Termo de Referência 01/2020
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:
Ampliação do sistema de detecção de alarme e incêndio
BASICAS.
Objetivo:
1.1. Estabelecer os requisitos mínimos necessários para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme
de incêndio, na segurança e proteção de uma edificação.
1.2. Adequar o texto da NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio, para aplicação na análise dos
projetos técnicos de proteção contra incêndio e inspeção submetidos ao Código Estadual de Segurança Contra
Incêndio e Pânico (Lei n. 15802, de 11 de setembro de 2006).
1.3. O sistema de alarme e detecção de incêndio têm como objetivo básico auxiliar o combate a incêndio
informando de imediato as áreas e/ou setores de nossa unidade hospitalar que apresente princípios de incêndio
através de sensores de fumaça e calor
1.4. Para os efeitos desta Norma Técnica são adotadas as definições da NBR 17240 e da NT 03 - Terminologia de
segurança contra incêndio.
Laudo técnico justificativo:
A nossa unidade hospitalar apresenta a real necessidade de se adequar as situações relacionadas com a
ampliação do sistema de detecção de haja visto que não se trata de reforma e sim adequações necessárias para
prevenção de incêndio, pois há áreas de extremos riscos que se faz necessário a sua supervisão técnica constante
através de um sistema de monitoramento técnico evitando-se assim as descobertas.
Serviço solicitado:
A nossa unidade Hospital da Criança necessita de atualização e ampliação do sistema de detecção e alarme de
incêndio onde:
1 – As empresas participantes devem:
a)
Agendar visita técnica em nossa unidade hospitalar;
b)

Verificar a viabilidade técnica das instalações a serem implantadas;

c)
Atender toda a legislação pertinente relacionada com sistema de detecção de incêndio, conforme NBR
acima informada;
d)

Elaborar projeto das ampliações e atualização do existente caso haja necessidade;

e)
Verificar a necessidade de ampliação do painel existe e/ou a inclusão de um especifico para a ampliação ser
realizada;
f)

Emitir LAUDO TÉCNICO com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

g)

Somente profissionais habilitados e qualificados poderão executar o serviço;

h)

A Empresa deverá informar o cronograma necessário para execução da obra;

i)

O material a ser utilizado deverá as Normas Técnicas existentes;

j)
Todas as ferramentas, escadas certificadas, andaimes e içamento será de total responsabilidade da
Empresa contratada;
k)
A Empresa contratada não poderá interferir nas operações da unidade hospitalar, caso haja esta
necessidade, deverá negociar com a gerencia de cada setor;
l)
Os serviços só poderão ser iniciados após a liberação pelo setor de Segurança do Trabalho ou seja PT
(permissão para trabalho), emitida pelo SESMT;
m)
Qualquer tipo de obra civil será de responsabilidade da empresa contratante, inclua a esta fase também a
pintura que for necessária; (caso haja)
n)

A Empresa deverá ser responsável por todos os testes do sistema implantado;

o)

O sistema deverá ser testado antes de sua liberação para operação;

p)

A empresa contratada deverá atender dos os requisitos das Normas Trabalhistas;

q)

Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação da Empresa;

r)
Os demais não previsto neste escopo deverá ser apresentado e discutidos com a Gerencia de manutenção
em conjunto com o setor de Segurança do Trabalho do Hospital, antes do envio das propostas;
s)
Todos os resíduos gerados no processo de instalação são de responsabilidade da empresa contratada assim
como deverá manter os locais de trabalho sem limpo após a execução dos serviços e dar correto destino ao resíduo
informando através de nota e/ou documentos exigidos em destinação.
OBS:
A Empresa deverá apresentar antes do início das obras os seguintes documentos:
a) PCMSO de todos os seus trabalhadores que irão executar a obra;
b) Apresentar APR (analise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executada sub
sua responsabilidade, o SESMT do Hospital poderá auxiliar caso seja necessário;
c) Para os eletricistas deverá apresentar o certificado de treinamento da NR-10 dentro do prazo de validade
(caso haja);
d) Todos os trabalhadores que prestaram serviço em nossa unidade devem utilizar os devidos EPI
(equipamento de proteção individual), relacionado como o Risco assim como deverá estar completamente
uniformizado;
e) A empresa deverá informar as obras executadas com a mesma e/ou similar características de nossa
unidade;
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 02/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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 Geladeira e Banho Maria
 Equipamentos localizados na Farmácia e Cozinha, respectivamente, precisam de avaliação geral de
empresa especializada para solucionar problema;
 Ambos estão fora de funcionamento.
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 03/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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 Bomba Submersa da Estação de tratamento de Esgoto
 Bomba localizada na estação da Rua Luiz Beltrão precisa de análise de empresa especializada para
sanar problema;
 A mesma está fora de funcionamento.
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 04/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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 COM AGENDAMENTO DE VISITA
 Providenciar a instalação de dispositivos de proteção por temperatura nos motores das torres de
resfriamento, Instalação de PT100 nos motores e que os mesmos desliguem o motor, em caso de
sobreaquecimento.

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 05/2020
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:
 Avaliação e adequação dos quadros elétricos e painéis QGBT ( Cozinha, Almoxarifado, Depósito de
inflamáveis, ar comprimido, casa de maquinas, prédio administrativo );
 Avaliação Substituição de instalações elétricas geral. ( Cozinha, Almoxarifado, Depósito de inflamáveis, ar
comprimido, Sistema de recalque água potável, casa de maquinas );
 Diagrama isométrico do sistema ( Todos os Quadros );

 Nos quadros de comando das bombas, existe uma chave seletora de 2 posições, onde é realizada a
seleção das bombas, porém se a mesma estiver selecionada em qualquer uma das duas posições, e a
bomba não ligar por qualquer que seja o motivo, alguém terá que se deslocar até a casa de bombas,
mudar a chave de posição, para que a bomba reserva entre em operação. ( Central de Hidrantes e
Chuveiros Automáticos ).
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 06/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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:
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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 07/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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:
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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 08/2020
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:
Providenciar a emissão de as buit do sistema de reservação e distribuição de óleo combustível – Gerador
Providenciar a emissão de as built do sistema de reservação e distribuição de oxigênio – Geral
Providenciar a emissão de as built do sistema de reservação e distribuição de gás combustível -Cozinha

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 09/2020
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:
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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 10/2020
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:

QTDE
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SETOR
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1

Contratação de um Caminhão a vácuo
(cerca de 7m3)

ETE
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coletados na ETE e para tal precisaremos de um
caminhão a vácuo (cerca de 7m3).

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 11/2020
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/000222), 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:
"EXECUÇÃO DE REPARO EM TUBO DE COBRE DE 28mm (ÁGUA QUENTE), ASSIM COMO O SEU
ISOLAMENTO TÉRMICO.
- QUARTO 512 e 511 - FURO NA TUBULAÇÃO IDENTIFICADO PELA NOSSA EQUIPE, SERÁ PRECISO
CORTAR O TUBO DE COBRE E INSERIR UMA CONEXÃO COM SOLDA.
- QUARTO 807 - VAZAMENTO IDENTIFICADO, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O REPARO NO TUBO DE
COBRE E INSERIR UMA CONEXÃO COM SOLDA.
- QUARTO 808 - VAZAMENTO IDENTIFICADO, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR REPARO NO TUBO COM
SOLDA QUENTE
- CORREDOR DO 4º ANDAR (PRÓXIMO AO ACESSO ESCADA) - VAZAMENTO IDENTIFICADO,
NECESSÁRIO REPARO DA TUBO COM SOLDA."
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 12/2020

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:
Projeto de insuflamento e exaustão da sala de inflamáveis ( setor almoxarifado ) e da central de Boiler ( Subsolo
próximo a cozinha ).
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 13/2020
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 elétrica nos locais conforme escopo abaixo:
Almoxarifado: Substituição de todos os quadros existentes, dos disjuntores, troca da fiação e rearranjo das calhas
e conduítes, para o mesmo serão necessárias aberturas de visitas nos forros para passagem de cabos.
Cozinha : Substituição de todos os quadros existentes, dos disjuntores, troca da fiação e rearranjo das calhas e
conduítes.
Casa de Máquinas Elevador: Substituição de todos os quadros existentes, dos disjuntores, e troca da fiação
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 14/2020
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:
Serviços de serralheria e similares
 Reparo de portão de garagem do Hospital localizado na saída da Rua da Tulipas.
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 15/2020
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:
Projeto e execução da malha de aterramento estrutural para subestação por meio dos pilares localizados
próximos a subestação na rampa de acesso;
Medição de continuidade entre os pilares a serem utilizados;
Criação de infraestrutura no ponto de conexão aos pilares com caixas de passagem de alumínio (400x400x200)
interligadas com eletroduto galvanizado de 1” (médio);
O ponto de conexão física a armadura do concreto vai ser uma seção não inferior a 50 mm² e um diâmetro não
inferior a 8 mm por meio de solda elétrica a haste de 3/4 “ alta camada de cobre conectada mecanicamente com
conector haste a cabo;
Instalação de 01 barra de equalização local (BEL) para os pilares;
Instalação de 01 barra de equalização principal (BEP) na subestação;
Reestruturar o sistema de aterramento no interior da subestação: aterramento das massas metálicas, sistema TNS, ligação dos QGBT´s e Cabine Primária a barra de equalização principal;
A seção do condutor utilizado para execução da malha (ligação aos pilares) será cabo de cobre nu 95 mm²
normatizado;
A seção dos condutores utilizados para os circuitos de aterramento da barra BEL ao QGBT´s de serviço e QTA será
de cor padrão verde 95 mm² normatizado;
A seção dos condutores utilizados para os circuitos de aterramento da barra BEL a Cabine Primária será de cor
verde 70 mm² normatizado;
A seção dos condutores utilizados para os circuitos de aterramento das massas metálicas correndo todo o
perímetro da Subestação será cabo de cobre nu 50 mm² normatizado;
Vistoria em todos os quadros elétricos da edificação para verificar os circuitos de proteção (PE) a fim de evitar
loops de corrente e utilização do circuito PE como neutro e jump de neutro com terra nos quadros parciais.
fornecer as ferramentas, equipamentos e instrumentos necessários para a execução dos serviços.
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;
baixo 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 16/2020
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:

QTDE MATERIAL

MATERIAL

SERVIÇO

13

Extintor de Água Pressurizada 10L

Recarga

13

Extintor de CO2 6Kg

Recarga

2

Extintor de CO2 4Kg

Recarga

1

Extintor de CO2 45Kg

Recarga

5

Extintor de PQS 6Kg

Recarga

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 17/2020
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

Manutenção
corretiva
Geladeiras

FABRICANTE

em METALFRIO

MODELO

VB40W

OBSERVAÇÕES

Empresa especializada em
manutenção corretiva para
geladeira
do
Setor
Almoxarifado e Farmácia. A
mesma não está gelando.

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 18/2020
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:

MATERIAL
Ventilador pulmonar
Ventilador pulmonar

SERVIÇO
reparo
reparo

FABRICANTE
maquet
maquet

MODELO
servo s
servo s

N° SÉRIE
16733
19263

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 19/2020
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:

QTDE
MATERIAL
1
1
1
1
1

MATERIAL
Banho Maria
Banho Maria
Câmara de conservação de sangue
Cx.de transp.de coleta c/ term.
Freezer de plasma

SERVIÇO
Calibração
Calibração
Calibração
Calibração
Calibração

FABRICANTE
FANEM
FANEM
FANEM
EASY PATH
HELMER

MODELO
1102
1102
3347CSV
N/A
HPF 120

N° SÉRIE
NAI09139
TAN059507
AAJ1356
CT03
2004433

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 20/2020
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

FABRICANTE

Manutenção corretiva porta
de automática de acesso a Intelbrás
Farmácia

OBSERVAÇÕES
Empresa Especializada para manutenção corretiva na porta
automática da farmácia, a mesma está travando.

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 21/2020
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

FABRICANTE

Geladeira setor Cozinha

Geladeira: COZIL

Balcão térmico setor
Cozinha

Balcão thermico
refrigerado: GPaniz

OBSERVAÇÕES
Equipamento apresenta problema no painel de
comando, necessitando de empresa especializada
para avaliação e reparo
Equipamento apresenta problema de refrigeração,
necessitando de empresa especializada para
avaliação e 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 22/2020
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:
PRÉ-ESCOPO
Objetivo:
Visando a atender a Norma Regulamentadora relacionada a instalação de linhas de vidas para trabalho em
altura, instalar em todas as áreas que se faz necessário a prevenção de acidentes por quedas.
Atender as Normas: NBR 16325 -1:2014. Dispositivos de Ancoragem Tipo A, B e D, e a NBR 16325 -2:2014.
Dispositivos de Ancoragem Tipo C.
Serviço solicitado:
A nossa unidade Hospital da Criança necessita a instalação em diversos pontos da edificação de
“LINHAS DE VIDA”, através de cabos de aço assim como a sua ancoragem.
Ações a serem tomadas pela Empresa:
1 – A Empresa convidada deverá agendar e comparecer ao Hospital para:
a) Verificar e inspecionar os locais onde serão instaladas as Linhas de Vida;
b) Calcular a altura correta das Linhas de Vida;
c) Realizar os devidos cálculos das resistências em relação ao número de trabalhadores;
d) Apresentar os devidos projetos e seus cálculos;
e) Realizar as instalações das Linhas de Vida nos locais determinados;
f) Especificar as ancoragens de cada ponto a ser instaladas as linhas de vidas, assim como os cabos a
g) serem utilizados;
h) Emissão de ART, realizar os testes de Arrancamento Estático;
2

– Para execução dos serviços:

a) Fornece toda a proteção (EPI’s) dos funcionários necessários para segurança, saúde e integridade
b) quando da execução da obra;
c)

Fornecer todos os matérias e peças que se façam necessário para as instalações;

d)

Utilizar os devidos equipamentos para realização do serviço de instalações;

e) Apresentar o ASO específicos para trabalho em altura e os devidos registros de trabalhadores que irão
executar a obra;
f)

Ficha de EPIS, Ordem de Serviços, Treinamento de trabalho em altura;

2 – Registro dos locais das instalações com medidas preliminares:
a) A Empresa deverá chegar todas as devidas medidas dos locais abaixo, onde deverão ser instaladas as LINHAS DE VID

a)
b)
c)
d)
e)

Telhado 1 – 21,3m
Telhado 2 – 12,3m
Laje 1 – 4,4m
Laje 2 – 15,2m
Descida de entulho – 0,95cm

f)
g)
h)
i)
j)

Casa de Máquinas do Elevador – 4,9m
Área Técnica do 2º andar – 7m
Laje do Gerador – 5,6m
Corredor principal – 27m x 4,5m
Corredor da Nutrição – 18 x 4,7m

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 23/2020
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

FABRICANTE

MODELO

N° SÉRIE

Manutenção
corretiva máquina HOBART
de lavar louças

-

-

Manutenção
corretiva máquina COZIL
de café

CFEHL

2468

OBSERVAÇÕES

ECOMAX 900

-

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 23/2020
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

FABRICANTE

MODELO

N° SÉRIE

Manutenção
corretiva máquina HOBART
de lavar louças

-

-

Manutenção
corretiva máquina COZIL
de café

CFEHL

2468

OBSERVAÇÕES

ECOMAX 900

-

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 25/2020
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:
QTDE
MATERIAL

SERVIÇO

2

RETESTE DE LUVA ISOLANTE CLASSE 00 (2.5KV)

2

RETESTE DE LUVA ISOLANTE CLASSE 2 (17KV)

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 26/2020
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:
QTDE
MATERIAL

SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

1

Manutenção no
toldo de
Estacionamento

Manutenção no toldo de cobertura para estacionamento da
Ambulância. Sugestão Metalon tratado com zarcão e pintura cinza,
execução e instalação toldo na cor cinza. É necessária a visita das
Empresas para análise da instalação do mesmo.

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 28/2020

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:
CALIBRAÇÃO DE APARELHOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
QTDE
MATERIAL

SERVIÇO

1

CALIBRAÇÃO CALIBRADOR ACÚSTICO INSTRUTHERM CAL 400

1
1
1
1

CALIBRAÇÃO DOSÍMETRO DIGITAL INSTRUTHERM - DOS 500
CALIBRAÇÃO TERMÓMETRO DE GLOBO - TDG 200
CALIBRAÇÃO LUXÍMETRO DIGITAL INSTRUTHERM - LD 300
CALIBRAÇÃO TERMOANEMÔMETRO INSTRUTHERM - TAD 500

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 29/2020
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:
CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

MATERIAL

FABRICANTE

MODELO

N° SÉRIE

Balança beira leito (Lift de
transferência)

LINAK

LIFT SMB

LA31U48300

Capela de fluxo laminar

TROX

B2

223328-1-1

Capela de fluxo laminar

TROX

B2

223328-1-2

Centrífuga

CENTRIBIO

802B

207239

Centrífuga

FANEM

3400

JAK24816

Centrifuga

CELM

MH 220

3056

Cx.de transp.de coleta c/ term.

EASY PATH

N/A

4262

Cx.de transp.de coleta c/ term.

EASY PATH

N/A

4264

Cx.de transp.de coleta c/ term.

INCOTERM

N/A

TE11233

Cx.de transp.de coleta c/ term.

INCOTERM

N/A

TE11234

Cx.de transp.de coleta c/ term.

EASY PATH

N/A

CT01

Cx.de transp.de coleta c/ term.

EASY PATH

N/A

CT02

Decibelímetro digital

MINIPA

MSL-1325A

MB1325000545

Manômetro de água (AUTOCLAVE) WINTERS

WINTERS

120567

Manômetro de água (AUTOCLAVE) NUOVA FIMA

WINTERS

8808838/2016

Manômetro de água (AUTOCLAVE) WINTERS

WINTERS

120569

Manômetro de água (AUTOCLAVE) NUOVA FIMA

WINTERS

8810738/2016

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

W14Z FH

01

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

W14Z FH

02

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

W14Z FH

03

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

W14Z FH

04

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

2300-60pa

38129

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

2300-60pa

38130

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

2300-60pa

38131

Manômetro de pressão diferencial MAGNEHELIC

2300-60pa

38132

Marcapasso externo

MEDITRONIC

5348

PEP107484R

Micropipeta

BIOPIX

Biopix

AU01674

Micropipeta

peguepet

1000-5000µ

24237

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO²

131901471

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO²

131901458

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO²

131901464

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO²

131901463

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO2

131901468

Modulo de capnografia

DIXTAL

ETCO²

131901529

Ventilômetro

ISPIRE

MK8

1738S

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 30/2020
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:
DIRETRIZES BASICAS.
Objetivo:
1.1. Estabelecer os requisitos mínimos necessários de manutenção preventiva para operacionalidade do sistema
de detecção e alarme de incêndio existente;
1.2. O sistema de alarme e detecção de incêndio têm como objetivo básico auxiliar o combate a incêndio
informando de imediato as áreas e/ou setores de nossa unidade hospitalar que apresente princípios de incêndio
através de sensores de fumaça e calor
1.3. Para os efeitos desta manutenção preventiva atender os requisitos da Norma Técnicas existente para
manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio.
Serviço solicitado:
Manutenção do sistema de detecção e alarme de incêndio do sistema existente:
1 – As empresas participantes devem:
a) Agendar visita técnica em nossa unidade hospitalar;
b) Verificar a operacionalidade do sistema em operação;
c) Emitir LAUDO TÉCNICO com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, após a execução da manutenção do
sistema;
d) Somente profissionais habilitados e qualificados poderão executar o serviço;
e) A Empresa deverá informar o cronograma necessário para execução da manutenção poreventiva;
f) O material a ser utilizado deverá as Normas Técnicas existentes;
g) Todas as ferramentas a serem utilizadas, escadas certificadas, andaimes e içamento será de total
responsabilidade da Empresa contratada;

h) A Empresa contratada não poderá interferir nas operações da unidade hospitalar, caso haja esta necessidade,
deverá negociar com a gerencia de cada setor;
i) Os serviços só poderão ser iniciados após a liberação pelo setor de Segurança do Trabalho ou seja PT (permissão
para trabalho), emitida pelo SESMT;
j) A Empresa deverá ser responsável por todos os testes do sistema existente;
k) O sistema deverá ser testado antes de sua liberação para operação;
l) A empresa contratada deverá atender dos os requisitos das Normas Trabalhistas;
m) Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação da Empresa;
n) Os demais não previsto neste escopo deverá ser apresentado e discutidos com a Gerencia de manutenção em
conjunto com o setor de Segurança do Trabalho do Hospital, antes do envio das propostas;
A Empresa deverá apresentar antes do início das obras os seguintes documentos:
a) PCMSO de todos os seus trabalhadores que irão executar a obra;
b) Apresentar APR (analise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executada sub
sua responsabilidade, o SESMT do Hospital poderá auxiliar caso seja necessário;
c) Para os eletricistas deverá apresentar o certificado de treinamento da NR-10 dentro do prazo de validade
(caso haja);
d) Todos os trabalhadores que prestaram serviço em nossa unidade devem utilizar os devidos EPI
(equipamento de proteção individual), relacionado como o Risco assim como deverá estar completamente
uniformizado;

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 31/2020
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:
DIRETRIZES BASICAS.
Objetivo:
1.1. Estabelecer os requisitos mínimos necessários de manutenção preventiva para operacionalidade do sistema
de extinção de gás carbônico – CO2 existente nas coifas e fornos no setor da cozinha industrial do hospital.
1.2. Para os efeitos desta manutenção preventiva atender os requisitos da Norma Técnicas existente para
manutenção do sistema de extinção automática de incêndio.
Serviço solicitado:
1.1.
Manutenção preventiva do sistema de extinção através de gás carbônico – CO2 de incêndio do sistema
existente junto as coifas e fornos da cozinha industrial da unidade hospitalar:

1.2.

As empresas participantes devem:

o) Agendar visita técnica em nossa unidade hospitalar;
p) Verificar a operacionalidade do sistema em operação;
1. Revisar todos os sensores de detecção por temperatura existente, nas coifas e fornos;
2. Verificar o acionador de disparo do sistema;
3. Verificar o funcionamento do acionador manual do sistema;
4. Testar todos dampers existente nas coifas do fogão e fornos;
5. Verificar o painel existente assim como o estado das baterias;
6. Verificar o funcionamento da carga da bateria do painel;
7. Verificar todas as instalações elétricas do sistema;
q) Emitir LAUDO TÉCNICO com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, após a execução da manutenção do
sistema;
r) Somente profissionais habilitados e qualificados poderão executar o serviço;
s) A Empresa deverá informar o cronograma necessário para execução da manutenção preventiva;

t) Todas as ferramentas a serem utilizadas, escadas certificadas, andaimes e içamento será de total
responsabilidade da Empresa contratada;
u) A Empresa contratada não poderá interferir nas operações do setor, caso haja esta necessidade, deverá
negociar com a gerencia de cada setor;
v) Os serviços só poderão ser iniciados após a liberação pelo setor de Segurança do Trabalho ou seja PT (permissão
para trabalho), emitida pelo SESMT;
w) A Empresa deverá ser responsável por todos os testes do sistema existente;
x) A empresa contratada deverá atender dos os requisitos das Normas Trabalhistas;
y) Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação da Empresa;
z) Os demais não previsto neste escopo deverá ser apresentado e discutidos com a Gerencia de manutenção em
conjunto com o setor de Segurança do Trabalho do Hospital, antes do envio das propostas;
A Empresa deverá apresentar antes do início das obras os seguintes documentos:
e) PCMSO de todos os seus trabalhadores que irão executar a obra;
f) Apresentar APR (analise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executada sub sua
responsabilidade, o SESMT do Hospital poderá auxiliar caso seja necessário;
g) Para os eletricistas deverá apresentar o certificado de treinamento da NR-10 dentro do prazo de validade (caso
haja);

h) Todos os trabalhadores que prestaram serviço em nossa unidade devem utilizar os devidos EPI (equipamento de
proteção individual), relacionado como o Risco assim como deverá estar completamente uniformizado;
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 32/2020
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:

DIRETRIZES BASICAS.
Objetivo:
1.1.

O sistema de sprinklers é reconhecido por sua eficiência no combate a incêndios, entretanto, assim como
qualquer sistema, sua total eficiência exige certos cuidados como, por exemplo, a realização constante
da manutenção rede de sprinklers.

1.2.

Estabelecer os requisitos mínimos necessários de manutenção preventiva para o sistema de extinção
automática – sprinkler.

1.3.

Para efeito desta manutenção preventiva atender os requisitos das Normas Técnicas existentes.
Serviço solicitado:

1.3. Manutenção preventiva do sistema de extinção automática – sprinkler em todas as áreas atendia pelo
sistema no prédio.
1.4. As empresas participantes devem:
aa)

Agendar visita técnica em nossa unidade hospitalar;

bb)

Verificar a operacionalidade dos componentes do sistema em operação;

8.

Inspecionar criteriosamente os bulbos de cada sprinkler;

9.

Verificar o rosqueamento de cada sprinkler;

10. Vistoriar todas as tubulações, travas, roscas que estejam funcionando adequadamente;
11. Verificar vazamentos nas tubulações existentes
12. Verificar o funcionamento de cada bomba elétrica do sistema de sprinkler;
13. Verificar todas as instalações elétricas existentes para o correto funcionamento do sistema;
cc) Emitir LAUDO TÉCNICO com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, após a execução da manutenção do
sistema;
dd)

Somente profissionais habilitados e qualificados poderão executar o serviço;

ee)

A Empresa deverá informar o cronograma necessário para execução da manutenção preventiva;

ff) Todas as ferramentas a serem utilizadas, escadas certificadas, andaimes e içamento será de total
responsabilidade da Empresa contratada;
gg) A Empresa contratada não poderá interferir nas operações do setor, caso haja esta necessidade, deverá
negociar com a gerencia de cada setor;
hh)
Os serviços só poderão ser iniciados após a liberação pelo setor de Segurança do Trabalho ou seja PT
(permissão para trabalho), emitida pelo SESMT;
ii) A Empresa deverá ser responsável por todos os testes do sistema existente;
jj) A empresa contratada deverá atender dos os requisitos das Normas Trabalhistas;

kk) Todos os trabalhadores deverão portar crachá de identificação da Empresa;
ll) Os demais não previsto neste escopo deverá ser apresentado e discutidos com a Gerencia de manutenção em
conjunto com o setor de Segurança do Trabalho do Hospital, antes do envio das propostas;
A Empresa deverá apresentar antes do início das obras os seguintes documentos:
i) PCMSO de todos os seus trabalhadores que irão executar a obra;
j)

Apresentar APR (analise preliminar de risco), relacionada com todas as atividades a serem executada sub
sua responsabilidade, o SESMT do Hospital poderá auxiliar caso seja necessário;

k) Para os eletricistas deverá apresentar o certificado de treinamento da NR-10 dentro do prazo de validade
(caso haja);
l)

Todos os trabalhadores que prestaram serviço em nossa unidade devem utilizar os devidos EPI
(equipamento de proteção individual), relacionado como o Risco assim como deverá estar completamente
uniformizado;

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 33/2020
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

SERVIÇO

1

Teste de estanqueidade na Instalação de Gás

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 34/2020
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:
Elaboração de projeto com execução de sistema de exaustão e ventilação mecânica
Loca: Sala do Boiler
Importante agendar visita formalizada por e-mail: tatiana.antunes@hcrianca.com.br
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 35/2020
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:
Elaboração de projeto com execução de sistema de exaustão e ventilação mecânica anti ruído
Local: Sala dos geradores
Necessário agendar visita formalizando por e-mail: tatiana.antunes@hcrianca.com.br;
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 36/2020
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:
Rio de Janeiro, 18 de junho de 2020.
O presente documento tem por finalidade convidar vossa empresa a participar do processo de seleção
para LEVANTAMENTO DAS CARGAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS ELÉTRICOS, MATERIAIS
DIVERSOS E PROJETO, estabelecendo as condições mínimas que devem ser informadas pelas Proponentes para
terem suas ofertas avaliadas.
1. DO OBJETO DA CONCORRÊNCIA
A presente concorrência tem por objetivo a contratação de fornecimento de materiais e serviços para
instalação de um novo painel geral em baixa tensão do almoxarifado do Hospital da Criança, situado na Rua das
Tulipas, 209 – Vila Valqueire, Rio de Janeiro, RJ.

Deve incluir o fornecimento e instalação de painéis secundários tantos quantos forem necessários para a
correta distribuição e proteção dos circuitos, de forma a atender a todas as cargas elétricas presentes deste setor.
Incluindo ainda a migração de todas as cargas presentes no almoxarifado e demais cargas que estejam sendo
alimentadas pelos quadros elétricos atuais, ainda que não pertençam ao almoxarifado, desenergização e remoção
dos quadros elétricos atuais. Instalação de cabos ou substituição dos atuais, conforme necessidade.
2. DO ESCOPO DE FORNECIMENTO
2.1
Dos Levantamentos Técnicos
A proponente deverá realizar vistoria técnica na unidade para confirmar e levantar todas as cargas do
almoxarifado da unidade hospitalar e informar a contratante em caso de eventuais desvios nas premissas deste
escopo de fornecimento, a empresa concorrente deverá incluir como item omisso no orçamento inicial com as
devidas justificativas.
2.2
Dos Projetos
A proponente deverá elaborar projeto para as instalações, quadros, compatibilização com o projeto dos
novos quadros de baixa tensão do hospital, tabelas de cargas, detalhes típicos das instalações etc.
O projeto elétrico deverá conter no mínimo: Local da instalação dos quadros, distribuição das alimentações
e cargas dos quadros, diagrama unifilar dos quadros, identificação do alimentador que vem do disjuntor do
quadro geral de baixa tensão (QGBT) do hospital, etc.
Todos os projetos deverão ser encaminhados para aprovação da contratante (não executar qualquer
instalação e ou fabricação/montagem de painel sem a devida liberação);
A proponente deverá entregar ao final dos serviços à CONTRATANTE em duas vias digitais:


Os projetos digitais em formato DWG e PDF;



O arquivo CTB respectivo aos DWGs;
 Data book digital em DOC e PDF com todas as informações relativas à obra executada, incluindo
manuais técnicos de uso, operação e manutenção, especificações utilizadas e lista de fornecedores,
garantias, dentre outros.
Devem ser entregues à CONTRATANTE em duas vias físicas:



Os projetos impressos;



Data book impresso com todas as informações relativas à obra executada, incluindo manuais técnicos de
uso, operação e manutenção, especificações utilizadas e lista de fornecedores, garantias, dentre outros.



2.3
Dos Materiais
Os cabos elétricos para distribuição (entre os painéis de proteção e cargas) deverão ser do tipo que não
propagam chama, livres de gases halogenios e possuem baixa emissão de fumaça, em caso de incêndio,
porém podem ter isolação para 450/750V. Deverão ter seção transversal conforme projetado para cada
circuito. A coloração deve atender às Normas vigentes; Ref. Prysmian, Ficap, Phelps Dodge, Cordeiro,
Nambei e Induscabos ou superior;



Os cabos elétricos para alimentação do painel geral do almoxarifado deverão ser do tipo que não
propagam chama, livres de gases halogenios e possuem baixa emissão de fumaça, em caso de incêndio,

com isolação para 0,6/1KV. Deverão ter seção transversal conforme projetado. A coloração deve atender
às Normas vigentes; Ref. Prysmian, Ficap, Phelps Dodge, Cordeiro, Nambei e Induscabos ou superior;


Disjuntores tipo mini – Ref. ABB, Schneider, GE ou superior;



Conectores, terminais, barramentos e outros materiais;



Eletrodutos, conduletes, conexões e outros - ABNT NBR 13057;



Identificação dos cabos elétricos internos – Marcadores tipo anilha em PVC (números e letras – padrão
amarelo com impresso em preto) tamanho de acordo com a bitola dos cabos utilizados – Modelo
Millenium MHG – Fabricante Hellermann;



Identificação do Painel – Placa de acrílico com fundo preto e letras brancas (Painel – 12x4 cm /
componentes – 8x3 cm);



Painéis TTA, devidamente identificados conforme normas vigentes.

Os materiais diversos citados acima são estimados e deverão ser levantados e confirmados em visita técnica e
elaboração de projeto.



2.4
Das instalações
Os painéis deverão ser instalados devidamente identificados em local adequado no interior do
almoxarifado a ser definido em projeto.



A alimentação elétrica deverá ser proveniente do quadro geral de baixa tensão do hospital (QGBT).



A distribuição dos condutores deverá ser através de eletrocalhas, eletrodutos, sobre forros, paredes ou
ainda embutidos em alvenaria, conforme a necessidade.

3. ESCOPO BÁSICO DE FORNECIMENTO
Legenda: F = Fornece e E = Execução
ESCOPO
Painel geral em baixa tensão do almoxarifado
Painéis secundários
Materiais de montagem e instalação
Projeto Executivo
Start up
Mão de obra de instalação
Treinamento operacional
Data book (projeto executivo, Manual de instruções de instalação do relé de
supervisão de temperatura, Termo de garantia, Relatório de ajustes do relé),
ART

Instituto
D´or
-

CONTRATADA
F
F
F
E
E
E
E
E

4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
 Garantir que todos serviços e instalações cumpram na integralidade as normas técnicas vigentes;


Fornecimento de mão de obra especializada, materiais e equipamentos, ferramental e serviços
necessários para a completa execução dos serviços de instalações supracitados;



Reposição de materiais/equipamentos fornecidos pelo cliente que venham a ser danificados por
manuseio indevido pela Contratada;



Garantir a limpeza da frente de trabalho, retirando da obra todo e qualquer entulho resultante dos seus
serviços – O não cumprimento desta obrigação poderá impedir na liberação da medição;



Controle de seus equipamentos e ferramentas em cada etapa da obra, não cabendo à Contratante
qualquer indenização por perda ou danos a estes itens na obra;



Fornecimento de caçambas para retirada de entulho;



Transporte e alojamento de seus funcionários;



Transporte horizontal materiais e ferramentas dentro da obra, incluindo dos equipamentos fornecidos
pela CONTRATANTE;



Avaliar e responsabilizar-se tecnicamente pelo correto funcionamento do sistema fornecido;



Fornecimento de extensões para ligação dos seus equipamentos, conforme NR10 – SEGURANÇA EM
INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE;



Fornecer todos os EPI’S (de acordo com NORDOR 75 e NBR de segurança ou conforme exigências da
obra), necessários para execução dos mesmos;



Apresentar Book de Obra (“As Built”, manuais, datasheet, etc);



Apresentar cronograma referente a elaboração de todos os projetos, 5 dias após a contratação;



Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnico (ART), antes do início da execução.

5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE


Fornecimento de projetos e documentos técnicos do sistema atual, quando existir;

5.1 Condições Comerciais
No envio da proposta, deverão obrigatoriamente ser considerados:
I)


Preços e Quantitativos
Quantidades decorrentes do levantamento da própria Contratada, indicando fielmente a quantificação de
horas e mão de obra;



A Proponente deverá indicar custo separado para confecção e fornecimento dos projetos e “book”
(memoriais de cálculo e descritivo) da obra;



A Proponente deverá indicar o custo separado para os bens taqueados da obra, tais como: Cabos,
quadros etc.;



A Proponente deverá indicar detalhadamente os custos dos materiais diversos da obra;



Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.



II)
Condição de Pagamento
Enviar o cronograma físico-financeiro

III)
Cronograma de Execução
 Enviar o cronograma das etapas.

6. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA


A entrega da proposta técnica, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão
ser formalizados via e-mail para o departamento Setor de Compras.



A entrega da proposta comercial, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo serão
formalizados através do departamento do Setor de Compras.



Eventuais discrepâncias entre o estabelecido neste Convite e o quanto considerado pela Proponente
deverá ser explicitado em sua proposta;



Vale ressaltar que o simples recebimento deste Convite ou sua resposta a ele não configura nenhuma
obrigação, sendo este documento emitido única e exclusivamente para estabelecer as bases a serem
consideradas para apresentação de uma proposta técnica comercial.



Rogamos que eventuais itens omissos da planilha orçamentária sejam lançados em separado e
acompanhados dos comentários pertinentes.

7. OBSERVAÇÕES GERAIS
I)
A Proponente deverá efetuar seus próprios levantamentos para indicar suas quantidades efetivas de
mão de obra, materiais para a realização do serviço.
II)

Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades decorrentes de levantamentos
incorretos nesta etapa de licitação das obras;

III)

Será adotado como critério de medição os quantitativos dos serviços efetivamente finalizados;

IV)

Considera-se como equivalente ou superior o produto de outro fabricante, que apresente em relação
ao indicado, as mesmas características técnicas, de desempenho, de acabamento, produzidos com os
mesmos materiais básicos, e que esteja de acordo com as prescrições normativas dos órgãos que
regem o assunto. Entretanto fica a critério do Contratante a aprovação do produto proposto, que por
escrito autorizará, a sua utilização antes da sua aplicação. A qualidade das instalações é condição
fundamental para garantir a segurança de funcionamento. Portanto é necessário não permitir a
utilização de materiais que possam comprometer esta segurança.

V)

O fornecimento a que se trata este processo é na modalidade turn key, não cabendo quaisquer
acréscimos após a efetivação da contratação.

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 37/2020
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:
PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE GERADOR
- 1 gerador trifásico de 500KVA/220V/60hz em container abafador;
- 1 quadro de disjuntor para conexão de cabos e transferência manual;
- 8 Lances de cabos de 240mm² de aproximadamente 60 metros verificar;
- 8 Lances de cabos de 120mm² de aproximadamente 60 metros verificar;
- 8 conectores Piranha de 240mm², mais 1 reserva;
- 8 conectores Piranha de 120mm², mais 1 reserva;
- Abastecimento para um dia de trabalho de 8:00 às 18:00hs;
- Operação assistida para um dia trabalho de 8:00 às 18:00hs (sábado);
- Montagem e desmontagem da conexão com gerador até QGBT e testes;
- Transporte e colocação do gerador em área horizontal (abrigo de resíduo próximo ETE);
- Utilização de EPI e para trabalho em altura com as respectivas NR’s.
- Gerador entrará na quinta-feira (manhã) e se dará a instalação dos cabos na quinta e na sexta-feira, para
operação no sábado;
- A desinstalação ocorrerá na segunda-feira, após o serviço.
Observação: os cabos não podem ser de secção transversal diferente da especificada acima!
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 38/2020
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 Serviço

Informações Adicionais

1

Reparo Balança antropométrica WEM modelo W300 de série
3317

Equipamento não
mantem linearidade.
Indica -2,15kg

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 39/2020
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 LAVADORA DE GASES
 A tubulação da lavadora de Gases no terraço fica exposta ao tempo, por isso apresenta sinais de corrosão.
Assim, necessitamos da contratação de uma Empresa Especializada em reparo e manutenção do sistema
da lavadora de gases.
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 40/2020
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

20 unidades

Extintor CO2 6 Kg

Recarga

5 unidades

Extintor PQS 6 Kg

Recarga

3 unidades

Extintor CO2 4 Kg

Recarga

2 unidades

Extintor de Água Pressurizada 10 lts

Recarga

1 unidade

Extintor CO2 6 Kg

Manutenção

1 unidade

Extintor CO2 4 Kg

Manutenção

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 41/2020
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

1

Reparo Soprador

Reparo e manutenção no Soprador 1
Marca Gardener Denver 50HZ 115V

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 42/2020

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:
02 unidades - Serra de gesso Modelo - 18018A
Fabricante - Nevoni
Motivo: Serra de gesso com o problema no motor, solicito avaliação 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 43/2020
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:
Limpeza dos dutos de ar condicionado
Agendamento: A data e horário deverá ser informada após a contratação dos serviços e conforme a
disponibilidade dos setores.
Locais: No Térreo na Recepção principal; No 3º Pavimento no Centro Cirúrgico, corredor, CME área limpa, CME
preparo, RPA, corredor principal, sala 1, sala 2, sala 3 e sala 4; No 4º Pavimento a UTI pediátrica lado A e B, quarto
de isolamento; No 9º Pavimento a UTI Neonatal; No Subsolo a Sala da nutrição; Sistema de coifa; Farmácia.
Objetivo:
(Limpeza dos dutos de ar condicionado/ conforme Portaria Nº3523, de 28 de setembro 1998)
Serviço Solicitado:

Filmagem inicial e parcial da rede de dutos de refrigeração;

Limpeza da rede de dutos por sistema de escovação mecânica;

Filmagem/foto parcial, antes e depois da limpeza dos dutos;

Abertura e fechamento de janelas de inspeção na rede de dutos quando se fizer necessário;

Fixação de etiquetas de identificação nas janelas de visita com data da execução dos serviços;

Fornecimento de Certificado de Garantia; · Fornecimento de Relatório final;

Coleta de 02 amostras de ar para análise microbiológica do Setor DTM;
 ART e CREA jurídico e CREA do responsável técnico que assinará o ART;
 Os serviços acima descritos e solicitados serão executados segundo a Norma Técnica da ABNT 14.679.
 Relatório e DVD da filmagem deverão ser entregues no final do serviço.
Local:
No Térreo na Recepção principal; No 3º Pavimento no Centro Cirúrgico, corredor, CME área limpa, CME
preparo, RPA, corredor principal, sala 1, sala 2, sala 3 e sala 4; No 4º Pavimento a UTI pediátrica lado A e B,
quarto de isolamento; No 9º Pavimento a UTI Neonatal; No Subsolo a Sala da nutrição; Sistema de coifa;
Farmácia.
Apresentação da Proposta:
1. A entrega da proposta, assim como os pedidos de esclarecimentos acerca deste processo deverão ser
formalizados via e-mail.
2. Deve-se respeitar o prazo de envio da proposta informada no corpo do e-mail. Se necessário, avisar
previamente a necessidade de um prazo maior para envio do mesmo. Caso isto não ocorra, a Proponente
será desqualificada do processo de cotação.
3. As terceirizações de serviços deverão ser informadas previamente para a Contratante e estarão sujeitas à
aprovação (ou não) pela Contratante.
4. Vale ressaltar que o simples recebimento deste convite ou sua resposta a ela não configura nenhuma
obrigação do Hospital da Criança – Instituto D’or, sendo este documento emitido única e exclusivamente
para estabelecer as bases a serem consideradas para apresentação de uma proposta de fornecimento.

Preços e Quantitativos:
1. Todos os impostos e encargos deverão estar incluídos no preço ofertado.

Cronologia:
1. Informar o prazo estimado para início e conclusão do serviço.

Observações Gerais:
1. A Proponente deve entrar em contato com o comprador responsável para agendar a visita de avaliação
presencial do serviço a ser cotado. Não serão aceitas propostas sem avaliação prévia presencial.
2. Toda tratativa comercial deve ser feita somente com o comprador via e-mail.
3. Para informações técnicas adicionais relacionadas ao serviço solicitado, tratar com o engenheiro
responsável (solicitar o contato ao comprador).
4. Não poderá à Proponente pleitear acréscimo de quantidades/valores decorrentes de levantamentos
incorretos após autorização do processo.
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 44/2020
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

*Setor de Destino

1

Ventilador pulmonar Drager Oxylog 2000 Plus de
Série 0046 apresenta erro de Zero.

Orçamento de
reparo

Sala de treinamento

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 46/2020
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:
SERVIÇO DE CAMINHÃO A VACUO PARA RETIRADA DE DETRITOS
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

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 47/2020
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:
Afiação de tesouras cirúrgica
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 49/2020
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:
Limpeza de fachada vertical (remoção da vegetação natural nos corredores da Subestação, e Catraca, remoção
de toda vegetação e materiais existentes no local como entulho, areia e etc, limpeza do local, e retirada com
caçamba estacionaria com destinação final). (Observação: utilização de Jirau, e emissão de ART).

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 48/2020
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

1

*Quantidade

1

*Descrição do
Material/Equipamento
/Serviço
Geladeira nº3 - Cozil
Modelo RHC-1500 220
V 22 A Série:
170901010021

Informações Adicionais

Reparo e manutenção corretiva, equipamentos na unidade.

1

Geladeira nº5 - Cozil
Modelo RHC-1500 220
Reparo e manutenção corretiva, equipamentos na unidade.
V 42 A
Série:170901010023
Metal Frio Mod: VB40W
- VB40WB4001
Tensão: 220v 60 Hz
Corrente: 2,8A Volume:
350 litros
Geladeira com Vazamento de àgua

1

Geladeira Gelopar
GPTU-570

2
1

3

4

Borracha Gaxeta da porta da Geladeira com problemas de vedação.

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 49/2020
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:
Limpeza de fachada vertical (remoção da vegetação natural nos corredores da Subestação, e Catraca, remoção
de toda vegetação e materiais existentes no local como entulho, areia e etc, limpeza do local, e retirada com
caçamba estacionaria com destinação final). (Observação: utilização de Jirau, e emissão de ART).

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 50/2020
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:
19 – Calibração e teste de segurança elétrica para bomba infusora de seringa

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 51/2020
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

2

Calibração de cronômetros

1

Calibração de micropipeta

3

Calibração de micropipetas

11

Calibração de umidificador de ar aquecido

1

Calibração de banho maria de bocas

1

Calibração e teste de segurança elétrica de medidor de
sinais vitais

Informações Adicionais

Teste de segurança
elétrica

1

Calibração e teste de segurança elétrica de medidor de
sinais vitais

Teste de segurança
elétrica

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

