
 

 

 

ANEXO I  
TERMO DE REFERENCIA 

PREGÃO ELETRONICO Nº. FMS 29/2020  
 
1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS REFRIGERADAS CIENTÍFICAS VERTICAIS, COM 
CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 340 LITROS OU SUPERIOR, DESTINADAS AS SALAS DE 
VACINAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE ERVINO TREML E WILLY RADKE. 
 
JUSTIFICATIVA: As câmaras refrigeradas destinam-se as salas de vacinação das Unidades de Saúde Ervino Treml e 
Willy Radke as quais são as únicas salas de vacinação que ainda armazenam imunobiológicos em equipamento tipo 
refrigerador doméstico, os quais não possuem tecnologia que permite o controle térmico desses insumos que deve ser 
entre 2 a 8 cº sendo que as eventuais oscilações de temperatura fora desse valor acarretam na perda de todos os 
imunobiológicos acondicionados no equipamento, sendo, que, a câmara refrigerada possui controle de temperatura 
estável não ocorrendo perdas que são muito onerosas para o sistema púbico. Consideramos também que estamos 
com inúmeros outros problemas nesses equipamentos domésticos dessas salas e sua substituição se dá por câmaras 
refrigeradas pois a substituição por novos refrigeradores domésticos não é viável pois a sua especificação é de 
tecnologia obsoleta e não se encontra mais no mercado para aquisição. Consideramos com isso a compra para 
substituição de suma importância para garantirmos uma assistência de vacinação adequada e mais segura para a 
população, assim como prevenir perdas desses insumos por acondicionamento inadequado. 
 
2. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO: 

Item Qtd Unid Descritivo Valor Unt Valor Total 

01 02 Und 

Câmara refrigerada científica vertical  

Capacidade para armazenamento de 340 litros ou superior;  

Sistema de refrigeração por compressor hermético de 
corrente alternada de baixo consumo de energia, baixo 
ruído e alta performance e economia de energia;  

Unidade frigorífica com condensação a ar forçado, gás 
refrigerante ecológico livre de CFC, degelo automático com 
evaporação do condensado por serpentina de gás 
aquecido, isolamento térmico com 70 mm de espessura em 
poliuretano injetado, livre de CFC;  

Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta 
temperatura com pintura texturizada anti riscos e anti 
bacteriana;  

Porta de acesso vertical em vidro triplo com anti 
embaçamento; 

Com chave;  

Câmara interna em aço inoxidável com no mínimo 5 
gavetas em aço inox, rodízios com freios, painel frontal 
superior único com comando eletrônico digital 
microprocessado com display em LCD, apresentando 
simultaneamente visualização das temperaturas de 
momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível 
de carga da bateria.  

Memória interna para armazenamento de dados das 
variações de temperatura e eventos ocorridos por 
minimamente 10 anos, multi sensores, ao menos um em 
cada gaveta, imersos em solução, monitorando a 
temperatura em todos os pontos da câmara interna, com 
visualização individual da temperatura de momento, 
máxima e mínima no display e também nos relatórios e 
gráficos; 

R$ 21.273,00 R$ 42.546,00 



 

 

 

Porta USB para exportação de dados das variações de 
temperatura e eventos ocorridos, gerando relatórios e 
gráficos de todos os sensores e eventos, em pdf;  

Indicação de temperatura digital, pré-ajustada em 4ºC, 
variável em 0,1ºC, sendo configurável entre 2 e 8 ºC, 
alarme visual, escrito e sonoro, para temperatura alta, 
baixa, falta de energia, porta aberta, falha de sensor, falha 
de memória, alerta para manutenções preventivas, 
silenciador do alarme sonoro com tempo programável pelo 
usuário, acesso do usuário ao ajuste de parâmetros 
através de senha diretamente no display;  

Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo 
perfeito funcionamento do equipamento em caso de pane 
elétrica;  

Sistema de auto check das funções eletrônicas 
programadas, chave geral de energia, voltagem em 220 
volts, 50/60 HZ, dispositivo de alarme remoto por discadora 
para mínimo 03 números diferentes, assistência técnica 
autorizada, sistema de emergência para manter a 
temperatura por 36 horas sem energia elétrica. 

O equipamento deverá ter registro na ANVISA. 

Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

 
3. DO PREÇO  
3.1. Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, equivalentes aos de mercado na data da apresentação da proposta e 
do oferecimento de lances;  
3.2. Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, mão de 
obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, instalações e treinamentos aos usuários, seguros, lucros e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos;  
3.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como incluso nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título. 
 
4. DA ENTREGA    
4.1 - As Câmaras de vacina deverão ser entregues nos seguintes locais: 
a) Sala de Vacina da Unidade de Saúde Ervino Treml, rua Tecla Weinfurter nº 85, bairro Água Verde; e 
b) Sala de Vacina da Unidade de Saúde Willy Radke, rua João Muller nº 300, bairro Alto das Palmeiras. 
 
4.2 – O prazo de entrega será de no máximo 30 (trinta) dias após o recebimento da autorização de fornecimento. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Kátia Oliskowski Munhoz Pires Batista 
Secretária de Saúde 


