Termo de Referência 12/2022
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 serra de gesso Marca: Nevoni Modelo:8018A Nº/S 29160 Defeito apresentado :
Equipamento aciona o motor, mas a lâmina da serra não gira.

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 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

Termo de Referência 20/2022
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 de 15 litros Modelo: LAR-15 LMB-HD n° série 552429000129.
Defeito apresentado: Liquidificador está com a rotação travada.

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 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

Termo de Referência 22/2022
O Hospital Estadual da Criança, através do Instituto D’Or de Saúde Pública (CNPJ 08.850.962/0002-22),
torna público aos interessados que constam neste correio eletrônico, o processo de cotação para formação
de registro de preço referente à aquisição dos materiais / serviços conforme disposto abaixo:
A proposta comercial a ser enviada deverá, obrigatoriamente, cumprir as seguintes exigências:
Segue abaixo os serviços a serem cotados:

Avaliação Ambiental de Ruído

Atender a Norma
NR-01, itens:
MANUTENÇÃO/CME/ORTOPEDIA/CENTRO
1.5.4.4 e 1.5.4.4.1
CIRÚRGICO

Avaliação Ambiental de Calor

Atender a Norma
NR-01, itens:
1.5.4.4 e 1.5.4.4.1

COZINHA/CME

Atender a Norma
NR-01, itens:
1.5.4.4 e 1.5.4.4.1

COZINHA

Avaliação Ambiental de Frio

Atender a Norma
Avaliação Ambiental para exposição quanto aos
NR-01, itens:
Agentes Químicos ( álcool metanol, hidróxido
1.5.4.4, 1.5.4.4.1,
de sódio, , acetona, metil etilcetona, ácido
NIOSH 2000, 7303,
fosfórico, dióxido de titânio e acetato de etila).
2549, E 7903

FARMÁCIA/LABORATÓRIO/HIGIENE

Atender a Norma
NR-01, itens:
Avaliação Ambiental para exposição quanto aos
1.5.4.4, 1.5.4.4.1,
Agentes químicos (cloro)
OSHA 108 e NIOSH
6011.

HIGIENE

Avaliação Ambiental para exposição quanto aos
Agentes químicos (poeras respiráveis com
silica)

Atender a Norma
NR-01, itens:
1.5.4.4, 1.5.4.4.1,
NHO 03

MANUTENÇÃO

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
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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 – Vila Valqueire – Rio de Janeiro/RJ – 21.330-400
Telefone: 021 3369-9660

Termo de Referência 23/2022
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 Forno combinado Modelo CG11-220v/N° DE SÉRIE: 64078/50-60Hz/
Defeito apresentado: Forno combinado não está ligando.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços,
sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação
de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações
solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante
da empresa.
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Termo de Referência 24/2022
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 Motor bomba de recalque água potável 32200 RPM VERDE WEG 10CV N°0118 e 32200 RPM
AZUL WEG 10CV N°12042 com o serviço de retirada de bomba no local, pintura interna de verniz no
enrolamento, descrever e fixar valor de megagem antes e depois da pintura com o verniz no enrolamento,
substituir os rolamentos do motor, substituir anéis de vedação ou selo mecânico, pintura externa da bomba
na cor existente, instalação da bomba no local e testes finais.

Ø Especificar todas as informações técnicas (marca, referência, etc), sempre respeitando as especificações
solicitadas;
Ø Conter preço unitário, eventuais outros custos (ex.: frete) e preço total;
Ø Possuir prazo de validade da proposta;
Ø Informar prazo para entrega do produto e/ou finalização do serviço;
Ø Citar o prazo para pagamento em dias corridos;

Abaixo seguem informações importantes referente ao processo em tela:

Ø Estarão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima citadas;
Ø Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta tomada de preços,
sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação
de parte do fornecedor;
Ø Os fornecedores que não enviarem proposta até o prazo estabelecido estarão, automaticamente,
desclassificados do processo de cotação;
Ø Será declarado vencedor o fornecedor que apresentar a proposta de acordo com as especificações
solicitadas, com o preço de mercado e ofertar o menor preço unitário;
Ø As propostas enviadas deverão estar em documento timbrado com a devida assinatura do representante
da empresa.
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Termo de Referência 25/2022
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 / mod- maxdst6-c-d / Fabricante - Triunfo / NS - 487/14.
Defeito apresentado: Display da balança com defeito intermitente na pesagem.

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