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Termo de Referência 10/2021 

 

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:  

03 – CONSERTO DE ENCERADEIRA MARCA BRALIMPIA 110 E 220V  

 

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.  
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Termo de Referência 14/2021 

 

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 CALIBRAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA PARA EQUIPAMENTOS 

CONFORME DESCRITO NO ANEXO 01. 

 

Equipamento Modelo Fabricante N° de Série Serviço 

Banho Maria 1102 FANEM NAI09139 Qualificação 

Banho Maria 1102 FANEM TAN059507 Qualificação 

Camara de conservação de 
sangue 3347CSV FANEM AAJ13506 Qualificação 

Centrífuga 802B CENTRIBIO 207239 Calibração 

Freezer de plasma HPF 120 HELMER 2004433 Qualificação 

Vaporizador Sevoflurane Vapor 2000 DRAGER ASEA0841 Calibração 

Bomba Infusora de Seringa ST 670 SANTRONIC 38281D/28 
Calibração e Teste de segurança 
elétrica 

Bomba Infusora de Seringa ST 670 SANTRONIC 38280D/28 
Calibração e Teste de segurança 
elétrica 

Vaporizador Sevoflurane Vapor 2000 DRAGER ASCA0214 Calibração 

Vaporizador Sevoflurane Vapor 2000 DRAGER ASDL1246 Calibração 

Vaporizador SEVOFLURANE 
K. 
TAKAOKA D07080463 Calibração 

Autoclave vertical 30 L Stermax 110970 Calibração 

Micropipeta 20-200 µl peguepet 202514 Calibração 

Termo higrômetro N/C Incoterm TH-60 Calibração 

Termo higrômetro N/C Incoterm TH-61 Calibração 

Termo higrômetro N/C Incoterm TH-62 Calibração 

 

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;  
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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.  
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Termo de Referência 15/2021 

 

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:  

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – KAVO – BOTÃO RUIM 

 

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.  
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Termo de Referência 16/2021 

 

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:  

 

*Quantidade *Descrição do Material/Equipamento/Serviço Informações Adicionais 

2 
Adesivo para carrinho da fisioterapia | Metragem: 
34,5 cm de largura x 88 cm de altura | Cor: 4/0 |  

É necessário a instalação pelo fornecedor.  

1 
Adesivo para carrinho da fisioterapia | Metragem: 
50 cm de largura x 88 cm de altura | Cor: 4/0  

É necessário a instalação pelo fornecedor.  

1 
Adesivo para carrinho da fisioterapia | Metragem: 
46,7 cm de largura x 36 cm de altura (gaveta) | 
Cor: 4/0 

É necessário a instalação pelo fornecedor.  

 

 

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;  
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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.  

 


