Termo de Referência 46/2019
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:
CONSERTO DE FATIADOR DE FRIOS E LIQUIDIFICADOR 25 LTS
 Manutenção com substituição da placa eletrônica de 1 fatiador de frios CFIA 300L-N
 Manutenção com substituição das placas eletrônicas de 2 liquidificadores 25 LTS –
LAR25L-MB-HD

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 51/2019
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:
REPARO DE ENCERADEIRAS
 3 Enceradeiras com problemas no funcionamento;
 Modelo: 84798999.
 Abaixo seguem as imagens do equipamento.

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 54/2019
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:
REPARO DE CONTRA-ÂNGULO KAVO
 Reparo de Contra-ângulo Kavo – 2068 FGBN.
 Defeito: O mesmo gira, e quando é posicionado no dente ele para de girar.

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 56/2019
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:

RECARGA ANUAL DOS EXTINTORES (MÊS DE SETEMBRO)
 Recarga Extintor CO2 6kg – 20 Unidades

 Recarga Extintor CO2 4kg – 2 Unidades
 Recarga Extintor PQS 6kg – 4 Unidades

 Recarga Extintor AP 10 litros – 2 Unidades

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 57/2019
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 DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS PASSTHROUGH FRIO
 O passthrough da Farmácia encontra-se com defeito na fonte.
 Necessária avaliação do equipamento para melhor diagnóstico de reparo.
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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 58/2019
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:
INSTALAÇÃO DE VIDRO
 Fornecimento e instalação de Vidro temperado 0,60x0,43 com isolamento de borracha
 Deve ser de 6 ou 8mm

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 59/2019
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 DE SELAGEM SHAFT
 Selagem shaft para evitar a propagação de fogo e fumaça, preservando a estrutura do
edifício.
 Serviço deve ser feito no Hospital por empresas credenciadas pelo corpo de bombeiros.

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 referente 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.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

