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 Uberlândia, 04 de junho de 2018 

 

REFERÊNCIA: Cotação de Preço do Pedido nº 659/2018.  

 

1) Solicitamos a gentileza de enviar a cotação de preço, dos itens abaixo relacionados, até no 

máximo no dia 13/06/2018, referente ao processo para aquisições de equipamentos: condicionadores 

de ar tipo Fan Coil com instalação para a Unidade de Propedêutica (Subsolo) do Hospital de Clínicas 

de Uberlândia. O processo será realizado na modalidade cotação de preço, menor preço, desde que 

atende às especificações informadas.  

 

2) 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: 38.405-323, 

Uberlândia – Minas Gerais ou encaminhada via e-mail para o seguinte endereço: 

dicolfaepu@gmail.com 

 

3) Favor mencionar na proposta:  

 

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

de Vendas;  

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

c) Condições de pagamento; 

d) Marca do Produto; 

e) Prazo de entrega; 

f) Validade da proposta; 

mailto:dicolfaepu@gmail.com


g) Frete e demais impostos, caso não inclusos.  

 

4) Após a emissão das Autorizações de Despesas, as marcas/preços dos produtos ofertados conforme 

proposta apresentada não poderá sofrer alterações, salvo em caso fortuito ou força maior, fator este 

que independe a vontade das partes, devidamente comprovado. 

 

5) Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, até a liquidação das Autorizações de Despesas.  

 

6) Caso a sua proposta não esteja de acordo com o acima solicitado, a mesma será automaticamente 

desclassificada.  

 

Atenciosamente.  

 

Ricardo Silva Pereira 

Divisão de Compras da FAEPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITEM QTDADE UNID DESCRIÇÃO 

01 04 UN Aquisição e instalação de condicionador de ar de expansão indireta com 

capacidade de 03 TRs, 36.000 BTU/h, tipo fancoletes. Instalado com 

fechamento hidráulico completo. Todos materiais com fornecimento da 

contratada, conforme especificação. 

02 01 UN Aquisição e instalação de condicionador de ar de expansão indireta com 

capacidade de 02 TRs, 24.000 BTU/h, tipo fancoletes. Instalado com 

fechamento hidráulico completo. Todos materiais com fornecimento da 

contratada, conforme especificação. 

03 01 UN Aquisição e instalação de condicionador de ar de expansão indireta com 

capacidade de 12 TRs, modular, com módulos de mistura, ventilação e 

trocador de calor. Instalado com fechamento hidráulico completo. Todos 

materiais com fornecimento da contratada, conforme especificação. 

OBS.: Agendar visita ao local para conferir os detalhes da instalação e esclarecer as possíveis  

            dúvidas com o Sr. Wesley Roel ou o Sr. Ângelo Machado no telefone: (34) 3218-2219 ou  

            9 9152-4619. 

 

ESPECIFICAÇÃO ITEM 01: Condicionador tipo Fancoletes 03 TRs 

 

Condicionador Fan Coil: Equipamento para climatização de expansão indireta de ambiente tipo 

cassete Built-in. 

Características gerais:  

 Trocador de calor Fan Coil do tipo Cassete Built in, capacidade nominal de 03 TRs. O 

equipamento deve atender à norma NBR – 7256 quanto à construção, pois será utilizado em 

salas de equipamentos para imagem. 

Características técnicas integrantes do equipamento:  

 Composto por Módulo Ventilador e Módulo Trocador de Calor com suporte para filtragem do 

tipo G4 embutido. 



 Capacidade nominal de resfriamento de 03 TRs e vazão de 1.400 m³/h. 

 Gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado com encaixes para suspensão ao teto através 

de tirantes. Mínimo flange (aba) de 1” para melhor conexão de dutos. 

 A face interna do gabinete deverá ser pintada com uma demão de tinta epóxi líquida na 

espessura de 25 a 30 microns. 

 Ventilador centrífugo de dupla aspiração do tipo “Siroco”, com os rotores balanceados 

estática e dinamicamente. 

 Válvula de água gelada motorizada de 03 vias fornecida e montada em cavalete (fechamento 

hidráulico). 

 

INSTALAÇÃO 

 

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

principal) que se situa a aproximadamente 03 metros do Fan Coil. A tubulação deve atender a 

válvula de 03 vias montada em um cavalete com os seguintes componentes: têes, luvas de 

redução, uniões com assento cônico de bronze, registros de esfera classe 150 para entrada, 

saída e dreno, desaerador para entrada e saída de Fan Coil, curvas e cotovelos, niples, 

termômetro tipo capela na alimentação e retorno do Fan Coil, filtro tipo Y, válvula de ajuste e 

balanceamento, tubo de PVC e sifão para dreno, plug para teste de temperatura e pressão em 

bronze tipo P/T da Vectus.  

 Deverão ser acoplados dutos em chapa galvanizada em dutos já existentes para a alimentação 

do ambiente e/ou dutos flexíveis. Deverá ser usada lona para a interligação entre duto e 

equipamento.  

 Todos os materiais para instalação e perfeito funcionamento do equipamento serão por conta 

da Contratada, inclusive testes e start-up. 

 Todos os sensores e atuadores necessários para o funcionamento e modulação de temperatura 

deverão ser fornecidos pela Contratada. 

 O equipamento deverá conter controle remoto para ajuste de temperatura e velocidade do ar 

em 03 níveis. 

 



ESPECIFICAÇÃO ITEM 02: Condicionador tipo Fancoletes 02 TRs 

 

Condicionador Fan Coil: Equipamento para climatização de expansão indireta de ambiente tipo 

cassete Built-in. 

Características gerais:  

 Trocador de calor Fan Coil do tipo Cassete Built in, capacidade nominal de 02 TRs. O 

equipamento deve atender à norma NBR – 7256 quanto à construção, pois será utilizado em 

salas de equipamentos para imagem. 

Características técnicas integrantes do equipamento:  

 Composto por Módulo Ventilador e Módulo Trocador de Calor com suporte para filtragem do 

tipo G4 embutido. 

 Capacidade nominal de resfriamento de 02 TRs e vazão de 1.100 m³/h. 

 Gabinete fabricado em chapa de aço galvanizado com encaixes para suspensão ao teto através 

de tirantes. Mínimo flange (aba) de 1” para melhor conexão de dutos. 

 A face interna do gabinete deverá ser pintada com uma demão de tinta epóxi líquida na 

espessura de 25 a 30 microns. 

 Ventilador centrífugo de dupla aspiração do tipo “Siroco”, com os rotores balanceados 

estática e dinamicamente. 

 Válvula de água gelada motorizada de 03 vias fornecida e montada em cavalete (fechamento 

hidráulico). 

 

INSTALAÇÃO 

 

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

principal) que se situa a aproximadamente 03 metros do Fan Coil. A tubulação deve atender a 

válvula de 03 vias montada em um cavalete com os seguintes componentes: têes, luvas de 

redução, uniões com assento cônico de bronze, registros de esfera classe 150 para entrada, 

saída e dreno, desaerador para entrada e saída de Fan Coil, curvas e cotovelos, niples, 

termômetro tipo capela na alimentação e retorno do Fan Coil, filtro tipo Y, válvula de ajuste e 

balanceamento, tubo de PVC e sifão para dreno, plug para teste de temperatura e pressão em 

bronze tipo P/T da Vectus.  



 Deverão ser acoplados dutos em chapa galvanizada em dutos já existentes para a alimentação 

do ambiente e/ou dutos flexíveis. Deverá ser usada lona para a interligação entre duto e 

equipamento.  

 Todos os materiais para instalação e perfeito funcionamento do equipamento serão por conta 

da Contratada, inclusive testes e start-up. 

 Todos os sensores e atuadores necessários para o funcionamento e modulação de temperatura 

deverão ser fornecidos pela Contratada. 

 O equipamento deverá conter controle remoto para ajuste de temperatura e velocidade do ar 

em 03 níveis. 

 

ESPECIFICAÇÃO ITEM 03: Condicionador tipo Fan Coil 12 TRs 

 

Condicionador Fan Coil: Equipamento para climatização de expansão indireta de ambiente tipo 

modular. 

Características gerais:  

 Trocador de calor Fan Coil do tipo modular, capacidade nominal de 12 TRs para ambiente 

hospitalar. O equipamento deve atender à norma NBR – 7256 quanto à construção. 

Características técnicas integrantes do equipamento:  

 Composto por 02 módulos, sendo: Módulo Ventilador e Módulo Trocador de Calor. 

 Capacidade nominal de resfriamento de 12 TRs e vazão de 8.100 m³/h. 

 Gabinete com estrutura em perfis de alumínio com chapa de proteção plástica externa para 

isolamento térmico. Painéis construídos em chapa de aço galvanizada, do tipo sanduíche, com 

espessura total de 15 mm. Isolamento interno em poliuretano expandido para isolação térmica 

e acústica e rigidez mecânica. 

 A face interna do gabinete deverá ser pintada com uma demão de tinta epóxi líquida na 

espessura de 25 a 30 microns. 

 Configuração de montagem do tipo vertical (Trocador e Ventilador) com descarga vertical. 

 Ventilador centrífugo de dupla aspiração do tipo “Siroco”, de chapa de aço galvanizado, com 

os rotores balanceados estática e dinamicamente com pressão estática total de 35 mmca. 



 Acionamento por motor elétrico de indução de 5 vc, acoplado indiretamente, utilizando-se 

polias e correia, com trilhos e esticadores de correias, rolamentos blindados, auto-alinhantes e 

autolubrificantes, polia motora regulável. 

 Válvula de água gelada motorizada de 03 vias fornecida e montada em cavalete (fechamento 

hidráulico). 

 

INSTALAÇÃO 

 

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

principal) que se situa a aproximadamente 01 metro do Fan Coil. A tubulação deve atender a 

válvula de 03 vias montada em um cavalete com os seguintes componentes: têes, luvas de 

redução, uniões com assento cônico de bronze, registros de esfera classe 150 para entrada, 

saída e dreno, desaerador para entrada e saída de Fan Coil, curvas e cotovelos, niples, 

termômetro tipo capela na alimentação e retorno do Fan Coil, filtro tipo Y, válvula de ajuste e 

balanceamento, tubo de PVC e sifão para dreno, plug para teste de temperatura e pressão em 

bronze tipo P/T da Vectus.  

 Deverão ser acoplados dutos em chapa galvanizada em dutos já existentes para a alimentação 

do ambiente. Deverá ser usada lona para a interligação entre duto e equipamento.  

 Todos os materiais para instalação e perfeito funcionamento do equipamento serão por conta 

da Contratada, inclusive testes e start-up. 

 Todos os sensores e atuadores necessários para o funcionamento e modulação de temperatura 

deverão ser fornecidos pela Contratada. 

 O quadro elétrico de força e comando será fornecido pela Contratante. 


