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FAEPU 
___________________________________________________________________________________ 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA 
DICOL – Divisão de Compras e Licitações 

Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154 – Bairro Umuarama – Uberlândia(MG) – 38405-323 

Tel. (34)3218-2530/2531  -  E-mail: dicol@hc.ufu.br / dicolfaepu@gmail.com  

 
 

Uberlândia, 28 de novembro de 2018. 

 

COTAÇÃO DE PREÇO Nº 2501/2018 

 

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO INCLUSA 
 

 

01) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço dos itens abaixo, até dia 10/12/2018, 

cuja especificação técnica está relacionada em anexo, denominado MEMORIAL 

DESCRITIVO. 

 

02) A proposta deverá ser enviada em vias originais pelo correio, ou entregue pessoalmente na 

Divisão de Compras da FAEPU, Rua Pedro Quirino da Silva, nº 1.154, Bairro Umuarama, 

CEP: 38405-323, Uberlândia-MG, ou ainda enviar por e-mail contendo assinatura do 

responsável, e posteriormente enviar o original pelo correio. 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO QTDE UNID 

02 AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO INCLUSA. 

EQUIPAMENTO DE 3 TR (36.000 BTU/h) 

(Vide Memorial Descritivo) 

01 UN. 

 

01 AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO INCLUSA. 

EQUIPAMENTO DE 5 TR (60.000 BTU/h) 

(Vide Memorial Descritivo) 

03 UN. 

 

a) ENDEREÇO PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Hospital de Clínicas 

de Uberlândia, na CME (Central de Materiais e Esterilização). 

 

b) VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA: As empresas interessadas em participar desta 

Cotação de Preços deverão realizar a VISITA TÉCNICA obrigatória, no dia 

04/12/2018, às 09:00hs, conforme abaixo: 

 

 Local, Data e Horário do encontro para realização da visita técnica: Setor de 

Bioengenharia, Av. Amazonas com Pedro Quirino da Silva, sem número – Bloco 6M – Campus 

Umuarama, Uberlândia-MG, dia 03/12/2018 às 09:00hs. 
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c) Confirmar presença na Visita Técnica com o engenheiro responsável, Rodrigo S. 

Gonçalves, pelos telefones (34) 3218-2171 ou (34) 99157-8100. 

 

d) A Visita Técnica Obrigatória será realizada uma única vez; a vistoria será em conjunto 

com todos os participantes, na data mencionada acima (Letra b). 

 

e) Ao final Ao final da Visita Técnica, será emitido pelo Engenheiro responsável Rodrigo S. 

Gonçalves, o Atestado de Vistoria Técnica, com a assinatura de todos os participantes e 

posteriormente enviado à Divisão de Compras da Faepu. 

 

03) Favor mencionar os dados abaixo na proposta: 

  

a) Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone, Nome e Telefone do 

Representante de Vendas, atualizados; Dados do representante: nome, e-mail e telefone; 

b) Dados Bancários (Nome do Banco, Agência, Conta Corrente);  

c) Condições de pagamento; 

d) Marca do equipamento; 
e) Prazo de entrega 
f) Validade da proposta 

g) Frete e demais impostos, se for o caso, deverão estar incluídos no preço da mercadoria; 

  

04) Se for Representante Exclusivo em Minas Gerais, favor apresentar Declaração de 

Exclusividade em vigor, juntamente com a proposta de preços. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ozenaide Queiroz 

Divisão de Compras FAEPU 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Especificação Condicionador tipo Fancolete Hidrônico 3 trs 

 

Condicionador Fan Coil – Equipamento para climatização de ambiente do tipo Piso-teto aparente. 

  

Características gerais: 
  

 Trocador de calor do tipo Fancolete hidrônico, capacidade de 3 TRs para conforto 220 V, 

monofásico. 

 Equipamento de Referência: Trane. 

 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 
 

 Montagem em teto aparente com tirantes; 

 Deve permitir o controle direcional do fluxo de ar através de pás frontais; 

 Controle de direção de fluxo de ar em 05 (cinco) posições diferentes (defletores); 

 Deverá possuir as seguintes funções (modo de operação) diretamente no controle remoto sem 

fio:  

o Modo Turbo para resfriamento acelerado 

o Modo Econômico 

o Modo desumidificador 

o Função Sweep para distribuir ventilação 

 

 Possuir 04 (quatro) níveis de ventilação: alto, médio, baixo e automático; 

 Fluxo de ar mínimo de 1.104 m³/h e máximo de 1.487 m³/h; 

 Conexões de entrada e saída de água de Ø 3/4”; 

 Tipo de conexão de água gelada com adaptador macho; 

 Serpentina com diâmetro externo do tubo de 5/16” em 04 voltas, com área frontal de no mínimo 

0,32 m², aletada do tipo “fenda/revestida” com 16 aletas por polegada; 

 Conexão do dreno de Ø 3/4”; 

 Motor do ventilador com potência de 1/15CV, sendo 02 motores para os 04 ventiladores; 

 

Relação Mínima de Acessórios: 
 

 Válvula de água gelada motorizada de 03 vias, de 3/4” de diâmetro, com Cv máximo de 11,8. 

 

 

Materiais Utilizados na Instalação: 
 

 Deverá ser montada toda a tubulação de alimentação de água gelada até o ponto de rede 

principal (desenho anexo). A tubulação deve atender a válvula de 03 vias montada em um mini 

cavalete com os seguintes componentes: Têes, luvas de redução, uniões com assento cônico de 

bronze, registros de esfera para entrada e saída, curvas e cotovelos, niples, filtro tipo Y.  

 O Equipamento deverá ser montado em estrutura atirantada na laje superior. A estrutura deve ser 

original de fábrica e acompanhar o mesmo. 
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Considerações de Instalação: 
 

 Os equipamentos deverão ser entregues instalados com todos os materiais destinados a seu 

funcionamento (hidráulica e elétrica), assim como seu start-up. 

 A empresa vencedora fornecerá lay-out com desenho e especificação de materiais utilizados para 

instalação dos equipamentos e cronograma para montagem no local. Estes serão submetidos a 

avaliação de equipe técnica do HC-UFU. 

 Serão fornecidos os pontos de dreno e alimentação elétrica para os equipamentos. 

 Recomenda-se uma visita técnica para correto orçamento da instalação do equipamento que 

engloba estrutura, dutos, tubulação de água gelada, e ligação elétrica. 

 

Obrigações do Fornecedor: 
 

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da cotação,  

manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas 

no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica 

solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As exigências técnicas 

constantes do edital poderão estar destacadas na documentação técnica apresentada pelo 

licitante, para agilizar o processo de julgamento das propostas. Apenas em características não 

fundamentais para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em 

todos os documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser 

apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da 

declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da 

proponente e com registro no CREA.   

 

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios deve ser de no mínimo 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de 

garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas e elétricas. O fabricante deverá responder 

a um chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em 

no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a 

modalidade pro rata temporis. Todos os custos de manutenção, incluindo manutenções 

corretivas e preventivas, a mão de obra (pessoal, hospedagem e deslocamentos), remoção do 

equipamento ou partes, fora da instituição compradora, serão de responsabilidade da empresa 

vencedora da cotação durante o período de garantia, não podendo haver nenhum ônus, para a 

instituição compradora. 

 

3) O fornecedor deve ser assistência técnica ou serviço autorizado do fabricante do equipamento, 

devendo apresentar declaração assinada pelo fabricante, no momento da cotação. 

 

4) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do hospital, a 

instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, suportes, entre 

outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, devendo o custo 

estar incluído no preço do equipamento.  O equipamento deverá vir completo com todos os 

acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a visita ao local de 

instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de responsabilidade de o fornecedor 

definir a sua necessidade. 

 

5) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de 

operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o 

usuário de equipamento em seu uso correto e seguro; O Manual de serviço: Conjunto de 
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informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de serviços de manutenção de 

equipamento, incluindo: 

 

5.1. Esquemas elétricos, mecânicos e hidráulicos. 

5.2. Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva. 

5.3. Procedimentos de calibração, quando necessário. 

5.4. Relação das ferramentas e equipamentos necessários para manutenção e para calibração.  

5.5. Lista de partes e peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores 

(limitar a partes e peças específicas do fabricante).  

 

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir qualquer 

dúvida no momento da cotação, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas pela empresa 

vencedora na entrega do equipamento. 

 

6) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus 

acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de 

aceitação do equipamento.  

 

7) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir 

os elementos defeituosos, sem ônus à instituição.  

 

8) A instalação do equipamento e start-up são por conta do fornecedor, sem ônus para a instituição 

compradora. 

 

9) Nos itens que constam o termo “fabricante” deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, 

como “Licitante” ou “Empresa Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio 

“fabricante”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Especificação Condicionador tipo Fancolete Hidrônico 5 TRs 

 
 

Condicionador Fan Coil – Equipamento para climatização de ambiente do tipo Piso-teto aparente. 

  

Características gerais: 
  

 Trocador de calor do tipo Fancolete hidrônico, capacidade de 5 TRs para conforto 220 V, 

monofásico. 

 Equipamento de Referência: Trane. 

 

Características Técnicas integrantes do equipamento: 
 

 Montagem em teto aparente com tirantes; 

 Deve permitir o controle direcional do fluxo de ar através de pás frontais; 

 Controle de direção de fluxo de ar em 05 (cinco) posições diferentes (defletores); 

 Deverá possuir as seguintes funções (modo de operação) diretamente no controle remoto sem 

fio:  

o Modo Turbo para resfriamento acelerado 

o Modo Econômico 

o Modo desumidificador 

o Função Sweep para distribuir ventilação 

 

 Possuir 04 (quatro) níveis de ventilação: alto, médio, baixo e automático; 

 Fluxo de ar mínimo de 1.525 m³/h e máximo de 2.300 m³/h; 

 Conexões de entrada e saída de água de Ø 3/4”; 

 Tipo de conexão de água gelada com adaptador macho; 

 Serpentina com diâmetro externo do tubo de 5/16” em 04 voltas, com área frontal de no mínimo 

0,45 m², aletada do tipo “fenda/revestida” com 16 aletas por polegada; 

 Conexão do dreno de Ø 3/4”; 

 Motor do ventilador com potência de 1/10 CV, sendo 02 motores para os 04 ventiladores; 

 

Relação Mínima de Acessórios: 
 

 Válvula de água gelada motorizada de 03 vias, de 3/4” de diâmetro, com Cv máximo de 11,8.  

 

 

Materiais Utilizados na Instalação: 
 

 Deverá ser montada toda a tubulação de alimentação de água gelada até o ponto de rede 

principal (desenho anexo). A tubulação deve atender a válvula de 03 vias montada em um mini 

cavalete com os seguintes componentes: Têes, luvas de redução, uniões com assento cônico de 

bronze, registros de esfera para entrada e saída, curvas e cotovelos, niples, filtro tipo Y.  

 O Equipamento deverá ser montado em estrutura atirantada na laje superior. A estrutura deve ser 

original de fábrica e acompanhar o mesmo. 
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Considerações de Instalação: 

 
 Os equipamentos deverão ser entregues instalados com todos os materiais destinados a seu 

funcionamento (hidráulica e elétrica), assim como seu start-up. 

 A empresa vencedora fornecerá lay-out com desenho e especificação de materiais utilizados para 

instalação dos equipamentos e cronograma para montagem no local. Estes serão submetidos à 

avaliação de equipe técnica do HC-UFU. 

 Serão fornecidos os pontos de dreno e alimentação elétrica para os equipamentos. 

 Recomenda-se uma visita técnica para correto orçamento da instalação do equipamento que 

engloba estrutura, dutos, tubulação de água gelada, e ligação elétrica. 

 

Obrigações do Fornecedor: 
 

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da cotação, 

manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas 

no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica 

solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As exigências técnicas 

constantes do edital poderão estar destacadas na documentação técnica apresentada pelo 

licitante, para agilizar o processo de julgamento das propostas. Apenas em características não 

fundamentais para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em 

todos os documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser 

apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da 

declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da 

proponente e com registro no CREA.   

 

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios deve ser de no mínimo 24 

(vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de 

garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas e elétricas. O fabricante deverá responder 

a um chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em 

no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a 

modalidade pro rata temporis. Todos os custos de manutenção, incluindo manutenções 

corretivas e preventivas, a mão de obra (pessoal, hospedagem e deslocamentos), remoção do 

equipamento ou partes, fora da instituição compradora, serão de responsabilidade da empresa 

vencedora da licitação durante o período de garantia, não podendo haver nenhum ônus, para a 

instituição compradora. 

 

3) O fornecedor deve ser assistência técnica ou serviço autorizado do fabricante do equipamento, 

devendo apresentar declaração assinada pelo fabricante, no momento da cotação. 

 

4) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do hospital, a 

instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, suportes, entre 

outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, devendo o custo 

estar incluído no preço do equipamento.  O equipamento deverá vir completo com todos os 

acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a visita ao local de 

instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de responsabilidade de o fornecedor 

definir a sua necessidade. 

 

5) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de 

operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o 
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usuário de equipamento em seu uso correto e seguro; O Manual de serviço: Conjunto de 

informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de serviços de manutenção de 

equipamento, incluindo:  

 

5.1) Esquemas elétricos, mecânicos e hidráulicos.  

5.2) Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.  

5.3) Procedimentos de calibração, quando necessário. 

5.4) Relação das ferramentas e equipamentos necessários para manutenção e para calibração.  

5.5) Lista de partes e peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores 

(limitar a partes e peças específicas do fabricante).  

 

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir qualquer 

dúvida no momento da cotação, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas pela empresa 

vencedora na entrega do equipamento. 

 

6) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus 

acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de 

aceitação do equipamento.  

 

7) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes 

anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir 

os elementos defeituosos, sem ônus à instituição.  

 

8) A instalação do equipamento e start-up são por conta do fornecedor, sem ônus para a instituição 

compradora. 

 

9) Nos itens que constam o termo “fabricante” deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, 

como “Licitante” ou “Empresa Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio 

“fabricante”. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 


