
 
 

Termo de Referência 01/2021 
 
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 HIGIENIZAÇÃO EXUSTÃO DE GORDURA COIFA DA COZINHA COM GRAVAÇÃO DE VIDEO 
 
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 02/2021 
 
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:  
 
Reparo no sistema elétrico do elevador de serviço conforme SDAI e norma ABNT NBR5410. 
 

Detalhamento conforme NBR5410, NM207 e NBR15.597 

· Instalação e materiais em conformidade com as normas citadas. 

· Elementos de proteção elétrica: disjuntores, fusíveis DIAZED ou NH. 

· Fiações expostas serão tubuladas em eletrodutos rígidos. 

· Iluminação conforme NBR 15.597, que assegura iluminação mínima de 500 lux no ambiente para 
manutenção. 

Instalação de bloco autônomo de luz, com uma autonomia mínima de 6 h, que assegure uma iluminação 
mínima de 10 lx sobre a máquina, de modo a garantir a realização das operações de resgate. 

*Quantidade Unidade *Descrição do Material/Equipamento/Serviço 

3 pç 
Fornecimento e instalação de quadro elétrico 50A trifásico 
380V, disjuntor monofásico de 20A, Dispositivo Diferencial 
Residual 20A – 30mA 2P, Barra Neutro e Terra 50A. 

25 pç 
Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado leve de ¾”, 
incluso fixação, conexões e acessórios. 

6 pç 
Fornecimento e Instalação de eletroduto galvanizado médio 
de 2”, incluso fixação, conexões e acessórios. 

5 pç 
Fornecimento e Instalação de condulete de 1”, tomada 2P+T 
10A, Interruptor Simples 10A; incluso fixação, conexões e 
acessórios. 

92 mt 
Fornecimento e Instalação de Fio flexível 10mm² 1kV, incluso 
fixação, conexões e identificadores. 

90 mt 
Fornecimento e Instalação de Fio flexível 2,5mm² 1kV, 
incluso fixação, conexões e identificadores. 

3 pç 
Fornecimento e Instalação de bloco autônomo de luz LED 
500 lux autonomia de 6h, incluso fixação e conexões. 

3 pç 
Fornecimento e Instalação de luminária branca superfícia 
reflexiva para lâmpada Led 500 lux, 
incluso fixação e conexões. 

3 pç Remoção de circuito antigo e painel fundo de madeira. 

 
 
 
 



 
 
 
 
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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Termo de Referência 03/2021 

 
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:  
 
REPARO EM VENTILADOR PULMONAR (EQUIPAMENTO DE SERIE 19268 APRESENTA VAZAMENTO E FALHA NO 
FLUXO) 
 
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 04/2021 
 
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:  
 
REPARO EM ELETROCARDIOGRAFO FABRICANTE SCHILLER (03 EQUIPAMENTOS NÃO LIGAM) 
 
 
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 05/2021 
 
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:  
 
REPARO EM GELADEIRA METAL FRIO COD VB40WB4001 (GELADEIRA FORMANDO GELO E DERRETENDO) 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Termo de Referência 06/2021 
 
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:  
 

Item *Quantidade *Descrição do Material/Equipamento/Serviço 

1 19 Recarga dos extintores CO2 de 6KG 

2 3  Recarga dos extintores CO2 de 4KG e troca dos difusores 

3 5 Recarga dos extintores PQS de 6KG 

4 14 Recarga dos extintores AP de 10L 

5 1  Recarga do extintor PQS de 50KG 

6 2 Recarga dos extintores de Espuma Mecânica de 10L 

7 2 Recarga dos extintores PQS DE 20KG 

8 5 Recarga dos extintores PQS ABC de 6KG 

9 1 Recarga do extintor PQS ABC de 50KG 

 
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 07/2021 
 
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:  
 
PINTURA ELETROSTATICA NO BALCAO TERMICO 
 
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 08/2021 
 
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:  
 
CURSO EXTERNO PARA BRIGADISTAS 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Termo de Referência 09/2021 
 
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:  
Auditoria DF's 2020 
- Acompanhamento do inventário do almoxarifado. (Não precisará fazer a contagem física) 
- Auditoria DF’s 2020. 
- É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR TER REGISTRO NA CVM. 
 
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 11/2021 
 
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:  

Item *Quantidade *Descrição do Material/Equipamento/Serviço 

1 1 Ponto para consumo de ar comprimido 

2 1 Ponto para consumo de oxigênio 

3 1 Ponto para consumo de Vácuo 

 
 
 
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 12/2021 
 
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:  
 
REPARO DA BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL (FABRICANTE BALMAK MOD ELP 25BB) 
 
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 13/2021 
 
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:  
 
REPARO COM TROCA DE PEÇAS DO BRONCOSCOPIO MODELO LF-P SERIE 2321886 
 
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.  
 

 
 


