolução infravermelha: no mínimo 120 x 90 pixels
IFOV: no máximo 7,6 mRad
Faixa de medição da temperatura: deve abranger no mínimo a faixa entre 0 ºC e 200 ºC
Precisão/Exatidão: ±2 °C
Ajuste de emissividade: deve dispor de uma biblioteca de materiais, incluindo cobre, bem como
permitir a inserção manual do índice de emissividade
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Compensação da temperatura de fundo refletida: deve dispor informação na tela
Banda espectral infravermelha: deve abranger no mínimo a faixa entre 8 μm a 13 μm (onda longa)
Taxa de atualização de quadros: no mínimo 9 Hz
Campo de visão: horizontal no mínimo 45º e vertical no mínimo 34º
Tratamento e análise da imagem
Deve dispor de recurso para fusão da imagem visual e imagem térmica, sobrepondo-as
Software de análise: caso necessário software específico, este deverá ser fornecido
Armazenamento dos dados
Formato de arquivo: no mínimo JPG
Memória interna: mínimo de 4 Gb
Bateria
Tipo: recarregável
Carregamento: com fonte de alimentação CA bivolt (127 a 220 Vca @ 60 Hz), inclusa
Especificações Gerais
Visor: tela LCD de no mínimo 3”
Conectividade: no mínimo por Wi-Fi
Grau de Proteção: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água
vindos de todas as direções)
Idioma dos menus: no mínimo português
Temperatura de operação: no mínimo na faixa entre 0 ºC e 50 ºC
Garantia
Garantia do produto: no mínimo 02 anos
VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 32.500,00

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
Almoxarifado Central do HCPA
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, nº 2350, Bairro Bom Fim, Porto Alegre - RS, CEP 90.035-003 | 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.

5. Prazo de entrega:
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* Os materiais do lote 01 deverão ser entregues em até 45 Os materiais do lote 01 deverão ser entregues em até
40 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED dias corridos,
a contar do recebimento da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED.
*Os materiais do lote 02 deverão ser entregues em até 90 dias corridos, a contar do recebimento da ordem de
compra que será emitida pela FUNDMED

6. Garantia dos materiais: A garantia dos materiais será de no mínimo 2 anos 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 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 008/2022”.
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