Termo de Referência 01/2018
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública
(CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos interessados que constam neste
correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço
referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as
seguintes exigências:

Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço do Sistema de insuflamento do AR
PRÉ-ESCOPO DE ATUALIZAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR DAS
ESCADAS DE EMERGÊNCIA
Objetivo:
Em caso de incêndio, o sistema de PRESSURIZAÇÃO DE ESCADAS tem o objetivo de manter sob
pressão o ar dentro da escada para evitar que a fumaça ou outros gases perigosos entrem no local.
Ficando livre dessas substâncias, a escada pode ser uma rota de fuga segura durante esse tipo de
emergência.
Em edifícios verticais, o sistema de pressurização de escadas de emergência é formado por um
arranjo eletromecânico de ventilação forçada que insufla ar na caixa de escada e nas antecâmaras,
Desta maneira a pressão local evita que a fumaça e gases nocivos consigam infiltrar.
Descrição das unidades:
ANDAR

SETORES ENVOLVIDOS

Subsolo

Farmácia, Nutrição, Higiene e Manutenção.

5º, 6º, 7º E 8º

Unidade de Internação, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e
Manutenção.

9º

UTI Neonatal, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

2º e 3º Administrativo

Prédio Administrativo

3º

Centro Cirúrgico,
Manutenção.

4º

UTI Pediátrica, Almoxarifado, Hotelaria, Nutrição e Manutenção.

CME,

RPA,

Almoxarifado,

Hotelaria

e

Térreo Administrativo

Ambulatório, Rouparia, Roupa Suja, Almoxarifado, Nutrição e
Manutenção.

Térreo Prédio Hospitalar

Recepções, Higiene, Ambulatório, Radiologia, Grupo de Apoio,
Nutrição e Manutenção

2º

Quimioterapia, Higiene, TI, Nutrição e Laboratório
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre
respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referentes ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências
acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o
objeto desta tomada de preços, sendo desconsiderada qualquer reivindicação
de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do
fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido
estarão, automaticamente, desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo
com as especificações solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor
preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida
assinatura do representante da empresa.
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