Termo de Referência 01/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna
público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro
de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO EXUSTÃO DE GORDURA COIFA DA COZINHA COM GRAVAÇÃO DE VIDEO
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do
fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas,
com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da
empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 02/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Reparo no sistema elétrico do elevador de serviço conforme SDAI e norma ABNT NBR5410.
Detalhamento conforme NBR5410, NM207 e NBR15.597

· Instalação e materiais em conformidade com as normas citadas.
· Elementos de proteção elétrica: disjuntores, fusíveis DIAZED ou NH.
· Fiações expostas serão tubuladas em eletrodutos rígidos.
· Iluminação conforme NBR 15.597, que assegura iluminação mínima de 500 lux no ambiente para
manutenção.

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

*Quantidade

Unidade

3

pç

25

pç

6

pç

5

pç

92

mt

90

mt

3

pç

3

pç

3

pç

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço
Fornecimento e instalação de quadro elétrico 50A trifásico
380V, disjuntor monofásico de 20A, Dispositivo Diferencial
Residual 20A – 30mA 2P, Barra Neutro e Terra 50A.
Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado leve de ¾”,
incluso fixação, conexões e acessórios.
Fornecimento e Instalação de eletroduto galvanizado médio
de 2”, incluso fixação, conexões e acessórios.
Fornecimento e Instalação de condulete de 1”, tomada 2P+T
10A, Interruptor Simples 10A; incluso fixação, conexões e
acessórios.
Fornecimento e Instalação de Fio flexível 10mm² 1kV, incluso
fixação, conexões e identificadores.
Fornecimento e Instalação de Fio flexível 2,5mm² 1kV,
incluso fixação, conexões e identificadores.
Fornecimento e Instalação de bloco autônomo de luz LED
500 lux autonomia de 6h, incluso fixação e conexões.
Fornecimento e Instalação de luminária branca superfícia
reflexiva para lâmpada Led 500 lux,
incluso fixação e conexões.
Remoção de circuito antigo e painel fundo de madeira.

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

Termo de Referência 03/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO EM VENTILADOR PULMONAR (EQUIPAMENTO DE SERIE 19268 APRESENTA VAZAMENTO E FALHA NO FLUXO)
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 04/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO EM ELETROCARDIOGRAFO FABRICANTE SCHILLER (03 EQUIPAMENTOS NÃO LIGAM)

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 05/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO EM GELADEIRA METAL FRIO COD VB40WB4001 (GELADEIRA FORMANDO GELO E DERRETENDO)
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 06/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Item
1

*Quantidade
19

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço
Recarga dos extintores CO2 de 6KG

2

3

3
4
5
6
7
8
9

5
14
1
2
2
5
1

Recarga dos extintores CO2 de 4KG e troca dos difusores
Recarga dos extintores PQS de 6KG
Recarga dos extintores AP de 10L
Recarga do extintor PQS de 50KG
Recarga dos extintores de Espuma Mecânica de 10L
Recarga dos extintores PQS DE 20KG
Recarga dos extintores PQS ABC de 6KG
Recarga do extintor PQS ABC de 50KG

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 07/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
PINTURA ELETROSTATICA NO BALCAO TERMICO
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 08/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna
público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro
de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
CURSO EXTERNO PARA BRIGADISTAS
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do
fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas,
com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da
empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400

Termo de Referência 09/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna
público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro
de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Auditoria DF's 2020
- Acompanhamento do inventário do almoxarifado. (Não precisará fazer a contagem física)
- Auditoria DF’s 2020.
- É OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR TER REGISTRO NA CVM.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do
fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas,
com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da
empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 10/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Conserto de enceradeiras
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 11/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Item

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

1

1

Ponto para consumo de ar comprimido

2

1

Ponto para consumo de oxigênio

3

1

Ponto para consumo de Vácuo

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 12/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO DA BALANÇA PEDIATRICA DIGITAL (FABRICANTE BALMAK MOD ELP 25BB)
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.
Rua das Tulipas, 209
CEP 21330-400
Vila Valqueire, Rio de Janeiro

Termo de Referência 13/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO COM TROCA DE PEÇAS DO BRONCOSCOPIO MODELO LF-P SERIE 2321886
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 14/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO,QUALIFICAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELETRICA PARA EQUIPAMENTOS CONFORME
DESCRITO NO ANEXO 01.

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

Termo de Referência 15/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – KAVO – BOTÃO RUIM
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 16/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

Informações Adicionais

2

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

É necessário a instalação pelo fornecedor.

1

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

É necessário a instalação pelo fornecedor.

1

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

É necessário a instalação pelo fornecedor.

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

Termo de Referência 17/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
*Quantidade

10

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

conserto de persianas dos quartos de internação

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

Termo de Referência 18/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REPARO E TROCA DE ESTOFADOS
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 19/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Item

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

1

1

Reparo na porta do PSTRUE da farmácia - Sala de Higienização

2

1

Reparo na porta do PSTRUE da farmácia - Sala de Manipulação

3

1

Reparo na porta do PSTRUE da farmácia - Sala de Rotulagem

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

Termo de Referência 20/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
SERVIÇO DE CAMINHÃO A VACUO PARA RETIRADA DE DETRITOS

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

Termo de Referência 21/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Chamada de Enfermagem efetuar revisão completa na central- Marca Athenas Comunicação Hospitalar - Acionador de
Enfermeira Modelo APC/1 - Acionar empresa SERTRA - (21)97459-4383

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

Termo de Referência 22/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
1.

Reparo Endoscópio Pentax Modelo EG-1690K Série H110450

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

Termo de Referência 23/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
2.

Reparo Ar condicionado da ambulância Placa KOY-7174 Modelo Renault Master

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

Termo de Referência 24/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
1.

Reparo banho maria nº série 16092001 – Marca Quimis Q334M

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

Termo de Referência 25/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
1.

Contra ângulo - Kavo - Referência: 2068 FGBN
Defeito: Cabeça rotatória trepidando durante a utilização.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 26/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna
público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro
de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Adequação das instalações elétricas da cozinha e refeitório.
Favor entrar em contato com o e-mail tatiana.antunes@hcrianca.com.br para obter a DS do serviço.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do
fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas,
com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da
empresa.

Termo de Referência 27/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Adequação das instalações exaustão e ventilação mecânica no DML do CC, CME
Favor entrar em contato com o e-mail tatiana.antunes@hcrianca.com.br para obter a DS do serviço.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 28/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Item

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

1

1

Certificação de Calibração dos Manômetros do Boiler 01 Marca Kamar Modelo KRIFVB

2

1

Certificação de Inspeção Interna e Externa do Boiler 02 - Marca
Kamar Modelo KRIFVB

3

1

Relatórios de Inspeção de Segurança do Boiler 01 e 02

4

1

Certificações do Boiler 01 -Marca Kamar Modelo KRIFVB

5

1

Certificações do Boiler 02 - Marca Kamar Modelo KRIFVB

6

1

Aquecedor A1 - Marca Rinnai Modelo 1602FEA série 15161036

7

1

Aquecedor A2 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEA série 15161041

8

1

Aquecedor A3 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEH série 16233214

9

1

Aquecedor A4 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEHN série
17471140

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;

Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 29/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
AFIAÇÃO DO CORTE DAS TESOURAS
35 – TESOURA DE GERAL
05 – TESOURA DE GESSO
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 30/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:




Revitalização da fachada principal ( Não considerar o Totem na calçada ) – Obs.: A logo será modificada. Apenas
para conhecimento de como está hoje.
Painel Frontilight ( Novo )
Revitalização da caixa Backlight ( existe a estrutura, precisa revitalizar )

Solicito agendamento, peço informar dia e horário.
Favor entrar em contato com o e-mail tatiana.antunes@hcrianca.com.br para obter a DS do serviço.

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

Termo de Referência 31 /2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

*Quantidade

12m

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

Andaime com travamento, rodas com sistema de travamento, escadas, guarda
corpo e plataforma anti-derrapante com travamento lateral e 4 sapatas
reguláveis. 1,5m x 1,5m.

Reparo e manutenção corretiva, e preventiva, nos aparelhos de ar condicionado e serviços de manutenção na unidade.
Aluguel pelo período de 30 dias
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 32/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Solicitação
*Quantidade

1

1

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

Botão de Liga e Desliga Danificado, com mau contato e avaria no Isolamento,
efetuar revisão em toda parte elétrica. Fritadeira Modelo FTEPL-45 FDT –
Série 170803010 286 em 220 volts

Liquidificador Modelo LAR25LMB-HD - Série 560790000143 em 220 volts –
Apresentou cheiro de queimado no motor

Liquidificador Modelo LAR-15LMB-HD - Série 552429000129 em 220 volts –
Mau contato no botão liga e desliga
1

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

Termo de Referência 33/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Reparo no Freezer Cozil 220V – Fabricação 08/2017 Modelo FHC – 1500- Classe Climática 4 –
Potência 924W – Corrente Nominal 4,2ª Série: 170901010024 –
Compressor não está armando.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 34/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Item

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

1

1

Freezer Marca Cozil 220V - Modelo FHC - 1500 Série
170901010023

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

Termo de Referência 35/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETO DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA.
I - TOMADA DE PREÇOS
Contratação de empresa para confecção de Projeto de Exaustão e Ventilação Mecânica no DML do Centro Cirúrgico, Centro
de Material Esterilizado (CME) Área Limpa, Área Suja e Sala de Isolamento do Hospital Estadual da Criança, sito à Rua Luís
Beltrão, 147– Vila Valqueire, Rio de Janeiro Cep.: 21.330-400.
II - OBJETO
O objeto da presenta Tomada de Preços é a contratação de empresa especializada para execução de serviços de:
1) Para confecção de Projeto de Exaustão e Ventilação Mecânica de acordo com a RDC 50 e a NBR 7256, cuja empresa
deverá estar inserida no Plano de Manutenção Operação e Controle, de acordo com o que determina a Portaria 3.523 de
28/08/1998. Com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, junto ao CREA/RJ, de Engenheiro Mecânico,
vinculado à empresa prestadora de serviços, por Contrato Societário, Contrato Particular de Prestação de Serviços ou
Vínculo Empregatício e estar de acordo com GEM (Gerência de Engenharia Mecânica).
2) Projeto de Exaustão Mecânica Industrial, no DML do Centro Cirúrgico por motivo de não possuir o equipamento e ser
uma exigência da Vigilância Sanitária, conforme consta no Relatório de Inspeção, cujo Termo de Intimação é de Nº 48543,
onde será necessário a confecção de projeto com os devidos cálculos e com o registro no GEM.
3) Projeto de Exaustão Mecânica Industrial, no Centro de Material Esterilizado (CME) Área Limpa por motivo de possuir
exaustão doméstica e não estando de acordo com especificação das Normas ABNT NBR 7256. O equipamento passa a ser
uma exigência da Vigilância Sanitária, conforme consta no Relatório de Inspeção, cujo Termo de Intimação é de Nº 48543,
onde será necessário a confecção de projeto com os devidos cálculos e com o registro no GEM.
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4) Projeto de Exaustão Mecânica Industrial, no Centro de Material Esterilizado (CME) Área Suja, por motivo de possuir
exaustão com capacidade para manter a pressão negativa e não possuiu monitor de pressão negativa instalado, não
estando de acordo com especificação das Normas ABNT NBR 7256. O equipamento passa a ser uma exigência da Vigilância
Sanitária, conforme consta no Relatório de Inspeção, cujo Termo de Intimação é de Nº 48543, onde será necessário a
confecção de projeto com os devidos cálculos e o registro no GEM.
5) Projeto de Ventilação Mecânica Industrial no Centro de Material Esterilizado (CME) Área Limpa, por motivo de não
possuir ventiladores para pressão positiva, que poderá ser refrigerado ou não, de acordo com a carga térmica instalada,
não possui monitor de pressão positiva no ambiente e não está de acordo com especificação das Normas ABNT NBR 7256.
O equipamento passa a ser uma exigência da Vigilância Sanitária, conforme consta no Relatório de Inspeção, cujo Termo de
Intimação é de Nº 48543, onde será necessário a confecção de projeto com os devidos cálculos e com o registro no GEM.
6) Projeto de adequação do Sistema de Ventilação/Exaustão Mecânica Industrial na Sala de Isolamento na UTI/CTI
Pediátrica, por motivo de não possuir sistema especial de exaustão/refrigeração e manter o ambiente isolado refrigerado
com pressão negativa com monitoração visível na porta do quarto. O sistema não possui dispositivo para equipe de
enfermagem acionar o dispositivo quando necessitar manter o quarto em pressão negativa, estando fora de especificação
das Normas ABNT NBR 7256. O equipamento passa a ser uma exigência da Vigilância Sanitária, conforme consta no
Relatório de Inspeção, cujo Termo de Intimação é de Nº 48543, onde será necessário a confecção de projeto com os
devidos cálculos e com o registro no GEM.
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Termo de Referência 36/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
I.

Substituição do piso do CME

Favor entrar em contato informando o nº do Termo para obter o Descritivo Técnico e Padrão Orçamentário
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.

Termo de Referência 37/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

*Quantidade

*Descrição do Material/Equipamento/Serviço

1

Calibração dos Manômetro do Boiler 01 - Marca Kamar Modelo
KRIFVB

1

Calibração dos Manômetros do Boiler 02 - Marca Kamar Modelo
KRIFVB

1

Calibração da válvula do Boiler 01 - Marca Kamar Modelo KRIFVB

1

Calibração da válvula do Boiler 02 - Marca Kamar Modelo KRIFVB

1

Inspeção Externa do Boiler 01 - Marca Kamar Modelo KRIFVB

1

Inspeção Externa do Boiler 02 - Marca Kamar Modelo KRIFVB

1

Inspesção interna Aquecedor A4 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEHN
série 17471140

1

Inspesção interna Aquecedor A1 - Marca Rinnai Modelo 1602FEA
série 15161036

1

Inspesção interna Aquecedor A2 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEA
série 15161041

1

Inspesção interna Aquecedor A3 - Marca Rinnai - Modelo 1602FEH
série 16233214

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

Termo de Referência 38/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Reparo Geladeira Cozil modelo RHC-1500 220V nº de série.: 170901010021
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 39/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de desentupimento em um ralo que recebe a lavadora de louças, através do máquina eletro rotativa e Serviço de
limpeza da caixa de gordura com caminhão a vácuo, capacidade do caminhão de 7m³, utilizando 50 metros de mangueira
 DESENTUPIMENTOS EM GERAL COM MÁQUINAS ELETRO-ROTATIVA
 LIMPEZA E DESNTUPIMENTOS COM CAMINHÕES Á VÁCUO E SWER-JET DE ALTA PRESSÃO
 DESENTUPIMENTO EM BAIXA PRESSÃO
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 40/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Equipamento
Modelo
Fabricant N° de
Serviço
e
Série
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I132 Calibração
31
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
07
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
23
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
26
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I132 Calibração
32
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I132 Calibração
33
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I132 Calibração
34
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I132 Calibração
38
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
06
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
08
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
09
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
11
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
13
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
14
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
15
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
19
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
21
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
29
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
30
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
31
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
130I133 Calibração
32
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
030I133 Calibração
05
Modulo de IBP
IBP
DIXTAL
080I075 Calibração
15
cx de Transporte com
N/A
COLEMA
CTC01
Calibração
termômetro
N

cx de Transporte com
termômetro
Vaporizador Sevoflurane
Vaporizador Sevoflurane
Autoclave vertical
Paquímetro digital digimess
de 150 mm
Paquímetro digital digimess
de 150 mm

N/A
Vapor
2000
Vapor
2000
30-L
100.170
100.170

COLEMA
N
DRAGER
DRAGER
STREMAX

CTC02

Calibração

ASEA08
41
ASDL12
43
110970

Calibração
Calibração
Validação ( NBR ISO 17665) e reparo na parte externa
do equipamento (Pontos com oxidação)
Calibração RBC. Calibrar os pontos 10mm, 20 mm ,75
mm e 150 mm.
Calibração RBC. Calibrar os pontos 10mm, 20 mm ,75
mm e 150 mm.

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

Termo de Referência 41/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
I.
II.
III.

Serviço de reparo em oxímetro de pulso marca MD : Macrosul UT100 Nº/S UT1001812645S .
Serviço de reparo em oxímetro de pulso marca MD : Macrosul UT100 Nº/S UT10020041101S.
Serviço de reparo em serra de gesso Nº/S 28590

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

Termo de Referência 42/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Reparo em geladeira nº3 - Cozil Modelo RHC-1500 220 V 22 A Série: 170901010021

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

Termo de Referência 43/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em Óptica da lâmina Nº 3 Marca: Truview Referência: 150601 Defeito apresentado: Carenagem quebrada
Serviço de reparo em Óptica da lâmina Nº 4 Marca: Truview Referência: 150602 Defeito apresentado: Carenagem quebrada

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

Termo de Referência 44/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Fornecimento e instalação de vidro temperado fumê nas medidas 62cm(Altura)X96cm (Largura)X3mm(espessura)

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

Termo de Referência 45/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de higienização de exaustão de gordura– Coifa da cozinha. Obs.: Com gravação em vídeo.
Serviço de limpeza dos dutos de ar-condicionado. Obs.: Com gravação em vídeo.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 46/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em motor de alta rotação – Fabricante : Kavo Modelo: 50SC Nº/s 2012005029

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

Termo de Referência 47/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de retirada de detritos com caminhão a vácuo.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 48/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em balança de precisão Modelo: MAX DST-6-C-C Fabricante: Triunfo Nº/S: 485 Defeito apresentado: O
equipamento tara, mas não zera.
Serviço de reparo em balança de mecânica Modelo: R 104 Fabricante: Welmy Nº/S: 63911 Defeito apresentado: O
equipamento apresentando diferença de até 2kg .
Serviço de reparo em balança pediátrica digital Modelo: R /109 – E Fabricante: Welmy Nº/S: 40383 Defeito apresentado:
Botões não funcionantes.
Serviço de reparo em balança de precisão Modelo: MAX DST 6-C-C Fabricante: Triunfo Nº/S: 352 Defeito apresentado:
Botões não funcionantes e tara e zera.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 49/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em pinça bipolar Marca karl Storz Modelo: Robi Defeito Intermitente

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

Termo de Referência 50/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

I.

Serviço de reparo em centrifuga centribio Modelo: 80-2B Nº/S 202739 Defeito apresentado: Motor não rotaciona.

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

Termo de Referência 51/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em contra ângulo Marca: Kavo Referência: 2068 FGBN Defeito: Parte superior solta

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

Termo de Referência 52/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em porta agulha coronária com widea 20 cm
Serviço de reparo em porta agulha coronária com widea 25 cm
Defeito: Instrumento quebrado

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

Termo de Referência 53/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em pinça bipolar Marca : Karl Storz Modelo: Robi
Defeito apresentado : Defeito intermitente , pinça com avaria na ponta.

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

Termo de Referência 54/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de inspeção, manutenção e reparo dos cabos de aço e outros componentes de linha de vida.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 55/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de troca de filtro bebedouro Everest 2 em 1 – Purificador de água EQPURF
22 Bebedouros

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

Termo de Referência 56/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em micropipeta Modelo : 1-5 ml Fabricante : Peguepet
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 57/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de validação em equipamentos da CME
Validação de autoclave n°/s 22780 - Fabricante CISA, modelo 4212HB2P/E/TS/SV.
Validação de autoclave n°/s 23707 - Fabricante CISA, modelo 4212HB2P/E/TS/SV.
Validação de termodesinfectora n°/s 22756 - Fabricante CISA, modelo 1042P/E/TS/V.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 58/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Curso NR33 - Qualificação
Curso NR35 – Qualificação e reciclagem
Curso SEP NR10 - Qualificação e reciclagem

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

Termo de Referência 59/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em aparelho de endoscópio Nº/S H10450 Defeito: Carenagem quebrada

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

Termo de Referência 60/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
I.
II.
III.
IV.
V.

Serviço de teste hidrostático em extintor tipo CO2 de 6kg
Serviço de recarga em 5 extintores tipo PQS de 6kg
Serviço de recarga em 7 extintores tipo AP DE 10L
Serviço de recarga em 4 extintores tipo CO2 de 4 kg
Serviço de recarga em 22 extintores tipo CO2 de 6kg

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

Termo de Referência 61/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Equipamento
Modelo
Fabricante
N° de Série
Serviço
Balança beira leito (Lift de transferencia)

LIFT SMB

LINAK

LA31U48300

Calibração

Banho maria seco (termo bloco)

BT12

RDE

321

Calibração

Centrífuga

3400

FANEM

JAK24816

Calibração

Cx.de transp.de coleta c/ term.

N/A

EASY PATH

CTT-03

Calibração

Cx.de transp.de coleta c/ term.

N/A

EASY PATH

CTT-04

Calibração

Cx.de transp.de coleta c/ term.

N/A

EASY PATH

CTL01

Calibração

Cx.de transp.de coleta c/ term.

N/A

EASY PATH

CTL02

Calibração

Manômetro de água (AUTOCLAVE)

WINTERS

WINTERS

120567

Calibração

Manômetro de água (AUTOCLAVE)

WINTERS

NUOVA FIMA

8808838/2016

Calibração

Manômetro de água (AUTOCLAVE)

WINTERS

WINTERS

120569

Calibração

Manômetro de água (AUTOCLAVE)

WINTERS

NUOVA FIMA

8810738/2016

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

W14Z FH

MAGNEHELIC

01

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

W14Z FH

MAGNEHELIC

02

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

W14Z FH

MAGNEHELIC

03

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

W14Z FH

MAGNEHELIC

04

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

2300-60pa

MAGNEHELIC

38129

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

2300-60pa

MAGNEHELIC

38130

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

2300-60pa

MAGNEHELIC

38131

Calibração

Manômetro de pressão diferencial

2300-60pa

MAGNEHELIC

38132

Calibração

Marcapasso externo

5348

MEDITRONIC

PEP107484R

Calibração

Micropipeta

Biopix

BIOPIX

AU01674

Calibração

Micropipeta

1000-5000µ

peguepet

24237

Calibração

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

Termo de Referência 62/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em liquidificador Marca: Skymsen Modelo: Lar-25lmb-hd – Nº/s 560790000143

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

Termo de Referência 63/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de revisão em dois aquecedores de água
Serviço de reparo em dois aquecedores de água
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 64/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em Balança pediátrica Modelo: R/109-E Fabricante: Welmy Nº/S 40383 Defeito apresentado : Botões não
funcionantes e com bandeja do partes quebradas.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 65/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em Freezer Marca Cozil - Modelo FHC - 1500 Série 170901010023 - Tensão: 220V- Potência: 924W Patrimônio: 02-000281. Defeito: está apresentando temperatura alta, mantendo-se desligada.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 66/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em Reformas e instalação de portas de Centro Cirúrgico - Portas Hospitalares com conforme
determinação da RDC 50. Defeito: Porta em estado de degradação avançado.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 67/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo em Adequação das instalações elétricas na Farmácia, casas de bombas de esgoto e água potável, boilers e
corredores.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 68/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme dispostos abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de calibração nos equipamentos abaixo:
2 centrífugas
1 Decibelimetro
4 micropipetas
5 módulos de Capnografia
5 pirômetros
52 termo-higrômetros
5 termômetros
1 termômetro de agulha
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

Termo de Referência 69/2021
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22), torna público aos
interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação de registro de preço referente à
aquisição dos materiais / serviços conforme dispostos abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:
Serviço de reparo nos liquidificadores de 15 e 20 litros.
Defeito apresentado: liquidificadores não ligam.
Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;
Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:
Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços, sendo
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente, desclassificados do
processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações solicitadas, com o
preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante da empresa.

