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TERMO DE REFERÊNCIA 
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO RIO IMAGEM PARA 

INSTALAÇÃO DA RESSONÂNCIA 
 

1. OBJETIVO 
 

Tomada e avaliação de preços para empresa de engenharia, especializada e habilitada, para a execução de 
serviço de adaptação e modernização de instalações, estruturas e ambientes, através da modalidade de 
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que serão realizadas para possibilitar a instalação do equipamento para 
a realização de  exames de Ressonância Magnética, na unidade Rio Imagem, situado à Rua Azeredo Coutinho, 
44 – Centro – Rio de Janeiro/RJ, através de prestação de serviços especializados, de acordo com as condições 
e especificações constantes deste documento. 
 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Justifica-se o presente por força do Contrato de Gestão nº 007/2017, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Saúde e o Instituto Gnosis, conforme Licitação através do processo E-08/001/3564/2016, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a gestão do centro Estadual para Diagnóstico por Imagem da 
SES/RJ, contemplando a realização de atividades, (I) assistência, (II) agendamento centralizado, (III) de ensino 
e (IV) de pesquisa. 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Apresentação de projeto para tomada de preços para prestação dos serviços de adaptação da estrutura física 

do Rio Imagem para a instalação do equipamento para a realização de exames de Ressonância Magnética, 

em três etapas: 

1ª - O projeto para tomada de preços de alvenaria, toda obra para criar o espaço, preparação para receber a 
blindagem, reforço de estrutura caso seja necessário, preparação da hidráulica, elétrica e acabamentos 
finais; 

2ª - Projeto para tomada de preços de preparação para a gaiola de RF: Empresa especifica para criar toda a 
estrutura de madeiramento para suportar a gaiola de proteção magnética e RF; 

3ª - Projeto para tomada de preços para fornecer e executar a instalação da gaiola de RF e magnética: A 
empresa vai fornecer as chapas de silícios, portas, vidros, realizar a instalação e finalizar com o acabamento 
da sala de exames. Geralmente a empresa que realiza esse serviço, também faz e instalar o tubo quench. 

* Compõe como anexo as plantas e especificações do projeto e da fabricante SIEMENS – BMR13011PM. 

* A visita técnica é obrigatória. 

4. EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

Conforme a RDC 50/2002, os projetos de estabelecimentos assistenciais de saúde-EAS deverão 

obrigatoriamente ser elaborados em conformidade com as disposições da RDC50. Devem ainda atender a 

todas outras prescrições pertinentes ao objeto desta norma estabelecidas em códigos, leis, decretos, 
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portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços 

públicos. Devem ser sempre consideradas as últimas edições ou substitutivas de todas as legislações ou 

normas utilizadas ou citadas neste documento. Embora exista uma hierarquia entre as três esferas, o autor 

ou o avaliador do projeto deverá considerar a prescrição, o mais exigente, que eventualmente poderá não 

ser a do órgão de hierarquia superior.  

Para este projeto, são necessários a divisão em três frentes de trabalhos divididas em: 

1ª – Alvenaria / elétrica; 

2ª – Proteção Magnética (Gaiola de silício) + Tubo Quench; 

3ª – Proteção RF (Gaiola de Rádio Frequência). 

 

Alvenaria e Elétrica. 

O executante deverá atender ao projeto SIEMENS – BMR13011PM 

PLANTA DE POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO – PAG 1 (BMR13011PM) 

Avaliação e estudo de distúrbio que podem influenciar no campo magnético – BMR13011PM Pag. 1; 

Estudo de capacidade de carga, considerando os objetos descritos e seu peso - BMR13011PM Pag. 1; 

Atender o projeto de posicionamento do Magneto, Mesa e equipamentos de apoio, conforme descrito na 

Planta de Posicionamento - BMR13011PM Pag. 1; 

Atender as exigências para serviços de acesso remotos realizados pelo fabricante, mais integração de rede. 

Consultar projeto BMR13011PM Pag. 1 – ACESSO REMOTO 

 

PLANTA DE EXECUÇÃO – PAG 2 (BMR13011PM) 

Pé direito útil – Atender o pé-direito livre, para não interferir o pé-direito e forro interno da gaiola (Pé-direito 

libre da área de exame deve ser de 3,0M. A Altura mínima do forro interno da gaiola é de 2,4m) - 

BMR13011PM Pag. 2; 

 

PLANTA DE INSTALAÇÃO DE TETO – PAG 3 (BMR13011PM) 

Sistema de condicionamento de Ar e controle de umidade absoluta, atendendo as especificações e valores 

de trabalhos descritos na tabela do projeto BMR13011PM Pag. 2. A filtragem do Ar na área de equipamento 

deverá ser: filtragem de classificação EU 4 (DIN 24185 / parte 2), filtrar partículas de pó > 10micro. Para sala 

de exames, regulamentação local. 

Necessidades para instalação: O insulflamento de Ar condicionado deverá ser efetuado via difusores dentro 

da cabine. Durante o Filing do magneto com Hélio Liquido a sala de cabine deverá estar ventilada com ar 

exterior. Alarmes visuais e sonoros deverão ser instalados na sala de comando. 

Consultar BMR13011PM Pag. 3 – NECESSIDADES PARA INSTAÇÃO 
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OBS: PROCEDER AS INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DO AR CONFORME A NORMA NBR 7256 SOBRE 

TRATAMENTO DO AR EM ESTABELICIMENTOS ASSISTENCIAS DE SÁUDE (EAS) - BMR13011PM Pag. 3; 

Iluminação Ambiente; 

A luz ambiente nas salas onde é feita a exibição de imagem (sala de controle), deverá atender as seguintes 

exigências: 

 Sem oscilação, controlável, com intensidade de iluminação variável e reproduzível (dimmer, etc...); 

 Sem reflexão provocada por janelas, luminárias ou negatoscópios 

O fabricante recomenda que seja seguida essas especificações conforme norma europeia DIN 6868-57 – 

Alemanha. 

Consultar BMR13011PM Pag. 3 – Iluminação Ambiente. 

 

Instalação de eletro calha tipo escada a ser confeccionada em alumínio. Informe de construção e instalação 

na cabine, vide projeto Consultar BMR13011PM Pag. 3 – ELETROCALHA, INSTAÇÂO e POSICIONAMENTO. 

 

PLANTA DE INSTALAÇÃO DE PISO – PAG 4 (BMR13011PM) 

Fabricação e instalação da estante para armazenamento das bobinas do equipamento, atendendo as 

medidas do projeto do fabricante e será confeccionada com compensado revestido com laminado 

texturizado.  

 

Consulta projeto do armário - BMR13011PM pág. 4 – Estante bobina 

 

Obs.: TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CANALETAS PROJETADOS SÃO DE USO EXCLUSIVO PARA 

OS CABOS DO EQUIPAMENTO E SUA INSTALAÇÃO. 

GASES MEDICINAIS: 

Atender o projeto BMR13011PM Pag. 4. Os tubos de gases medicinais devem chegar na Sala de exames 

acima do filtro de RF e em tubulações de cobre. Gases a serem utilizados: Ar comprimido, Oxigênio e o 

sistema de vácuo. 

Realizar isolamento acústico 

Necessário o isolamento acústico para os valores especificados, para os seguintes ambientes: Sala de exame, 

sala de controle, sala técnica e sala de laudos. CONSULTAR VALORES EM BMR13011PM pág. 4 – Emissão DE 

RUÍDOS. 

O dimensionamento das salas do equipamento deverá ser validado, antes do início das instalações das 

gaiolas, pela responsável pelo site do fabricante. Todas as medidas de instalação se aplicam a paredes / chão 
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/ teto acabados e serão validados antes da montagem. Todas as medidas de eletrodutos estão no projeto em 

polegadas. 

BMR13011PM pág. 4 

Atender as exigências do fabricante para instalação do magneto, atendendo a Estática e distância mínima do 

magneto, para outro equipamento.  BMR13011PM pág. 4 

 

BLINDAGEM DE RF (GAIOLA DE FARADAY). 

A mesa protege o ambiente de interferência de RF e reciprocamente protege o sistema de MR das 

interferências externas. A Atenuação exigida: 90 Db em cima na faixa de frequência de 5 à 15MHz. Esses 

valores dever ser certificados, aferidos e validados antes que o equipamento de ressonância magnética seja 

instalado.  

Serão fornecidos junto a blindagem: portas, visor, grelha de ar condicionado e cabine de RF. 

 

OBS – PORTA DE RF – A direção da abertura da porta de RF deve ser para fora da sala de exames. Caso não 

seja possível, será obrigatório a instalação da exaustão forçada dentro da cabine de RF. ESTE DISPOSITIVO É 

NORMA. 

CONSULTAR PLANTA DE INSTALAÇÃO BMR13011PM pág. 4 

 

TUBO QUENCH – fabricação e instalação 

 

O Tubo Quench poderá ser fabricado em aço-inox. Usar aço-inox das seguintes qualidades: ASI 304; 309; 316 

e também AISI 304; 309; 316 e 321 podem ser usados. As soldas devem ser resistentes a pressões. 

 

O Tubo Quench, também poderá ser fabricado em alumínio com espessura mínima de 3mm e as flanges com 

5mm. Parede da tubulação de aço-inox min 1,5mm. 

 

O cálculo da dimensão da grelha que protege a saída do Tubo Quench, deverá ser de forma que permita o 

perfeito fluxo de hélio gasoso. 

A saída do tubo quench deverá ser protegida da chuva, folhas e qualquer tipo de animal. Certificar-se de que 

o vento não conduzirá nada para o interior do duto. 

Realizar o isolamento térmico do Tubo Quench; 

A saída do tubo Quench, deverá estar sempre acima de 5.00mm do piso. 

 

OBS: O PERCURSO, DIÂMETRO, DETALHES, TRAJETO E INSTALAÇÃO, DEVERÃO SER ANALISADOS E 

APROVADOS PELO SUPERVISOR DO SITE E PELO FABRICANTE. 
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EXEMPLO DE SAÍDA DE FAIXADA, PROTEÇÃO, INSTAÇÃO E OUTROS, CONSULTAR PROJETO BMR13011PM 

pág. 5 

 

INSTALAÇÃO DO CHILLER 

Atender a área técnica destinada para a instalação do sistema de água gelada, Chiller, para parte hidráulica e 

elétrica, infraestrutura e realizar a instalação do equipamento. 

Equipamento será fornecido pelo fabricante.  

CONSULTAR PROJETO BMR13011PM pág. 6 

QUADRO ELÉTRICO 

Quatro elétrico e estabilizador, serão fornecidos pelo fabricante. Garantir a chegada da tensão 480V 60Hz, 

para instalação do estabilizador e quadro elétrico. 

OBS: Quadro elétrico e estabilizador, serão fornecidos pelo fabricante. 

 

CONSULTAR PROJETO - BMR13011PM pág. 7 

 

BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA – PROJETO 626930 – MAGNETOM AVANTO – SIEMENS 

A execução, instalação e finalização da blindagem magnética, deverá atender todos os requisitos do cálculo 

de magnética nº 626930 – Siemens 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar o serviço discriminado neste TERMO DE REFERÊNCIA;  

b) Disponibilizar mão-de-obra, materiais e equipamentos em quantidades necessárias a perfeita execução 

dos serviços;  

c) Manter seu pessoal uniformizado, limpo, identificando-os através de crachás, com fotografia recente e 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’S;  

d) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;  

e) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou Municipal, as normas de 

segurança da Administração, inclusive instruir os seus empregados à prevenção de incêndios e as de 

Segurança e Medicina do Trabalho nas áreas da Administração;  

f) Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus empregados ao pagamento das 

faturas emitidas contra o CONTRATANTE;  
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g) Responsabilizar-se pelo fornecimento e conservação dos uniformes, que deverão ser adequados ao tipo 

de serviço, da categoria profissional contratada, substituindo-o de acordo com o disposto no respectivo 

Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, ou quando necessário.  

h) Os custos de qualquer um dos itens de uniforme e Equipamentos de Proteção Individual não poderão 

ser repassados aos empregados;  

i) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos 

mesmos, permanecendo no local do trabalho em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação 

necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando 

houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as 

providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;  

j) Apresentar cronograma de treinamento para os seus funcionários com emissão de Certificado, bem 

como avaliação periódica de seus funcionários a cada semestre;  

k) Manter todos os equipamentos, ferramental e utensílios necessários a execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 

equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;  

l) Responsabilizar-se por acidentes na execução dos serviços, bem como responder civil e/ou 

criminalmente, por quaisquer danos causados, diretamente ou indiretamente, à CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer queixas, 

reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou de terceiros, em decorrência da prestação dos 

serviços contratados 

m) A CONTRATADA será a única responsável pelos acidentes que possam decorrer da prestação de serviços 

objeto deste contrato, bem como pela reparação integral de todos e quaisquer danos que seus funcionários 

vierem a causar à CONTRATANTE, seus prepostos ou terceiros na execução dos serviços do presente 

contrato; 

n) Informar ao INSTITUTO GNOSIS, sistematicamente, sobre o andamento dos serviços; 

o) Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária, 

assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelos ônus 

resultantes das infrações cometidas; 

p) Reservar exclusivamente ao INSTITUTO GNOSIS o direito de utilização e divulgação dos trabalhos 

elaborados; 

q) Preparar e fornecer aos seus empregados, quando aplicável, o formulário PPP (Perfil Profissiográfico 

Previdenciário), quando exigível, na forma da Lei; 

 
6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
6.1. Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em serviço e devidamente identificados, 
às dependências da unidade. 
6.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  
6.3. Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual;  
7.4. Expedir Autorização de Serviços;  
6.5. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
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6.6. Disponibilizar instalações sanitárias;  
6.7. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela Contratada.  

6.8. Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou irregularidades que encontrar na 
prestação dos serviços, dando-lhe, inclusive, prazo para sua correção; 

6.9. Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários para a elaboração dos laudos                                                                                                             

técnicos e documentos previstos na legislação previdenciária em vigor;     

6.10. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, os laudos técnicos e documentos previstos na legislação 
previdenciária em vigor (LTCAT, PCMSO, PGR, PPRA e PCMAT);  

6.11. Exigir da CONTRATADA, quando aplicável, a declaração, sob as penas da lei, de que as atividades 
exercidas pelos segurados empregados no presente TERMO CONTRATUAL não estão sujeitas à concessão de 
aposentadoria especial. 

7.  ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

7.1. Não obstante a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à 

contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade, 

exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por prepostos designados, 

podendo para isso: 

7.2. Solicitar à contratada a substituição de qualquer produto, método e/ou funcionário, cuja atuação 

considere prejudicial ou inadequado; 

7.3. Visitar as dependências da contratada, para supervisão, sempre que julgar necessário; 

7.4. Vetar o prosseguimento normal do fornecimento, baseados na legislação em vigor; 

7.5. Exercer, ainda, fiscalização constante no setor operacional da contratada e no setor de atendimento da 

contratante com o intuito de manter a eficiência dos serviços contratados; 

7.6. Verificar o cumprimento pela contratada das cláusulas do contrato e adotar medidas necessárias quanto 

à regularização de eventuais transgressões. 

7.7. Receber da contratada, documentação pertinente ao serviço ou as questões que envolvam o serviço, 

sempre que solicitado em prazo máximo de 72 horas. 

7.8. Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela CONTRATADA é suficiente para 

o bom desempenho dos serviços; 

7.9. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;  

7.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; 

7.11. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que 

estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 

a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  
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7.12. Rejeitar, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 
contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de que possui instalações e aparelhamentos adequados e disponíveis para a realização dos 

serviços que são objeto deste Termo de Referência. 

b) Certidão de Regularidade perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) válida;  

c) Mínimo de 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado (s) no CREA, que comprove que a empresa executou serviços e está apta 

para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantitativos com o objeto 

desse TR.  

d) O(s) nome(s) do(s) profissional(is) designado(s) responsável(is) técnico(s) deve(m) constar 

obrigatoriamente da certidão de registro da empresa perante o CREA.  

e) Somente serão consideradas as propostas das proponentes cujas atividades estejam contidas no Alvará 

de Licença e no documento de licenciamento sanitário. 

f) Designação de Responsável Técnico, registrado no CREA, vinculado comprovadamente a empresa, 

acompanhada de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), devidamente registrada(s) no CREA, por execução 

de serviço, para empresa privada ou para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, de características semelhantes ao objeto do TR, cujas 

parcelas de maior relevância técnica são: Engenharia Clínica - equipamentos médico-hospitalares. 

g) Plano de Segurança do Trabalho dos empregados, equipamentos e instalações, relativo às atividades a 

serem desenvolvidas. 

h) Declaração formal assinada pelo representante legal da empresa, sob as penalidades da lei, de que tem 

pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total 

responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaria para quaisquer questionamentos futuros 

que ensejassem avenças técnicas ou financeiras. 

9. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

9.1. O INSTITUTO GNOSIS terá o direito de exercer ampla fiscalização sobre a prestação dos serviços objeto 

do presente TERMO CONTRATUAL, por intermédio de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais 

deverá a CONTRATADA facilitar o pleno exercício de suas funções, não importando isso em supressão ou 

mesmo atenuação das responsabilidades desta, por quaisquer erros, falhas ou omissões ocorridas. 

§1º - O INSTITUTO GNOSIS credenciará perante a CONTRATADA um representante investido de plenos 
poderes para, diretamente ou através de auxiliares, exercer a fiscalização geral e total dos serviços ora 
contratados, tendo como atribuições precípuas as seguintes: 

a) Exigir da CONTRATADA a estrita obediência às estipulações deste Termo de Referência, à documentação a 
ele anexa e à melhor técnica consagrada pelo uso para a execução dos serviços objeto deste Instrumento; 
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b) Fazer, corrigir, ou refazer trabalhos defeituosos, por conta do INSTITUTO GNOSIS, através de terceiros, 
debitando à CONTRATADA os gastos daí decorrentes, caso essa última não os refaça ou corrija dentro do 
prazo determinado pela Fiscalização; 

c) Recusar os serviços que, a seu critério, estejam em desacordo com as exigências e padrões técnicos 
estipulados pelo presente TERMO CONTRATUAL; 

d) Controlar as condições de trabalho, ajustando com a CONTRATADA as alterações na sequência da 
execução que forem consideradas convenientes ou necessárias, e controlar tais condições de modo a exigir 
desta, na ocorrência de atraso nos serviços, a adoção de regime de trabalho diferente; 

e) Dar permanente assistência aos serviços, na interpretação e na solução de problemas surgidos;  

f) Encaminhar à CONTRATADA as comunicações que se façam necessárias, com relação aos trabalhos de 
fiscalização e controle dos serviços; 

g) Atestar a execução dos serviços referentes às faturas a serem apresentadas; 

h) Sustar os serviços, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que, a seu critério, considerar esta 
medida necessária à boa execução dos mesmos, ou à salvaguarda dos interesses do INSTITUTO GNOSIS. 
Quaisquer ônus provenientes dessa rejeição serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

§2º- À Fiscalização caberá, ainda, determinar os prazos para cumprimento das exigências feitas.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na prestação dos serviços, deverão ser 

fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para a execução dos serviços. 

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO  

Tendo em vista a contratação ser na modalidade de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, o prazo para 

execução dos serviços será o estabelecido no CRONOGRAMA ENTREGUE JUNTO COM A PROPOSTA, tendo 

início das atividades em no máximo cinco dias da assinatura do contrato. 

12. VEDAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO 

É vedada a subcontratação total ou parcial da execução do objeto, tendo em vista a contratação por notória 

especialização. A CONTRATADA também não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, ainda que em 

função de reestruturação societária, fusão, cisão e incorporação, os direitos e obrigações decorrentes do 

contrato com a CONTRATANTE, inclusive, seus créditos. 

13. DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA 

É importante que a contratada declare, por escrito, como anexo ao futuro contrato, o seguinte: Que em 

cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, durante a vigência do 

contrato não serão empregados, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de dezoito anos, bem 

como não serão empregados, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

13. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A proposta deverá obedecer aos seguintes critérios:  
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* Somente serão aceitas propostas de empresas que realizarem a visita técnica. 

a) O valor do objeto deverá ser cotado em moeda corrente nacional, devendo incluir todas as despesas, 

inclusive impostos e encargos sociais, previdenciários e trabalhistas incidentes em seu escopo de prestação 

de serviços;  

b) as características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes nesse Termo 

de Referência. 

c) serão desclassificadas Propostas com preços irrisórios e/ou inexequíveis, cabendo ao INSTITUTO GNOSIS à 

faculdade de promover verificações ou diligências que se fizeram necessárias, objetivando a comparação da 

regularidade da cotação ofertada; 

d) será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço proposto incluir todos 

os custos diretos e indiretos pertinentes, cumprindo todos os requisitos técnicos previstos no Termo de 

Referência. 

14. PROCEDIMENTOS DE ENVIO DA PROPOSTA 

As propostas deverão ser enviadas para propostas@institutognosis.org.br, até 15/03/2019. 

15. RESULTADO  

Após a avaliação, o INSTITUTO GNOSIS chegará ao resultado no dia29/03/2019. 

16. IMPUGNAÇÃO 

Prazo de até 02 (dois) dias da data fixada para o resultado, para impugnação, após não serão mais aceitos os 

pedidos de revisão. 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2019. 
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