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SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES 022/2022 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Órgão demandante  

Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA 

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: CADEIRAS (Cfe. Planta em apêndice) 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 06 UNIDADES R$ 547,45 R$ 3.284,70 

M16 - CADEIRA DE APROXIMAÇÃO ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇO  

Características Mínimas 

1)  Estrutura: 

a) Metálica com tratamento anti ferrugem; 

b) Com acabamento em pintura epóxi pó, na cor preta (semi brilho); 

c) Encosto e assento interligados por aço mola com largura mínima de 76 mm; 

d) Pés em “S”, (D-25 mm, esp. 2 mm) com sistema de isolamento do piso.  

2) Braços (quando aplicável): 

a) Em formato fechado (no modelo corsa, americano ou similar); 

b) Apoios fabricados em poliuretano injetado macio, com estrutura metálica, na cor preta; 

c) Distância entre os braços de aproximadamente 48 cm (medidos internamente). 

3) Estofamento: 

a) Espuma injetada e moldada anatomicamente, com espessura mínima de 40 mm no encosto e de 45 mm no assento; 

b) Contra capa rígida, de polipropileno injetado, no encosto e no assento. 

4) Revestimento: 

a) Em Courvin-Vinil ou similares na cor preta. 
 

5) Dimensões: Classe Executiva ou Diretor 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ITEM 

 

1) Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta:  
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               - Documentos do Fabricante previamente Validados para esta disputa, informando o numero do Pregão e 
datado. 

a) Relatórios e laudos de esforço e cargas submetidos aos produtos, em conformidade com a NBR 13962-2006, 
emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO; 

b) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos por 
laboratório credenciado ao INMETRO;  

c) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais);  

d) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178-Versão Vigente, emitidos 
por laboratório credenciado ao INMETRO;  

e) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o Certificado 
de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente (Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente);  

f) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados,  

2) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por no mínimo 
05 anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 

3) Os proponentes deverão obrigatoriamente mencionar na proposta todos os itens solicitados, citando as características 
próprias do produto ofertado, em português. 

4) Será aceita uma tolerância máxima de até (2,5 %) nas dimensões informadas. 

5) Termos mínimos de garantia: 

a) Garantia de 36 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens; 

b) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao HCPA; 

c) Iniciará após a aceitação técnica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 

d) Os produtos que apresentarem defeito na desembalagem deverão ser substituídos por novos. A substituição de 
produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais, reiniciando o prazo de aceite técnico; 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 01: R$ 3.284,70  

 

LOTE 02: MOBILIÁRIOS CORPORATIVOS (Cfe. Planta em apêndice) 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 25 UNIDADES R$ 1.306,80 R$ 32.670,00 

M03 – MESA ESCRITÓRIO PEQUENA 90X60X75 – COR OVO - DTP466F 

Características Mínimas: 

a) Tampo superior espessura 25 mm acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 

mm);  

b) Saiotes na altura máxima de 25 cm com espessura de 18 mm; 

c) Pés Metálicos com passagem de fiação e estruturação de sustentação conforme fabricante, sujeita a verificação 
técnica, sistema com niveladores em polipropileno injetado e acabamento em pintura epóxi-pó na cor bege: - 

detalhamento similar sugerido: (” Pés laterais: constituídos por duas colunas tipo pórtico confeccionadas em 
chapa de aço ABNT 1008/1010, com 1,2mm de espessura, dobradas em formato triangular com duas faces 

paralelas que permitem a fixação das calhas removíveis laterais em ambos os lados interna e externa, coluna 
traseira possui quatro rebites rosca m6 para fixação dos painéis frontais e da calha autoportantes. Base inferior 

produzida em chapa de aço, ABNT 1008/1010, estampada com formato de trapézio no corte transversal, com 

1,9mm de espessura. Travessa superior para fixação no tampo em tubo de aço abnt 1008/1010 de seção 20x40 
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com 1,5mm de espessura. Calhas laterais removíveis produzidas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 

0,75mm de espessura, contendo engates metálicos para encaixe rápido”).  

d) Conjunto estrutural para mesas na cor bege, provido com dispositivo de leito metálico tipo calha autoportante 

passa cabos em chapa de aço fina a frio 1.2 mm com acabamento auto passante de cabos no tampo em PVC, 
tamponado; Detalhamento similar sugerido: (“Calha metálica autoportante: produzida em chapa de aço ABNT 

1008/1010, de 1,2mm de espessura, dobrada em formato de "l", contendo duas abas laterais, com furações, 

para fixação da mesma nos pés da mesa. Furações em ambos os lados para instalação de tomadas lógica e 
elétrica”). 

 

 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

02 07 UNIDADES R$ 1.357,40 R$ 9.501,80 

M04 – MESA ESCRITÓRIO MÉDIA 120X60X75 – COR OVO - DTP466F 

Características Mínimas: 

a) Tampo superior espessura 25 mm acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio superior de 2 
mm);  

b) Saiotes na altura máxima de 25 cm com espessura de 18 mm; 

c) Pés Metálicos com passagem de fiação e estruturação de sustentação conforme fabricante, sujeita a verificação 
técnica, sistema com niveladores em polipropileno injetado e acabamento em pintura epóxi-pó na cor bege: - 

detalhamento similar sugerido: (” Pés laterais: constituídos por duas colunas tipo pórtico confeccionadas em 
chapa de aço ABNT 1008/1010, com 1,2mm de espessura, dobradas em formato triangular com duas faces 

paralelas que permitem a fixação das calhas removíveis laterais em ambos os lados interna e externa, coluna 

traseira possui quatro rebites rosca m6 para fixação dos painéis frontais e da calha autoportantes. Base inferior 
produzida em chapa de aço, ABNT 1008/1010, estampada com formato de trapézio no corte transversal, com 

1,9mm de espessura. Travessa superior para fixação no tampo em tubo de aço abnt 1008/1010 de seção 20x40 
com 1,5mm de espessura. Calhas laterais removíveis produzidas em chapa de aço ABNT 1008/1010, com 

0,75mm de espessura, contendo engates metálicos para encaixe rápido”).  

d) Conjunto estrutural para mesas na cor bege, provido com dispositivo de leito metálico tipo calha autoportante 

passa cabos em chapa de aço fina a frio 1.2 mm com acabamento auto passante de cabos no tampo em PVC, 
tamponado; Detalhamento similar sugerido: (“Calha metálica autoportante: produzida em chapa de aço ABNT 

1008/1010, de 1,2mm de espessura, dobrada em formato de "l", contendo duas abas laterais, com furações, 
para fixação da mesma nos pés da mesa. Furações em ambos os lados para instalação de tomadas lógica e 

elétrica”). 

 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

03 01 UNIDADE R$ 985,60 R$  985,60 

M05 – ARMÁRIO BAIXO FECHADO COM 2 PORTAS 80X47X75 - COR OVO - DTP466F 

Características Mínimas: 
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- Acabamento superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio 

superior de 2 mm), aplicado em todo perímetro do conjunto;  

- Caixa estrutural  

- prateleiras e costas na espessura de 18 mm; totalmente bege com portas bege ou conjuntos na cor branco 
com branco ou com portas Carvalho Malva em estruturas branco ou bege;  

- Prateleiras internas 18 a 25 mm, totalmente bordeadas, e ranhuras nas extremidades para apoio em pino 
metálico ou encaixe contra deslizamento, prever prateleira fixa estrutural nos Armários extra alto e nos alto; 

- Dobradiças metálicas com abertura ideal de180º com regulagem de pressão e sistema de amortecimento 

evitando batidas e ou ruídos no fechamento;  

- Fecho Cremona por compartimento apenas nos alto e extra– alto;  

- Todos serão providos de chave dobrável com cópia;  

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege, conforme o 
solicitado (altura mínima de 20 cm);  

- Rodapé metálico com tratamento antiferruginoso, acabamento na cor bege todos com niveladores de piso – 
ajustáveis; 

 

04 05 UNIDADES R$ 1.707,20 R$ 8.536,00 

M06 – ARMÁRIO ALTO FECHADO COM 2 PORTAS 80X47X1600 - COR OVO - DTP466F 

Características Mínimas: 

- Acabamento superior espessura 25 mm, com acabamento de bordas retas ergonômicas ABS 2,5 mm (raio 

superior de 2 mm), aplicado em todo perímetro do conjunto;  

- Caixa estrutural  

- prateleiras e costas na espessura de 18 mm; totalmente bege com portas bege ou conjuntos na cor branco 
com branco ou com portas Carvalho Malva em estruturas branco ou bege;  

- Prateleiras internas 18 a 25 mm, totalmente bordeadas, e ranhuras nas extremidades para apoio em pino 
metálico ou encaixe contra deslizamento, prever prateleira fixa estrutural nos Armários extra alto e nos alto; 

- Dobradiças metálicas com abertura ideal de180º com regulagem de pressão e sistema de amortecimento 

evitando batidas e ou ruídos no fechamento;  

- Fecho Cremona por compartimento apenas nos alto e extra– alto;  

- Todos serão providos de chave dobrável com cópia;  

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege, conforme o 
solicitado (altura mínima de 20 cm);  
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- Rodapé metálico com tratamento antiferruginoso, acabamento na cor bege todos com niveladores de piso – 

ajustáveis; 

 

05 03 UNIDADES R$ 930,00 R$ 2.790,00 

M14 – ARMÁRIO AÉREO ALTO 2 PORTAS 79X35X74 – COR OVO - DTP – 465AA 

Características Mínimas: 

a) Todo o móvel deverá ser em MDF dupla face. 

b) Produtos nas seguintes cores e modelos: Bege-Padrão casca de ovo Tipo Fórmica - 108 

b.1 caixa com bordas retas, portas de giro e prateleiras – Caixa e portas na cor ovo; 

b.2 estrutura, prateleiras e costas na espessura18 mm, acabamento padrão duas faces. 

c) Bordas de acabamento ergonômico em PVC 2 mm na cor do móvel. 

d) Parafusos estruturais rosca milimétrica com bucha metálica mini-fix com acabamento. 

e) Portas com abertura tipo (giro) com divisor central vertical (dois compartimentos independentes) e com 2 
prateleiras internas (alturas reguláveis) também por compartimento no modelo alto e todas apoiadas em pino 

metálico com ranhura (tipo embutido nas prateleiras, evitando quedas), prever amortecedores de ruídos ao 
fechar portas. 

f) Produto entregue com Kit - individual por volume (Parafusos e Buchas) para fixação em paredes de alvenaria 
e ou acartonados prevendo os acessórios necessários para fixação segura conforme o material a ser fixado. 

g) Dobradiças metálicas com regulagem de pressão e abertura 180º. 

h) Fechaduras de qualidade por compartimento fornecendo cópias das chaves com cabo dobrável. 

i) Puxador metálico tipo alça na cor bege 

j) Todas as prateleiras deverão ter acabamento em ABS ou PVC em todos os lados. 

k) Prever sistema que facilite ventilação nos compartimentos fechados. 

2) Dimensões aproximadas e características dos móveis: 

- Armário Aéreo Alto - Ovo – 2 Portas Ovo – 79X35X74 cm (CXLXA) 

3) Condições Gerais: Documentação do Fabricante 

3a) Alvará de Funcionamento com fabricante de Móveis em Madeira 

3b) Certificado Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais). 
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3c) Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame. 

3d) Atender os desenhos técnicos anexo e referente aos modelos ofertados. 

NOTA: Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização. 

 

06 02 UNIDADES R$ 1.029,60 R$ 2.059,20 

M23 – GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS BEGE 45x47x65 - DTP466F 

Características Mínimas: 

- 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; - Caixa estrutural e costas na espessura de 18 mm; 

com frentes de gavetas.  

- Frente em MDF 18 mm e gavetas internas em caixa metálica preta e trilhos telescópicos, sendo todas com freio 

limitador de abertura;  

- Fechaduras com travamento simultâneo, fornecendo 1 cópia de todas com cabo dobrável.  

- Provido de rodízios giratórios para móveis com eixo e haste de aço, rodado não riscante;  

- Puxador metálico (tipo Zamac - Anodizado) levemente curvado fixo por dois pontos na cor bege (altura mínima 
de 20 cm) 

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ITENS  

 

1) Todo o móvel deverá ser em MDF - dupla face; Cores: Bege-Padrão casca de ovo Tipo Fórmica - L-108) ; 

Parafusos do tipo fixo com bucha metálica (tambor mini-fix) capa protetora em PVC; 

2) Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta:  

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.  

- 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).  

- 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).  
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- 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 Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame.  

- 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 e ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados.  

3) DEMONSTRAÇÃO:  

À critério da comissão julgadora, poderá ser solicitado envio de protótipo nos seguintes termos: O 
Fornecedor de menor preço deverá aguardar comunicação de nosso Departamento Técnico que deverá 

solicitar por escrito o envio de protótipos. Um Armário alto - um gaveteiro 3 gavetas – uma mesa de 
escritório. O prazo máximo para envio será de 15 dias corridos a partir da data do envio e recebimento da 

solicitação da Demonstração  

4) LOGÍSTICA DE ENTREGA, DISTRIBUIÇÃO E MONTAGEM DOS MÓVEIS  

- Armários, Gaveteiros e Mesas retas: Devem ser entregues montados e embalados,  

- No recebimento da AF-(Autorização de recebimento) o Fabricante deverá informar a Área Técnica, através 
dos e-mails l-descricoes@hcpa.edu.br e compras@fundmed.org.br, aos cuidados de um técnico a ser 

indicado, informando da previsão de chegada do solicitado.  

- 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. 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 02: R$ 56.542,60 

 

LOTE 03: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em apêndice) 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 06 UNIDADES R$ 644,00 R$ 3.864,00 

M07 – MESA DE EXAME CLÍNICO - TIPO MACA PARA CONSULTÓRIO - DTP – 181-B 

Características Mínimas: 

1) Utilização: Centro de Simulação – Bloco C - uso de treinamento - (Manequins). 

 

2) Estrutura com tubos 32 mm espessura mínima de parede de 1.2 com tratamentos antiferrugem e cabamento 
em pintura (Resina de Epóxi - poliéster e polimerizado em estufa) - eletrostática a pó na cor bege. 

 
3) Leito subdividido e estofado em courvim na cor preto; 

 

4) Pés fixo provido de sapata antiderrapante; 
 

5) Sistema de articulação de elevação da cabeceira por cremalheira de fácil manuseio; 
 

6) Com Suporte para Lençol Descartável para rolos de 50 cm de largura. 

mailto:l-descricoes@hcpa.edu.br
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7) Dimensões aproximadas: 1,82 X 0,60 X 1,10 m (CXLXA); 

 
8) Conjunto resistente a pacientes de no mínimo 120 Kg. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
9) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, 

para assistência durante e pós garantia. 

 
10) A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da equipe 

técnica e do usuário do HCPA. 
 

11) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos 

por laboratório credenciado ao INMETRO; 
 

12) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178- Versão Vigente, 
emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO. 

 

13) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais); 
 

14) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o 
Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente 

(Secretaria Municipal do Meio Ambiente). 
15) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados, 

 

16) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por 
no mínimo 05 anos, 

 
17) Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens; 

 

18) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao 
HCPA; 

 
19) Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de 

produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais. 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 03: R$ 3.864,00  

 

 

 

 

LOTE 04: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice) 

  

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 60 UNIDADES R$ 360,00 R$ 21.600,00 

M08– BANQUETA ALTA - ESTOFADO METÁLICO - DTP – 272D 

Características Mínimas:  

1) Utilização: Salas de Simulação: Treinamento em Manequins. 
2) Móvel Tipo Bancão Alto simples tipo Bar, totalmente em Metálico. 
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3) Estrutura: apoios laterais tipo 4 pé metálico palito; acabamento em pintura epóxi – pó, na cor preto;  

capacidade de carga mínima de 110 Kg. 

4) Assento estruturado em madeira 15 mm, com acabamento almofadado em espuma, com altura mínima de 4 
cm, revestido em courvim na cor preto conforme cartela do fornecedor. 

5) Prever aro metálico para apoio de pé e servir de reforço estrutural ao produto. 
6) Dimensões aproximadas: 0,35X0,35X0,80 m (CXLXA). 

7) Garantia mínima: 2 anos, iniciados após a aceitação técnica. 
8) Produto: Tipo Délcio, Modelo: D687. - Cavaletti – Modelo CV-14015, ou similares 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 
9) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, 

para assistência durante e pós garantia.  
 

10)A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da equipe 

técnica e do usuário do HCPA. 
 

11)Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094- Versão Vigente, emitidos 
por laboratório credenciado ao INMETRO; 

 

12) Relatórios e laudos de ensaio das espumas aplicadas ao produto, conforme a NBR 9178-Versão Vigente, 
emitidos por laboratório credenciado ao INMETRO. 

 
13) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais); 

 
14) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o 

Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente 

(Secretaria Municipal do Meio Ambiente). 
 

15)Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados, 
 

16)As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por 

no mínimo 05 anos, 
 

17)Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura. 
 

18)Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus ao 
HCPA; 

 

19)Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de 
produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais. 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 04: R$ 21.600,00  

 

LOTE 05: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice) 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 12 UNIDADES R$ 625,90 R$ 7.510,80 

M10 – ESCRIVANINHA ESCOLAR MÓVEL - TRAPEZOIDAL - DTP - 079 

Características Mínimas: 
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1) Escrivaninha com tampo trapézio para formação circular por justa posição em conjunto. 

 

2) Tampo recortado formato Trapézio em MDF-15 mm, chapeado nos dois lados ou em laminado baixa pressão 
na cor branca, cantos arredondados com todas as extremidades vedadas em fita de borda branca - PVC- formato 

“T” embutido. 
 

3) Estrutura de apoio em tubo aço carbono 25,4 mm parede 2 mm, dobrado em formato continuo trapézio, com 
base inferior inclinada, abrigando 2 rodízios de 2” (haste rosqueada) do tipo para móveis. 

 

4) Estrutura metálica com pintura epóxi-pó eletrostática texturizada na cor preto. 
 

5) Sistema de fixação do conjunto em buchas americanas com parafuso M6 (resistentes), parafusos com 
acabamento em capas plásticas côncavas. 

 

6) Prever Gancho lateral para mochilas ou bolsas, soldado á estrutura. 
 

7) Sistema com ponteiras não riscante (ABS-injetado), encaixado na base inferior. 
 

8) Dimensões: Tampo lado maio 72 cm, lado menor 26 cm - Altura 79 cm. 

 
9) Produto tipo: HABTO-Mod. Link, ou similar. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS: Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta: 

 
10) Os Móveis deverão conter a marca do fabricante fixada em local de fácil visualização. 

 

11) Apresentar Alvará de Fabricante de Móveis em Madeira. 
 

12) Apresentar os Relatórios de Ensaios de Névoa Salina aplicado aos metais emitido por laboratório credenciado 
INMETRO em Conformidade com a NBR8094-1983. 

 

13) Apresentar Certificado de Cadeia Custódia (Procedência de Produtos de Florestas Naturais). 
 

14) 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). 
 

15) Apresentar Balanço Financeiro compatível com o montante licitado no certame. 

 
16) 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. 

 

17) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados. 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 05: R$ 7.510,80  

 

 

 

 

 



 

(51) 3332.6840 – www.fundmed.org.br 

Rua Ramiro Barcelos 2350, Sala 177 | Bom Fim, Porto Alegre/RS – CEP 90035-003 

LOTE 06: MÓVEIS ESPECIAIS (Cfe. Planta em Apêndice) 

Item 

 

Quantidade  Valor unitário  

máximo aceitável 

Valor total  

máximo aceitável  

01 08 UNIDADES R$ 966,90 R$ 7.735,20 

M11 – CADEIRA ESCRIVANINHA CONJUGADA  - DTP – 309 

Características Mínimas: 

CADEIRA ESPECIAL UNIVERSITÁRIA - CADEIRAS GIRATÓRIAS 
 

1) Estrutura: 
a) Metálica com tratamento antiferrugem no formato oblongo na sustentação do encosto fixo e do assento. 

 
b) Com acabamento em pintura epóxi pó, na cor cinza: 

 

c) Assento e encosto em polipropileno injetado, vazado, na cor cinza; 
 

d) Assento em polipropileno apoiado em tubos redondos com sistema de giro em movimentação, de até 180°, 
acoplado a base telescópica de elevação; 

 

e) Pistão elevação a gás, acionado por alavanca em baixo do assento em tubo de 50 mm, variação na altura 
em até 100 mm; 

 
f) Base giratória com aranha de 5 hastes, no sistema injetado em NYLON reforçado com fibra de vidro com 

rodízios duplo giro de 50 mm em poliuretano; 
 

2) Braço tipo universitário com sustentação do tampo em estrutura especial metálico acoplado a um sistema 

giratório do conjunto girando em até 180º (sistema de acessibilidade a destro ou á canhotos) em pintura 
epóxi-pó na cor cinza; 

 
3) Tampo em MDF-15 mm em laminado alta resistência na cor cinza, com cantos arredondados e com 

aplicação de fita de borda em todo seu perímetro, 45X65 cm, com dispositivo tipo gancho aplicado em baixo 

para sustentação de mochilas ou bolsas. 
 

4) Sistema para usuários até 110 Kg. 
 

5) Dimensões aproximadas: Largura: 47 mm X 43 mm, Encosto: 47 mm X 40 mm. 
 

6) Produto: Tipo Fabricação Habito, Modelo Flex 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

 
7) Assistência técnica Brasil, autorizada. Indicar empresa, profissional responsável com respectivo endereço, 

para assistência durante e pós garantia. 

 
8) A critério da Comissão Julgadora o equipamento a ser ofertado poderá ser solicitado para avaliação da 

equipe técnica e do usuário do HCPA. 
 

9) Relatórios de ensaios de névoa salina aplicado aos metais, conforme a NBR8094-Versão Vigente, emitidos 

por laboratório credenciado ao INMETRO; 
 

10) Certificado de cadeia custódia (procedência de produtos de florestas naturais); 
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11) Atestado de regularidade no Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, em nome do fabricante, ou o 

Certificado de Licença de Operação, relativo à fabricação de móveis, emitido por órgão fiscalizador equivalente 
(Secretaria Municipal do Meio Ambiente) 

 
12) Apresentar Catálogos ou desenhos técnicos referentes aos modelos ofertados, 

 
13) As peças de reposição e acessórios referentes aos produtos ofertados deverão ter produção continuada por 

no mínimo 05 anos, 

 
14) Garantia de 24 meses, somente quanto a estrutura e aos acionamentos de regulagens; 

 
15) Transporte e deslocamento da equipe técnica ou dos materiais serão por conta do fornecedor, sem ônus 

ao HCPA; 

 
16) Os produtos que apresentarem defeito na entrega deverão ser substituídos por novos. A substituição de 

produtos deverá ser realizada dentro das normas institucionais. 
 

 

VALOR GLOBAL TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL DO LOTE 06: R$ 7.735,20  

 

Resumo: 

 

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: 
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Hospital de Clínicas de Porto Alegre – HCPA 

Centro de Simulação - 6º pavimento do Bloco C 

Endereço: Rua São Manoel, nº 603, Bairro Santa Cecília, Porto Alegre - RS, CEP 90.620-110 | 

Telefone: (51) 3737-2614 

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 45 dias corridos, a contar do recebimento 

da ordem de compra que será emitida pela FUNDMED. 

 

6. Garantia dos materiais: A garantia dos materiais será no mínimo de 24 meses, 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 15 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 15 dias corridos 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 022/2022”. 

 

 

mailto:compras@fundmed.org.br

