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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022
Nº Licitação BB 936110

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES
MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO
MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO, PEÇAS E MATERIAIS EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
EUNÁPOLIS.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS – Estado da Bahia, através do Pregoeira e Equipe de Apoio, por
determinação do Exmª. Srª. Cordélia Torres de Almeida torna público, para conhecimento das empresas
interessadas que será realizada licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo “MENOR PREÇO
POR GLOBAL”, regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024 de
23/09/2019, pelo Decreto Municipal n° 7.221/2018 de 16/01/2018, com aplicação subsidiária da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, e pelas condições
estabelecidas no presente Edital e seus anexos. O Pregão será realizado em sessão pública on line por
meio de recursos de tecnologia da informação – internet, através do site www.licitacoes-e.com.br,
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS (Horário de Brasília):
Início de acolhimento das propostas:

dia 03/05/2022, às 14:00h.

Abertura das propostas:

dia 17/05/2022, às 08:45h.

Início da disputa:

dia 17/05/2022, às 09:00h.

Tempo De Disputa: A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
Consultas: Observando o prazo legal, o fornecedor poderá formular consultas por e-mail, informando o
número da licitação, por meio do endereço: copel@eunapolis.ba.gov.br.
Referência de tempo: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília - DF.
Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu resumo em Diário
Oficial, à disposição no site do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), bem como no site do
Município por meio do link: https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes, para todos os
interessados.
Outras informações sobre a licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e equipe de apoio da Prefeitura
Municipal de Eunápolis, situada na Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro: Centauro – Eunápolis - BA
– CEP: 45.821-900.
1. DO OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS DE
GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO, PEÇAS E MATERIAIS EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, nos quantitativos e
especificações discriminados no Processo Administrativo nº 109/2022 e na forma do Termo de
Referência e Planilha Quantitativa, documentos integrantes do presente Edital.
1.2 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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1.2.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, conforme
anexo e nas condições previstas neste Edital;
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atendam a todas as exigências constantes
neste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:
a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;
b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e) que estejam sob falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, ou em
processo de recuperação extrajudicial, bem como em dissolução ou liquidação;
f)

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPAÇÃO
3.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtida junto às Agências do Banco do
Brasil S.A. sediadas no País.
3.2. O credenciamento se dará por intermédio da atribuição de chave de identificação e/ou senha
individual.
3.3. O credenciamento será pessoal e intransferível para acesso ao sistema. O usuário credenciado será
responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3.4. O credenciamento implica em responsabilidade legal do usuário e na presunção de sua capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
3.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A., ao
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
3.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.
3.8. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem
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efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.
3.9. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante todas as etapas da
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente/juntos com
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço,
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
4.1.1. Não serão aceitos quaisquer links de compartilhamento de arquivos de armazenamento de dados
na nuvem (tais como “Onedrive”, “Google Drive”, etc.) como forma de comprovação dos requisitos de
habilitação para participação neste certame, devendo o licitante encaminhar os documentos
exclusivamente através da plataforma licitações-e.
4.1.2. O licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação e proposta de preço para cada lote
que estiver concorrendo (quando aplicável);
4.1.2.1. A proposta de preço encaminhada no sistema deverá referir-se, exclusivamente, ao lote em que
o licitante estiver concorrendo, sob pena de desclassificação nos lotes em que houver identificação
antecipada, uma vez que essa conduta caracteriza identificação de proposta (quando aplicável);
4.1.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
4.1.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §
1º da LC nº 123, de 2006.
4.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema
4.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante arrematante somente serão
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, em campo próprio,
concomitantemente/juntos com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição
do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando,
então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.1.1. A proposta de preço deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme modelo constante deste
edital, observando as disposições editalícias e as do termo de referência integrante.
5.1.2. Deverá ser informado em campo próprio do sistema o valor global por Lote;

5.1.2.1. A proposta de preço cadastrada no campo próprio do sistema www.licitacoes-e.com.br,
deverá referir-se, exclusivamente, ao lote em que o licitante estiver concorrendo, sob pena de
desclassificação nos lotes em que houver identificação antecipada no campo inicial, (não se
aplicando aos arquivos em anexo junto com os documentos de habilitação), uma vez que essa
conduta caracteriza identificação de proposta (quando aplicável);
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5.1.3. Deverá constar a descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência.
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços;
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
5.6. Em qualquer fase do processo, caso seja identificado que o proponente inseriu dados desnecessários na
proposta como forma de identificação do mesmo, o pregoeiro irá proceder com a sua desclassificação.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis,
ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.
6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
7. DO INÍCIO DA FASE COMPETITIVA
7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.1.1. Para fins de lance, a proposta deverá ser apresentada no sistema eletrônico, com o valor global da
proposta.
7.1.2. Para julgamento, será adotado o critério de menor valor por lote, observados os prazos para
fornecimento dos produtos, as especificações técnicas, os parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade e demais condições definidas neste Edital.
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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7.4. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários
quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 300,00 (trezentos reais).
7.5. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
7.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.
7.8. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-seá automaticamente.
7.9. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (§ 5º - Art. 30 – Dec. 10.024).
7.12. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 12 (doze) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.14. O critério de julgamento adotado será o de menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.
7.15. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.16. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a
primeira colocada.
7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.20.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
7.21. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos.
8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado pela administração municipal, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentem a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, 12 (doze) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata;
8.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, através do email licitacao@eunapolis.ba.gov.br, no prazo de até 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
8.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo, entretanto no silêncio do pregoeiro, fica negado o
pedido de prorrogação de prazo.
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário
para a sua continuidade.
8.8. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA HABILITAÇÃO
9.1. Os documentos relativos à habilitação deverão ser numerados e rubricados pelo responsável legal
da licitante e de preferência, em ordem sequencial, conforme abaixo:
9.1.1. Os Documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da
imprensa oficial.
9.1.2. Os documentos de habilitação poderão ser encaminhados em cópia simples quando enviados pelo
sistema eletrônico. Após o(s) arrematante(s) ser(em) declarado(s) vencedor(es) e, julgados eventuais
recursos interpostos, os documentos de habilitação deverão ser entregues pelos interessados
obrigatoriamente de acordo com o estabelecido no item 9.1.1.
9.2. Habilitação jurídica:
a) Deverá ser apresentado pela licitante o que segue:
I) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
II) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
III) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
IV) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
V) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei nº 5.764, de 1971;
a.1) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b) Alvará de Funcionamento, emitido pelo órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da
empresa;
9.3. Regularidade fiscal e trabalhista:
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
f.1) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.3.1. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
9.4. Qualificação Econômico-Financeira.
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo Conselho
Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com
termos de abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial do domicílio ou sede
da empresa, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
a.1) A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências do
livro diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das
folhas onde contenham o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com
evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a personalidade
jurídica da empresa licitante;
a.2) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação;
a.3) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

Página 10 de 58

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
9.5. Qualificação Técnica
a) Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, da sede da Empresa, obtida
mediante consulta ao Portal da Anvisa;
b) Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, da sede da empresa;
c) Certificado de registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, ou
cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União;
d) Certificado de Anotação de Função Técnica – CAFT, expedido pelo Conselho Regional de Química, com
a indicação do responsável técnico pela empresa proponente, com validade prevista em lei;
e) Declaração no que couber, de que atende as exigências da RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, complementada pela Resolução RDC nº. 307 de 14 de
novembro de 2002, e ABNT – NBR 12.188, em relação ao fornecimento, armazenagem e instalações dos
gases medicinais e equipamentos e da NBR 12.176 da ABNT, quanto às etiquetas, rotulagem e cores dos
cilindros;
f) Declaração de que todos os gases transportados pela empresa estão adequadamente classificados,
marcados e rotulados, conforme resolução nº. 420 de 12/02/2004 da Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT;
g) Declaração de que obedecerá na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação
vigente e, em especial, às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
regulamentada pela Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas
alterações, além das normas e procedimentos internos da contratante, das normas de engenharia de
segurança, medicina e meio ambiente do trabalho aplicáveis à execução específica da atividade,
apresentando, quando solicitado, cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional –
PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº.
07 e 09, respectivamente da Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social, conforme determina a Lei Federal nº. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e
instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, considerando o número total
de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor;
j) Declaração de possuir instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a realização do
objeto, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará
pelos trabalhos (inc. II, art. 30 da lei 8.666/93);
l) Atestado de Visita Técnica - As empresas interessadas em participar poderão vistoriar as instalações,
com o objetivo de conhecer os locais, as características e as condições para a prestação do serviço,
conforme termo de referência, devendo ser agendada com à Secretaria Municipal de saúde através do
telefone: (77) 99802-3898 ou diretamente na sede da Secretaria localizado na Avenida Presidente
Kennedy, nº 631, Bairro Centro, EUNÁPOLIS - BA, CEP 45.820-000, de 08:00h as 12:00 e de 14:00h as
18:00h, de segunda a sexta-feira, observando o calendário de dias úteis do município;
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l.1) A visita deverá ser realizada mediante agendamento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas) antes da realização do certame, com indicação do responsável por tal visita.
l.2) Após a vistoria será redigido pela Secretaria de Saúde o atestado de visita técnica à empresa
interessada.
l.3) Resta salientar que a visita técnica não se configurará como obrigação a fim de comprovar a
qualificação técnica do licitante, é uma faculdade conferida aos interessados para uma melhor
elaboração das propostas.
l.4) A empresa ao apresentar a proposta, considerar-se-á como tendo vistoriado todas as instalações.
9.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL
9.6.1. Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregado (s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da constituição Federal
de 1998.
9.7. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
9.8. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.8.1. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
9.8.2. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “b”,
“c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
9.8.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
9.8.4. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.8.5. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.
9.9. A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas
neste edital, mediante o devido processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier
a ser constatado durante o trâmite da licitação.

9.8. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
9.9. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
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9.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.10.1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, para cada lote que estiver
concorrendo, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital (quando aplicável).
9.13. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
9.14. O licitante declarado vencedor, deverá, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após o
julgamento de eventuais recursos, encaminhar os ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, VIA SEDEX,
dos documentos de habilitação, sob pena de decair do direito do licitante de ser declarado vencedor,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
9.14.1. No prazo máximo de 02 (dois) dia úteis o licitante deverá comprovar a postagem dos
documentos com o ENCAMINHAMENTO DO CÓDIGO RASTREADOR OU OUTRO DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO da sua postagem, para o email: copel@eunapolis.ba.gov.br.
9.15. Também deverá ser enviada pelo vencedor a via original da proposta impressa assinada, com o
último lance ofertado no certame, conforme disposições deste edital.
9.15.1. Os documentos deverão ser encaminhados aos cuidados do PREGOEIRO para o seguinte
endereço:
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro: Centauro, Eunápolis-BA, CEP 45.821-900, em atenção do Sr.
Jose Gonçalves
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
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10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.1.3. Deverá ser aplicado o desconto linear na reformulação da proposta em todos os itens que
compõe o referido lote, sob pena de desclassificação da mesma;
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor total por lote em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no
caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.
10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassificação.
10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro
licitante.
10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no
máximo, 60 (sessenta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema;
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, bem como o
registro de tal manifestação em campo que não seja o apropriado no sistema, importará a decadência
desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 1 (um) dia para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em igual período, que
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começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Sistema Licitacoes-e,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1. As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão em ata de registro de preço, cuja
minuta consta em anexo a este Edital;
14.2. O prazo para assinatura da ata de registro de preço será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da
convocação da adjudicatária;
14.3. A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária (diretor,
sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na hipótese de
nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do representante;
14.4. A critério da administração, o prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez, desde
que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária;
14.5. A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura.
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15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
15.1 Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados de sua convocação,
cuja vigência poderá ser de até 12 (doze) meses;
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura
do termo de contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR)
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
15.2.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração;
15.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
15.4. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das
demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de
preços.
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual, se couber, são as
estabelecidas no termo de referência anexo a este Edital.
17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
19. DO PAGAMENTO
19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato, anexo a este Edital.
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1. A licitante ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes
penalidades, garantido o direito de ampla defesa:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
b) Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado
ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
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pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores;
c) Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de
reiterado descumprimento das obrigações contratuais;
d) Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
20.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, o licitante será penalizado com multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de
licitar e contratar com o Município, e descredenciado do Cadastro Municipal, nos casos de:
a) Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
b) Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
c) Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) Comportamento inidôneo;
e) Cometimento de fraude fiscal;
f) Fraudar a execução do contrato;
g) Falhar na execução do contrato.
20.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a
gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar
de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº.
8.666/93;
20.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso;
20.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
21.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar este Edital.
21.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail copel@eunapolis.ba.gov.br,
ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da Rua Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro:
Centauro – Eunápolis-BA. Em todas as hipóteses, inclusive por via eletrônica, os interessados deverão se
identificar nas petições e documentos encaminhados, sob pena de não conhecimento das impugnações
ou esclarecimentos.
21.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
21.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração editalícia não afetar a formulação das propostas, na forma do
art. 21, § 4º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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21.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de (02) dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
21.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
21.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
21.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á a respectiva ata no sistema eletrônico.
22.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
22.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
22.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
22.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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22.11. O Município de Eunápolis não se responsabiliza por eventuais erros cometidos, quanto ao sistema
eletrônico utilizado na disputa, pelos interessados no certame em destaque, devendo os licitantes obter
previamente as informações necessárias à sua operabilidade através do sítio “www.licitacoes-e.com.br”.
22.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
https://www.eunapolis.ba.gov.br/site/licitacoes e também poderão ser lidos e/ou obtidos no
endereço: Rua dos Arquimedes Martins, nº 525 – Bairro: Centauro – Eunápolis-BA, nos dias úteis, no
horário das 08:00 horas às 12:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Rotina de Manutenção
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento a Disposto Constitucional (Declaração de menor);
c) Anexo IV – Modelo Carta de Apresentação da Proposta;
e) Anexo V – Minuta da Ata de Registro de Preço;
e) Anexo VI – Minuta do Contrato;
f) Anexo VII – Modelo de Procuração;
g) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento;
h) Anexo IX – Modelo de Declaração de Micro Empresa

Eunápolis, 02 de maio de 2022.

CLEMILSON DAVID DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

1 . OBJETO
1.1 Contratação de empresa para fornecimento de - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE AR
COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO, PEÇAS E MATERIAIS EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, em atendimento
as necessidades do HOSPITAL REGIONAL DE EUNÁPOLIS.
2 . DAS JUSTIFICATIVAS
Da contratação
2.1 Os gases medicinais, também chamados de gases terapêuticos, são considerados
medicamentos e são de suma importância na área da saúde principalmente hospitalar,
são utilizados quando os pacientes precisam de suplementos de oxigenação devido à
hipoxemia e hipóxia. Os gases medicinais são utilizados na área da saúde com o objetivo
de ventilar, oxigenar ou até mesmo anestesiar um paciente ou aliviar a dor dele quando,
de um ato doloroso. Além disso, também é usado para tratar as infecções respiratórias
agudas. Os gases medicinais têm amplo uso em toda a área da saúde e hospitalar, desde
o serviço das urgências, no bloco cirúrgico, na sala de recuperação pós anestésicos, de
reanimação, UTI (Unidade de Terapia Intensiva), enfermaria e ainda em domicílio
(quando a desospitalização precoce é possível e/ou necessária). Até ao quarto onde o
oxigênio é utilizado para tratar e melhorar a qualidade de vida de pacientes.
2.2 A aquisição desses gases é de fundamental importância para a realização de um
grande conjunto de procedimentos assistenciais, cirúrgicos e terapêuticos dos diversos
serviços de saúde prestados no Município, sendo que sua falta seria capaz de
interromper inúmeras atividades terapêuticas eletivas, de urgência e emergência,
paliativas, e ainda em cuidados intensivos direcionados a paciente adultos, pediátricos,
neonatais. Certamente a falta de gases medicinais, implica em sérios prejuízos aos
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pacientes internados no hospital e a toda população usuária da Rede de assistência à
saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente em se tratando de um momento
crítico para a saúde pública, quando se experimenta uma Pandemia de uma doença que
demanda o uso intenso de gases medicinais. Portanto, a contratação possibilitará o
suprimento ininterrupto de insumos críticos, necessários para a continuidade da
assistência aos pacientes do SUS que buscam atendimento no Hospital Regional.
2.3. Considerando que a média de atendimentos gerais no exercício de 2020, nas
unidades que utilizam deste insumo foram: Hospital Regional, que contou com 58.520.
2.4 Considerando que o consumo desses gases hospitalares sofreram um aumento
significativos do seu consumo em virtude ao evento pandêmico do SARS-CoV-2 (Covid19), que ainda persistente em caráter mundial segundo a OMS, assim como os efeitos
pós covid, que continuam aumentando os índices de internações hospitalares devido aos
comprometimentos pulmonares, bem como o aumento de incidência de Síndrome
Respiratória Aguda grave nos quais são eventos que utilizam de forma intermitentes os
gases hospitalares, a equipe técnica apurou que os quantitativos constantes das planilhas
de solicitação de pesquisa de preços são suficientes para atender à demanda pretendida.
Vale esclarecer que por se tratar de um insumo utilizado ininterruptamente nas
dispensações à pacientes devem, em razão de manter a vida dos pacientes, estar
disponíveis diuturnamente em caso de necessidade de utilização, não sendo possível
prever a quantidade exata que será consumida.
2.5 Considerando que a ausência de tais insumos podem gerar agravos ainda maiores à
saúde dos pacientes, colocando em risco a vida dos mesmos, desde o momento da
entrada na Unidade de Saúde à necessidade dos deslocamentos em veículos por
ambulâncias, até o completo restabelecimento da saúde do cidadão.
2.6 Considerando que no Pregão Eletrônico nº010/2022 que teve por objeto:
“Contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais, equipamentos de
geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, peças e materiais em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município”, os valores apresentados
na disputa do Lote de Gás oxigênio, ficaram muito acima do estimado pela Administração,
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sendo o lote fracassado. Diante disso foi elaborado novas cotações de preços para um
novo procedimento licitatório.
2.7 Considerando todos os fatos acima expostos, a contratação torna-se indispensável
para atender as necessidades dos serviços de saúde mencionados.
3 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
3.1 A prestação do serviço é de natureza continuada e ininterrupta, contemplando o
fornecimento de

GÁS OXIGÊNIO E SISTEMA DE RESERVA POR CILINDRO,

e abastecimento

dos equipamentos de armazenamento e locação de tanques criogênicos, realizando suas
respectivas manutenções, preventiva e corretiva, e assistência técnica, incluindo peças e
materiais necessários para o serviço sem ônus adicional ao Município.

3.2 GÁS OXIGÊNIO E SISTEMA DE RESERVA POR CILINDRO
Fornecimento de oxigênio líquido com sistema de reserva em cilindros será para atender
ao Hospital Regional de Eunápolis, conforme as informações técnicas constantes da
planilha anexa.
3.2.1 Os tanques(s) criogênico(s) estacionário(s)
Deverão ser fornecidos e instalados em quantitativo compatível com a área física
disponível e cuja capacidade atenda à demanda do Hospital Regional de Eunápolis, para
acondicionamento do oxigênio líquido, em regime de comodato, sem custo adicional
para o Município, devendo ainda ser fornecidos os demais acessórios necessários à
instalação e proteção da área do tanque.
3.2.2 Do Abastecimento
3.2.2.1 O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser
realizado diretamente no Hospital Regional de Eunápolis, conforme cronograma e
pedidos realizados pela unidade.
a) O abastecimento dos gases Medicinais liquefeitos deverá seguir rigorosamente os
prazos estabelecidos no cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento
deverá ser realizado em no Máximo 04 (quatro) horas a partir da solicitação.
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b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da unidade de saúde
Hospitalar solicitante.
c) O abastecimento com oxigênio liquefeito deverá ser realizado por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos equipamentos de proteção individual – EPI,
disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço,
óculos e capacete.

3.2.3 Do Transporte
3.2.3.1 Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente
classificados, marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria
CONTRATADA, constante na documentação de transporte (a classificação, a marcação e a
simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da
ANTT).
3.2.4 Das Manutenções
3.2.4.1 Os critérios das manutenções, preventivas e Corretivas, contemplam os serviços
efetuados para manter ativo o fornecimento de oxigênio líquido para a Unidade
Hospitalar, seja ela corretiva ou preventiva, sem custo adicional para a administração,
segundo periodicidade prevista neste termo de referência.
3.2.4.2 A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para
manter os equipamentos cedidos/locados funcionado em condições normais, tendo
como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção
do bom estado de conservação, substituição de componentes que comprometam o bom
funcionamento, modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos,
limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre outras ações que
garantam a operacionalização dos equipamentos.
3.2.4.3 Manutenção Técnica Corretiva
Contempla os serviços de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos
existentes nos equipamentos cedidos ou fornecidos pela empresa, por meio do
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diagnóstico do defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da
realização de testes e calibrações que sejam necessárias para garantir o retorno do
equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.
3.2.5 Das especificações técnica dos gases medicinais
3.2.5.1 Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as seguintes especificações
técnicas, quanto às suas características, devendo as mesmas ser rigorosamente
atendidas:
Liquefeitos (LÍQUIDOS)
Oxigênio medicinal liquefeito – grau de pureza mínimo de 99,5%
*símbolo: O2
- Características físico-químicas:
* inodoro
* insípido
* não-inflamável
* comburente
* peso molecular = 31,9988
* produto sem efeito toxicológico.
3.2.6 Armazenamento
3.2.6.1 Os gases medicinais liquefeitos fornecidos devem ser armazenados nos tanques
criogênicos ou cilindros transportáveis (quando aplicável), segundo a RDC 307 de
14/11/2002
3.2.7 Dimensionamento
3.2.7.1 A capacidade do tanque criogênico, bem como a quantidade de fornecimento dos
gases medicinais deve ser dimensionada levando-se em consideração o fator de
utilização previsto e a frequência estabelecida para seu fornecimento, devendo ser de no
mínimo igual ao consumo normal de dois dias, a não ser nos casos de fornecimento
comprovado mais frequente ou mais dilatado (conforme RDC 307 de 14/11/2002
3.2.8 Sistema de reserva
Central Reserva de Cilindros
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3.2.8.1 Instalar um sistema de reserva de cilindros de ar medicinal, como reserva do
sistema de ar comprimido, para uso imediato e automático, em substituição ao
suprimento principal, dimensionada para atender no mínimo 06:00 horas de consumo,
sendo esta responsabilidade da contratada.
3.4.3 Normas e Abastecimento
3.4.3.1 Todo fornecimento deverá obedecer criteriosamente as medidas de segurança
bem como normas da ABNT.
3.4.3.2 O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser
realizado diretamente no Hospital Regional de Eunápolis, conforme cronograma e
pedidos realizados pela unidade.
3.5 GÁS MEDICINAL EM CILINDROS
3.5.1 Fornecimento de gases medicinais, incluída a cessão, sob o regime de comodato,
instalação e assistência técnica de cilindros para armazenamento dos gases, conforme as
informações técnicas constantes da planilha anexa, sendo todas as expensas da
contratada.

3.5.2 Do Abastecimento
O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser
realizado diretamente na unidade solicitante (Hospital).
a) O abastecimento dos gases Medicinais deverá seguir rigorosamente os prazos
estabelecidos no cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento
deverá ser realizado em no Máximo 04 (quatro) horas a partir da solicitação.
b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da unidade de saúde
solicitante (Hospital).
c) A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da
CONTRATADA usando os devidos equipamentos de proteção individual – EPI,
disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de raspa, botas com biqueira de aço,
óculos e capacete.
3.5.3 Do Transporte
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Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente
classificados, marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria
CONTRATADA, constante na documentação de transporte (a classificação, a marcação e a
simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº 420 de 12/02/2004 da
ANTT).
3.5.4 Das Manutenções
a) Os critérios das manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de
armazenamento de Gases Medicinais devem seguir estabelecidos nas normas técnicas
vigentes.
b) A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para manter
os equipamentos cedidos funcionado em condições normais, tendo como objetivo
diminuir as possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado
de conservação, substituição de componentes que comprometam o bom funcionamento,
modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos, limpeza, pintura,
regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre outras ações que garantam a
operacionalização dos equipamentos.
c) A MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA contempla os serviços de reparos com a
finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos cedidos por meio
do diagnóstico do defeito apresentado, bem como, da correção de anormalidades, da
realização de testes e calibrações que sejam necessárias para garantir o retorno do
equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.

3.5.5 Especificações Técnicas
Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as seguintes especificações técnicas,
quanto às suas características, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:
A.1) Não liquefeitos (GASOSOS)
A.1.1) Oxigênio medicinal não liquefeito – grau de pureza mínimo de 99,5%
- símbolo: O2
- Característica físico-químicas:
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* inodoro
* insípido
* não-inflamável
* comburente
* peso molecular = 31,9988
- produto sem efeito toxicológico.
B) Armazenamento: Os gases medicinais não liquefeitos devem ser armazenados em
cilindros os quais deverão seguir fielmente as especificações da ABNT (NBR 12.176)
quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos.
C) Identificação dos Gases: A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior
do cilindro identificado: o nome do produto, as precauções e a classificação ONU do gás
acondicionado, conforme a Resolução 420/04 da ANTT. O rótulo de corpo do cilindro
deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os procedimentos
de emergência e o potencial de risco, com cor padronizada para os cilindros locados de
Oxigênio Medicinal liquefeito e Não-Liquefeito – VERDE.

4-DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
4.1 Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, da sede da
Empresa, obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa;
4.2 Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento ou Licença Sanitária Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, emitida pela Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, da sede da empresa.
4.3 Certificado de registro do produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA, ou cópia da publicação do registro no Diário Oficial da União, para
troca de acessórios; 4.4 Estando o registro vencido, deverá ser apresentado cópia
autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de
cópia do registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no
primeiro semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições
previstas no § 6º do artigo 12 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976;
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4.5 Certidão de registro e de quitação da empresa e dos responsáveis técnicos pela
instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e distribuição dos gases
medicinais legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CREA, onde for sediada a empresa, conforme RDC nº. 189/03 e que seja
detentor de ART - Atestado de Responsabilidade Técnica por execução dos serviços
objeto deste termo ou de características semelhantes, e técnico mecânico responsável
pela manutenção dos cilindros quando se tratar de empresa fabricante e quando se
tratar de distribuidora apresentar a declaração exigida do fabricante que lhe presta
serviços;
4.6 Certificado de Anotação de Função Técnica – CAFT, expedido pelo Conselho Regional
de Química, com a indicação do responsável técnico pela empresa proponente, com
validade prevista em lei.
4.7 Declaração no que couber, de que atende as exigências da RDC 50 de 21 de fevereiro de
2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, complementada pela Resolução
RDC nº. 307 de 14 de novembro de 2002, e ABNT – NBR 12.188, em relação ao
fornecimento, armazenagem e instalações dos gases medicinais e equipamentos e da NBR
12.176 da ABNT, quanto às etiquetas, rotulagem e cores dos cilindros.
4.8 Declaração de que todos os gases transportados pela empresa estão adequadamente
classificados, marcados e rotulados, conforme resolução nº. 420 de 12/02/2004 da Agência
Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
4.9 Declaração de que obedecerá na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a
legislação vigente e, em especial, às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de
dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho e suas alterações, além das normas e procedimentos internos da
contratante, das normas de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do
trabalho aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando, quando solicitado,
cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e de Prevenção
dos Riscos Ambientais – PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº. 07 e 09,
respectivamente da Portaria nº. 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e
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da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal nº. 6.514, de 22 de dezembro de
1977, e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA,
considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da
legislação em vigor.
4.10 Declaração de possuir instalações, equipamentos e pessoal técnico adequado para a
realização do objeto, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos (inc. II, art. 30 da lei 8.666/93).
5 - DA VISITA TÉCNICA
5.1 As empresas interessadas em participar poderão vistoriar as instalações, com o
objetivo de conhecer os locais, as características e as condições para a prestação do
serviço, objeto deste termo de referência, devendo ser agendada com à Secretaria
Municipal de saúde através do telefone: (77) 99802-3898 ou diretamente na sede da
Secretaria localizado na Avenida Presidente Kennedy, nº 631, Bairro Centro, EUNÁPOLIS BA, CEP 45.820-000, de 08:00h as 12:00 e de 14:00h as 18:00h, de segunda a sexta-feira,
observando o calendário de dias úteis do município.
5.2 Após a vistoria será redigido pela Secretaria de Saúde o termo de vistoria à empresa
interessada.
5.3 Resta salientar que a visita técnica não se configurará como obrigação a fim de
comprovar a qualificação técnica do licitante, é uma faculdade conferida aos interessados
para uma melhor elaboração das propostas.
5.4 A empresa ao apresentar a proposta, considerar-se-á como tendo vistoriado todas as
instalações.
6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1 INSTALAÇÃO
6.1.1 Cabe a CONTRATADA, inspecionar antecipadamente o local dos serviços a fim de
levantar as condições atuais e, instalar e montar os sistemas de ar comprimido medicinal
e vácuo clínico com manutenção técnica dos sistemas;
6.1.2 É de responsabilidade da Contratada, mediante programação antecipada e em
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comum acordo com a fiscalização do Hospital/unidade de saúde, providenciar:
6.1.2.1 Projeto completo, incluindo desenhos da situação das instalações, contendo
informações sobre localização dos equipamentos, instalações elétricas e demais
instalações existentes no local de transferência dos equipamentos.
6.1.2.2 Recolhimento de ART junto ao CREA dos serviços realizados.
6.1.2.3 Interligação de todos os equipamentos descritos às redes de distribuição
existentes, sendo que a interligação deverá ser realizada em trecho de tubulação cujo
diâmetro seja suficiente ao perfeito suprimento dos gases, mantendo as capacidades de
fluxo e vazão atuais.
6.1.2.4 Teste de pressão e estanqueidade do sistema, observando aspectos de segurança
necessários.
6.1.2.5 Partida dos sistemas.
6.1.2.6 Garantia permanente dos serviços executados (mão de obra e peças).
6.1.2.7 Treinamento junto ao pessoal da Contratante que irá operar os equipamentos;
6.1.3 A empresa vencedora deverá atender a todas as medidas de segurança necessárias
à instalação dos equipamentos bem como as normas vigentes quanto à localização e
condições do ambiente da instalação de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de
2002 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA).
6.1.4 Os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados,
estando subordinados ao Responsável Técnico, devidamente registrado no CREA;
6.1.5 Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos
deverão ser disponibilizados pela Contratada e a instalação deverá ser realizada por meio
de profissionais técnicos qualificados;
6.1.6 Juntamente com a instalação dos equipamentos a empresa contratada deverá
entregar cronograma detalhado das atividades de manutenção preventiva para
aprovação da Secretaria de Saúde;
6.1.7 As manutenções técnicas preventivas deverão ser efetuadas, sem nenhum ônus
para a Contratante, em data e horário previamente estabelecidos, de comum acordo, de
modo que não interfiram nas atividades de funcionamento da(s) Unidade(s);
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6.1.9 As chamadas de manutenção técnica corretiva deverão ser atendidas no prazo
máximo de 48 horas, contados a partir da comunicação feita pelo Hospital, por escrito ou
telefone, devendo ser anotado o dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a
comunicação.
6.1.10 O serviço de manutenção corretiva deverá estar à disposição 24 horas por dia,
todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados.
6.1.11 Durante as manutenções os técnicos deverão utilizar dispositivos que garantam a
segurança total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de
responsabilidade da empresa contratada providenciar tais dispositivos.
6.1.12 Qualquer procedimento de manutenção do Sistema de Ar Comprimido Medicinal
não poderá interromper o suprimento de ar comprimido à Unidade; desta forma, a
contratada deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupção.
6.1.13 Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados,
com registro atualizado no CREA.
6.1.14 A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverão se reportar ao
hospital, os quais emitirão relatórios minuciosos dos serviços realizados. Os relatórios
deverão conter nomes e assinaturas dos técnicos da empresa contratada que
executaram os trabalhos bem como o dos responsáveis pela manutenção da unidade de
saúde que deverão acompanhar tais serviços;
6.1.15 Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão
permanente dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades do órgão e
respeitando suas normas de conduta;
6.1.16 Garantir o abastecimento ininterrupto do ar comprimido medicinal nas
quantidades estabelecidas, respeitando o prazo de instalação do Sistema;
6.1.17 Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade,
inclusive com o fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito
funcionamento, sem restrição ou limitação de chamadas, horário ou total de horas e sem
ônus adicionais à CONTRATANTE;
6.1.18 Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como válvulas de segurança e
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alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores sempre que necessário, sem ônus
adicional ao contrato;
6.1.19 Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados, providenciar
imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional à
contratante;
6.1.20 Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;
6.1.21 Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga e
descarga, devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por
crachá;
6.1.22 Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção
dos equipamentos locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares,
devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;
6.1.23 As intervenções técnicas deverão ser executadas por técnicos especializados,
instruídos e controlados pela empresa contratada e as grandes intervenções a presença
do respectivo responsável técnico;
6.1.24 Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação
vigente e, em especial, às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de
1977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho e suas alterações, além das normas e procedimentos internos da contratante,
das normas de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho
aplicáveis à execução específica da atividade, apresentando, quando solicitado, cópia dos
Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de Prevenção dos
Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 07 e 09,
respectivamente da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro
de 1977, e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes - CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel
cumprimento da legislação em vigor;
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6.1.25 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares e de segurança determinadas pela contratante provendo-os dos
Equipamentos de Proteção Individual – EPI que garantam sua proteção.
6.1.26 Responder por danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pela contratante.
6.1.27 Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa
execução dos serviços, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho
e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pela
contratante;
6.1.28 Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de
emergência bem como a sinalização de operação de carga e descarga;
6.1.29 Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a
serem substituídos nos equipamentos locados (sem ônus adicionais);
6.1.30 Dar ciência imediata e por escrito a contratante sobre qualquer anormalidade que
verificar na execução dos serviços.
6.1.31 Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo à contratante, sempre que
solicitada documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com
emissão de Certificado de Qualidade com assinatura do responsável técnico;
6.1.32 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
ou civis resultantes da execução do contrato.
6.1.33 Fornecer treinamento e orientações aos servidores da contratante;
6.1.34 Deverá ficar à disposição da CONTRATANTE, no primeiro dia da vigência do
Contrato, telefone de contato atualizado para que o CONTRATANTE possa efetuar as
chamadas para as manutenções emergenciais.
DA CONTRATANTE
8.8 Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do
objeto do presente Termo de Referência;
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8.9 Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no presente Termo de Referência;
8.10 Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste
Termo de Referência;
8.11 Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado de
forma que sejam mantidas todas as condições estipuladas neste termo;
8.12 Aplicar as penalidades cabíveis por descumprimento do quanto pactuado.

7 – DOS VALORES
7.1 Os valores estimados foram apurados pelo Núcleo de Compras com base nas fontes
de pesquisas encontradas. Vale ressaltar que diante das dificuldades para realização da
pesquisa de preços visto que diversas empresas não tiveram interesse em apresentar
seus orçamentos, conforme se verifica dos comprovantes de e-mails às ditas empresas,
pelo que, os preços encontrados apresentaram discrepâncias, inclusive de empresa que
participou do certame anterior. Diante disso, esta Secretaria optou pela adoção do
menor preço apresentado como parâmetro para estimativa. Vale esclarecer que a
adoção do menor preço se deu por cautela para evitar preços excessivos, visto que, caso
fosse utilizado a média de preços, a mesma não representaria a realidade do mercado,
bem como, provocaria a oneração orçamentaria e financeira municipal.
Importante lembrar que, a adoção de menor preço não se trata de inovação legislativa
tão pouco de invenção por parte desta Secretaria, vez que, conforme se verifica na
Portaria 804/2018 bem como na Instrução Normativa nº73/2020.

8 – DAS INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
8.1 - A indicação orçamentária necessária ao registro das despesas correrá por conta das
dotações apresentadas pelo Departamento de Contabilidade que segue em anexo junto
ao procedimento as quais deverão estar especificadas no futuro contrato a ser firmado.
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9 - DO LOCAL DE ENTREGA DOS INSUMOS/EQUIPAMENTOS
9.1 Os insumos/equipamentos deverão ser entregues diretamente no Hospital conforme
ordens de fornecimento.
10- DOS PRAZOS
10.1 Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá os seguintes prazos:
10.1.1 Até 45 dias após a assinatura do contrato para implantação/execução dos serviços
contratados, no caso do “gás oxigênio e sistema de reserva por cilindro”;
10.1.4 O prazo máximo de substituição dos insumos/equipamentos rejeitados será no
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da Notificação, correndo por
conta do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados, sob pena de não
serem os mesmos recebidos, independente das sanções cabíveis.
10.1.5 O prazo de vigência contratual de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura
do mesmo, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Município, admitindo-se a prorrogação nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº.
8.666/93, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente.
11 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 O pagamento devido à empresa será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante a satisfação do objeto, por meio de transferência bancária.
11.2 Ocorrendo erros na apresentação do documento fiscal, o mesmo será devolvido à
contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida.
12 - DA FISCALIZAÇÃO
12.1 Nos termos do Artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, a responsabilidade pela gestão
desta contratação ficará a cargo do servidor indicado em portaria a ser publicada pela
Secretaria Municipal de Saúde.
12.2 A omissão total ou parcial da fiscalização não eximirá a contratada da integral
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

Página 35 de 58

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

13 - CONDIÇÕES GERAIS
13.1 As obrigações recíprocas entre a futura contratada e o Município de Eunápolis/BA
correspondem ao estabelecido no presente Termo de Referência.

Página 36 de 58

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

Anexo Único
ROTINA DE MANUTENÇÃO
SERVIÇO

PERIODICIDADE

Manutenção do Tanque Criogênico
Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as
medidas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.

Quinzenal

Limpeza

Trimestral

Aferição/calibração da instrumentação

Trimestral

Pintura e atualização da comunicação visual

Anual

Manutenção da Central de Reserva de Cilindro
Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as
medidas corretivas no sistema, visando prevenir eventuais falhas.

Mensal

Limpeza

Trimestral

Aferição/calibração da instrumentação

Trimestral

Pintura e atualização da comunicação visual

Anual

Condições de operação

Semanal

Verificar estado de conservação

Semanal

Manutenção dos Cilindros

Bimestral
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ANEXO III

Local e Data

À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF.

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com sua sede à
Rua........................... (endereço completo), Declara, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da
Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( )
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA (COM PREÇOS MÉDIOS)
DADOS DA LICITAÇÃO
PREGÃO
Nº 025/2022

PROCESSO
Nº 109/2022

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais, equipamentos de
geração de ar comprimido medicinal e vácuo clínico, peças e materiais em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.

DADOS DA LICITANTE
RAZÃO SOCIAL.

CNPJ

ENDEREÇO
E-MAIL

BANCO

CEP

TELEFONE DE CONTATO

CONTA

AGÊNCIA/CIDADE

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao PREGÃO
ELETRÔNICO 025/2022, cujo valor Global é de R$ ................ (por extenso) de acordo com as especificações
relacionadas na planilha anexa.
GÁS OXIGÊNCIO E SISTEMA DE RESERVA POR CILINDRO
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

Oxigênio Líquido a 99,99% de pureza,
acondicionado em tanque(s) criogênico(s), com
certificado de medicamento para os gases
medicinais conforme norma da ANVISA de
medicalização dos gases

Tanque
(m³)

200.000

2

Ar
Sintético
(Ar
Comprimido
Medicinal, 7,5 m³ a
acondicionado em cilindros), com certificado de 10 m³
medicamento para os gases medicinais conforme
norma da ANVISA de medicalização dos gases

1000

3

Oxigênio Gasoso a 99,5% de pureza, (acondicionado 7,5 m³ a
em cilindros), com certificado de medicamento para 10 m³
os gases medicinais conforme norma da ANVISA de
medicalização dos gases

500

4

Oxigênio Gasoso a 99,5% de pureza, (acondicionado
em cilindros, portátil para ambulância), com
certificado de medicamento para os gases
medicinais conforme norma da ANVISA de
medicalização dos gases

1 m³

327

5

Óxido Nitroso Gasoso, (Protóxido de Azoto,
acondicionado em cilindros), com certificado de
medicamento para os gases medicinais conforme
norma da ANVISA de medicalização dos gases

28 kg

170

6

Dióxido de Carbono Medicinal
99,0000%, (acondicionado em
certificado de medicamento
medicinais conforme norma
medicalização dos gases

7

Oxigênio Gasoso a 99,5% de pureza, (acondicionado
em cilindros, portátil para ambulância), com
certificado de medicamento para os gases
medicinais conforme norma da ANVISA de
medicalização dos gases

com pureza de 4,5 m³ a
cilindros), com
5 m³
para os gases
da ANVISA de

2,5 m³

90

421

TOTAL LOTE I (R$)

MARCA

VALOR MÉDIO (R$)
UNIT

TOTAL
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Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas neste
PREGÃO ELETRÔNICO, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato anexa ao
Edital
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação e
abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
Eunápolis, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.
5) Que nos preços propostos estão incluídos todos os encargos, previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais,
trabalhistas, tributários, embalagens, fretes, seguros, tarifas, descarga, transporte, responsabilidade civil e demais
despesas incidentes ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto desta licitação.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°xxx/2022
PREGÃO ELETRONICO Nº. 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 109/2022

O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA,
representado pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, considerando o julgamento da
licitação, Pregão Eletrônico nº XX/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, processo administrativo nº
xxx/2022, RESOLVE registrar os preços da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no
CNPJ:XXXXXXXXXXXXXX, localizada a XXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXX – Bairro: XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Cidade: XXXXXXXXXXX, CEP: XXXXXXXXXX, representada pelo Sr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
nacionalidade, estado civil, profissão, inscrito no CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXXXXXXX
SSP/BA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei 8.666/93, e suas
alterações e no Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, EQUIPAMENTOS

DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO, PEÇAS E MATERIAIS EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,
conforme condições e especificações constantes nesta Ata e discriminados no Processo Administrativo
109/2022 nos anexos do edital PE 025/2022 (SRP) e na proposta vencedora.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS
2.1 Os preços a serem pagos ao FORNECEDOR REGISTRADO serão os constantes nesta Ata de Registro de
Preços.
2.2 O valor total registrado nesta Ata é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),
sendo os seguintes itens e preços:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

MARCA

VALOR (R$)
(R$)
(R$)

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
3.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se a situação descrita na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA QUARTA – DA VALIDADE DESTA ATA
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4.1 O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço será de 06 (seis) meses, a partir da data da sua
assinatura, prorrogável uma vez, pelo mesmo período, se comprovada a vantajosidade de suas
condições negociais.
4.2 Na hipótese do fornecimento de todo o volume registrado em ata antes da data acima definida
considerar-se-á encerrada a presente Ata de registro de Preços, independentemente de qualquer outra
providência.
CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
5.1 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a LICITANTE:
5.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais aplicáveis à
espécie;
5.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste tornar-se superior aos praticados no
mercado;
5.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser cancelada
por razões de interesse público;
5.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado nas hipóteses previstas nos itens 5.1.1 e 5.1.2
desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento;
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pelo Fornecedor Registrado serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
6.2 As especificações técnicas e demais condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº
xxx/2022, integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.
6.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem
parte integrante desta Ata, independentemente de suas transcrições.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais da Prefeitura
Municipal de Eunápolis e do Fornecedor Beneficiário.
Eunápolis/BA, XXX de XXXXXXXXXX de XXXX.
______________________________
CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
PREFEITA

___________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR REGISTRADO
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ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.

O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº
16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA, representado
pela Prefeita Municipal, Srª. Cordélia Torres de Almeida, aqui denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxx com
sede xxxxxxxxxxxx,xxxxx, n° xxxxxx, – xxxxxxx/xx, CEP: xxxxxx, aqui representada pelo Sr.xxxxxxxxxxxx,
brasileiro, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, inscrita no CPF sob o Nº xxxxxxxxxxxx e RG.: nº xxxxxxxxxx SSP/xx, aqui
denominado CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, aplicando–se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações,
que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.
CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Contratação de empresa para fornecimento de gases medicinais, equipamentos de geração de ar
comprimido medicinal e vácuo clínico, peças e materiais em atendimento as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde de Eunápolis, nos quantitativos estabelecidos no processo administrativo nº 109/2022.
1.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
1.3 Ficam também fazendo parte deste CONTRATO, as normas vigentes, as instruções, o Termo de
Referência, a Ordem de Fornecimento e, mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser
necessária durante sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
2.1 O valor total deste contrato é de R$ xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme descritos
abaixo e definido nas propostas apresentada pela licitante vencedora;
2.2 No preço já estão inclusos todos os custos e despesas, inclusive transporte, carga, descarga, fretes, taxas,
impostos e outros relacionados ao objeto contratado;
2.3 Os pagamentos serão efetuados de acordo com os produtos efetivamente entregues. O prazo para
pagamento é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de aprovação pela fiscalização da medição, e
atestada a conformidade dos serviços pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Eunápolis, conforme
estabelecido neste contrato.
2.4 Entregue o produto, a licitante vencedora deverá apresentar ao Setor de Protocolo desta PME, a(s)
nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s)
do(s) seguinte(s) documento(s):
a) Ofício encaminhando a nota fiscal para registro no Setor de Protocolo;
b) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
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c) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
e) Prova de regularidade junto ao FGTS;
f)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

2.5 Os valores acima deverão ser pagos a CONTRATADA através de transferência bancária para a Conta
Corrente: xxxxxxxx , Agência: xxxxxxxxxxxx Banco xxxxxxxxxxxxxx, Cidade de xxxxxxxxxxxxxxx.
2.6 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64;
2.7 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à contratada para
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da
nova fatura, devidamente corrigida;
2.8 O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela
contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;
2.9 A contratante em hipótese nenhuma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou encargos
financeiros correspondentes ao atraso, por parte da contratada, na apresentação das faturas corretas;
2.10 Obriga-se a Contratada, nos termos do Artigo 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93, a manter durante a
execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação;
2.11 Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
I - débitos a que tiver dado causa.
II - despesas relativas à correção de eventuais falhas.
III - dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS
3.1 O prazo de vigência deste contrato será até xx de xxxxxxxxxx de 2022, contados da data de assinatura do
mesmo, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.
3.2 O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das
dotações orçamentárias e elementos de despesa abaixo discriminados:
SECRETARIA
Saúde
Saúde

PROGRAMÁTICA

PROGRAMAS/SERVIÇOS

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE

Valor (R$)
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Saúde
Saúde
Saúde

4.2 A cópia da nota de empenho correspondente a esta despesa será anexada ao presente contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1 A prestação de serviços de natureza continuada e ininterrupta, de gases medicinais contempla o
fornecimento dos gases, abastecimento dos equipamentos de armazenamento, locação de tanques
criogênicos, equipamentos de geração de ar comprimido e vácuo clínico e suas respectivas manutenções,
preventiva e corretiva, e assistência técnica, incluindo peças e materiais necessários para o serviço sem ônus
adicional ao Município e fornecimento de equipamentos de gasoterapia.
5.2 GÁS OXIGÊNIO E SISTEMA DE RESERVA POR CILINDRO
Fornecimento de oxigênio líquido com sistema de reserva em cilindros será para atender ao Hospital Regional
de Eunápolis, conforme as informações técnicas constantes da planilha anexa.
5.2.1 Os tanques(s) criogênico(s) estacionário(s)
Deverão ser fornecidos e instalados em quantitativo compatível com a área física disponível e cuja
capacidade atenda à demanda do Hospital Regional de Eunápolis, para acondicionamento do oxigênio
líquido, em regime de comodato, sem custo adicional para o Município, devendo ainda ser fornecidos os
demais acessórios necessários à instalação e proteção da área do tanque.
5.2.2 Do Abastecimento
5.2.2.1 O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser realizado
diretamente no Hospital Regional de Eunápolis, conforme cronograma e pedidos realizados pela unidade.
a) O abastecimento dos gases Medicinais liquefeitos deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos no
cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado em no Máximo 72
(setenta e duas) horas a partir da solicitação.
b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da unidade de saúde Hospitalar solicitante.
c) O abastecimento com oxigênio liquefeito deverá ser realizado por pessoal da CONTRATADA usando os
devidos equipamentos de proteção individual – EPI, disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de
raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
5.2.3 Do Transporte
5.2.3.1 Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados,
marcados e rotulados, conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na documentação
de transporte (a classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº
420 de 12/02/2004 da ANTT).
5.2.4 Das Manutenções
5.2.4.1 Os critérios das manutenções, preventivas e Corretivas, contemplam os serviços efetuados para
manter ativo o fornecimento de oxigênio líquido para a Unidade Hospitalar, seja ela corretiva ou preventiva,
sem custo adicional para a administração, segundo periodicidade prevista neste termo de referência.
5.2.4.2 A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para manter os
equipamentos cedidos/locados funcionado em condições normais, tendo como objetivo diminuir as
possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com objetivo de

Página 45 de 58

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
atualização dos aparelhos, limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre outras ações que
garantam a operacionalização dos equipamentos.
5.2.4.3 Manutenção Técnica Corretiva
Contempla os serviços de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos
equipamentos cedidos ou fornecidos pela empresa, por meio do diagnóstico do defeito apresentado, bem
como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações que sejam necessárias para
garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.
5.2.5 Das especificações técnica dos gases medicinais
5.2.5.1 Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as seguintes especificações técnicas, quanto às
suas características, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:
Liquefeitos (LÍQUIDOS)
Oxigênio medicinal liquefeito – grau de pureza mínimo de 99,5%
*símbolo: O2
- Características físico-químicas:
* inodoro
* insípido
* não-inflamável
* comburente
* peso molecular = 31,9988
* produto sem efeito toxicológico.
5.2.6 Armazenamento
5.2.6.1 Os gases medicinais liquefeitos fornecidos devem ser armazenados nos tanques criogênicos ou
cilindros transportáveis (quando aplicável), segundo a RDC 307 de 14/11/2002
5.2.7 Dimensionamento
5.2.7.1 A capacidade do tanque criogênico, bem como a quantidade de fornecimento dos gases medicinais
deve ser dimensionada levando-se em consideração o fator de utilização previsto e a frequência estabelecida
para seu fornecimento, devendo ser de no mínimo igual ao consumo normal de dois dias, a não ser nos casos
de fornecimento comprovado mais frequente ou mais dilatado (conforme RDC 307 de 14/11/2002
5.2.8 Sistema de reserva
Central Reserva de Cilindros
5.2.8.1 Instalar um sistema de reserva de cilindros de ar medicinal, como reserva do sistema de ar
comprimido, para uso imediato e automático, em substituição ao suprimento principal, dimensionada para
atender no mínimo 06:00 horas de consumo, sendo esta responsabilidade da contratada.
5.3 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA
5.3.1 Fornecimento de equipamentos de Gasoterapia para o Hospital Regional, Atenção Básica, Atenção
Domiciliar e Samu, conforme as informações técnicas constantes da planilha anexa.
5.3.2 O fornecimento dos equipamentos deverá contemplar treinamento dos servidores, quando solicitado
pela Unidade Hospitalar, Atenção Básica, Atenção Domiciliar e Samu.
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5.3.3 A entrega dos equipamentos deverá ocorrer diretamente na Unidade Hospitalar, Atenção Básica,
Atenção Domiciliar e Samu, em horário administrativo, de segunda a sexta feira, das 08:00 as 12:00 horas e
das 14:00 as 16:00 horas, devendo ser acompanhada por técnico que componha a equipe técnica do
departamento solicitante, designado para este fim pela Direção do Setor.
5.4 LOCAÇÃO DE SISTEMAS
5.4.1 Instalação
5.4.1.1 A instalação dos sistemas será de inteira responsabilidade da empresa vencedora, sem qualquer custo
adicional para o Município, e deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de
assinatura do contrato, salvo justificativa aceitada expressamente pela Secretaria Municipal de saúde.
5.4.2 Das manutenções
5.4.2.1 Os critérios das manutenções, preventivas e corretivas, contemplam os serviços efetuados para
manter ativo em funcionamento os objetos da locação, seja ela corretiva ou preventiva, sem custo adicional
para a administração, segundo periodicidade prevista neste termo de referência.
5.4.2.2 A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para manter os
equipamentos cedidos/locados funcionado em condições normais, tendo como objetivo diminuir as
possibilidades de paralisações, compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição de
componentes que comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com objetivo de
atualização dos aparelhos, limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre outras ações que
garantam a operacionalização dos equipamentos.
5.4.2.3 A MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA contempla os serviços de reparos com a finalidade de eliminar
todos os defeitos existentes nos equipamentos cedidos por meio do diagnóstico do defeito apresentado, bem
como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações que sejam necessárias para
garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.
5.4.3 Normas e Abastecimento
5.4.3.1 Todo fornecimento deverá obedecer criteriosamente as medidas de segurança bem como normas da
ABNT.
5.4.3.2 O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser realizado
diretamente no Hospital Regional de Eunápolis, conforme cronograma e pedidos realizados pela unidade.
5.5 GÁS MEDICINAL EM CILINDROS
5.5.1 Fornecimento de gases medicinais, incluída a cessão, sob o regime de comodato, instalação e
assistência técnica de cilindros para armazenamento dos gases, conforme as informações técnicas constantes
da planilha anexa, sendo todas as expensas da contratada.
5.5.2 Do Abastecimento
O abastecimento deverá obedecer à solicitação do setor responsável e deverá ser realizado diretamente na
unidade solicitante (SAMU-192, Atenção Básica, Hospital e Atenção Domiciliar).
a) O abastecimento dos gases Medicinais deverá seguir rigorosamente os prazos estabelecidos no
cronograma, exceto em casos emergências quando o suprimento deverá ser realizado em no Máximo 24
(vinte e quatro) horas a partir da solicitação.
b) Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários da unidade de saúde solicitante (SAMU192, Atenção Básica, Hospital e Atenção Domiciliar).
c) A carga e descarga dos cilindros somente poderão ser realizadas por pessoal da CONTRATADA usando os
devidos equipamentos de proteção individual – EPI, disponibilizados pela CONTRATADA, tais como luva de
raspa, botas com biqueira de aço, óculos e capacete.
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5.5.3 Do Transporte
Todos os gases transportados pela CONTRATADA devem estar adequadamente classificados, marcados e
rotulados, conforme declaração emitida pela própria CONTRATADA, constante na documentação de
transporte (a classificação, a marcação e a simbologia de risco e manuseio são definidas na Resolução nº 420
de 12/02/2004 da ANTT).
5.5.4 Das Manutenções
a) Os critérios das manutenções Preventivas e Corretivas dos cilindros de armazenamento de Gases
Medicinais devem seguir estabelecidos nas normas técnicas vigentes.
b) A MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA contempla os serviços efetuados para manter os equipamentos
cedidos funcionado em condições normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisações,
compreendendo: manutenção do bom estado de conservação, substituição de componentes que
comprometam o bom funcionamento, modificações necessárias com objetivo de atualização dos aparelhos,
limpeza, pintura, regulagem, inspeção, calibragem e testes, entre outras ações que garantam a
operacionalização dos equipamentos.
c) A MANUTENÇÃO TECNICA CORRETIVA contempla os serviços de reparos com a finalidade de eliminar todos
os defeitos existentes nos equipamentos cedidos por meio do diagnóstico do defeito apresentado, bem
como, da correção de anormalidades, da realização de testes e calibrações que sejam necessárias para
garantir o retorno do equipamento mesmo às condições normais de funcionamento.
5.5.5 Especificações Técnicas
Os gases medicinais a serem fornecidos devem ter as seguintes especificações técnicas, quanto às suas
características, devendo as mesmas ser rigorosamente atendidas:
A.1) Não liquefeitos (GASOSOS)
A.1.1) Oxigênio medicinal não liquefeito – grau de pureza mínimo de 99,5%
- símbolo: O2
- Característica físico-químicas:
* inodoro
* insípido
* não-inflamável
* comburente
* peso molecular = 31,9988
- produto sem efeito toxicológico.
B) Armazenamento: Os gases medicinais não liquefeitos devem ser armazenados em cilindros os quais
deverão seguir fielmente as especificações da ABNT (NBR 12.176) quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores
dos mesmos.
C) Identificação dos Gases: A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro
identificado: o nome do produto, as precauções e a classificação ONU do gás acondicionado, conforme a
Resolução 420/04 da ANTT. O rótulo de corpo do cilindro deve descrever as principais características do gás
nele armazenado, os procedimentos de emergência e o potencial de risco, com cor padronizada para os
cilindros locados de Oxigênio Medicinal liquefeito e Não-Liquefeito – VERDE.
5.6 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL
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O Sistema de Ar Comprimido Medicinal deverá atender a Resolução – RDC nº. 50 – ANVISA/MS,
complementada pela Resolução RDC nº. 307 de 14 de novembro de 2002 e ABNT – NBR 12.188.
5.6.1 Deverá ser do tipo parafuso rotativo.
5.6.2 Deverá conter, no mínimo, um compressor principal e um de reserva com capacidade equivalente ao
primeiro.
5.6.3 Cada compressor deve ter capacidade de 100% do consumo máximo provável com possibilidade de
funcionar automaticamente ou manualmente, de forma alternada. Pressupõe a existência de suprimento de
energia elétrica de emergência.
5.6.4 A sucção dos compressores de ar medicinal deve estar localizada do lado de fora da edificação,
captando ar atmosférico livre de qualquer contaminação proveniente de sistemas de exaustão, tais como
fornos, motores de combustão, descargas de vácuo hospitalar, remoção de resíduos sólidos, etc.
5.6.5 O ponto de captação de ar deve estar localizado a uma distância mínima de 3,0m de qualquer porta,
janela, entrada de edificação ou outro ponto de acesso. O ponto de captação de ar deve também estar
localizado a uma distância mínima de 16,0m de qualquer exaustão de ventilação, descarga de bomba de
vácuo ou exaustão de banheiro, mantendo ainda uma distância de 6,0m acima do solo. A extremidade do
local de entrada de ar deve ser protegida por tela e voltada para baixo. Um dispositivo automático deve ser
instalado de forma a evitar reverso através dos compressores fora de serviço.
5.6.6 O ar comprimido é utilizado em várias áreas da unidade de saúde atendimentos e transportado através
de rede de distribuição.
5.6.7 A central de suprimento com compressores de ar deve possuir filtros ou dispositivos de purificação, ou
ambos quando necessário, para produzir o ar medicinal com os seguintes limites máximos poluentes
toleráveis:
• N2: Balanço;
• O2: 19,5 a 23,5 % v/v de Oxigênio;
• CO: 5 ppm máximo;
• CO2: 500 ppm máximo;
• SO2: 1 ppm máximo;
• NO2: 2 ppm máximo;
• Óleos e partículas sólidas: 0,1 mg/m³ máximo; e,
• Vapor de água: 67 ppm máx. (Ponto de orvalho: - 45,5º C, referido a pressão atmosférica).
5.7 PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA
5.7.1 Compressores de Ar Comprimido Medicinal (Principal e Reserva com a mesma capacidade).
5.7.2 02 Compressores Tipo parafuso rotativo, Pressão de trabalho de 125 psi, Tensão 220V/380V trifásica,
freqüência 60Hz.
5.7.3 Secador de ar comprimido por Adsorção: Compatível com o porte do sistema. Tipo: Adsorção; Ponto do
orvalho: - 45,5°C
5.7.4 Filtros diversos:
5.7.4.1 Pré-filtros coalescentes de alta eficiência para remoção de óleo, reduzindo o nível de umidade e
partículas até 0,001mícron (conteúdo remanescente de óleo de 0,01mg/m3 máximo);
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5.7.4.2Filtro bacteriológico, em PVDF hidrofóbico 0,22 m de poro;
5.7.4.3 Pós-filtro coalescente e carvão ativado com retenção de partículas de até 0,01 mícron e remanescente
de óleo de 0,003 mg/m3.
5.7.5 Sistema de purificação: Sistema de catalisação capaz de eliminar contaminantes, principalmente CO,
garantindo a produção de ar medicinal com as características acima estabelecidas.
5.7.6 Reservatório de ar comprimido medicinal: Pulmão de ar comprimido em aço, pressão de teste 15 bar,
válvula de segurança calibrada para 12bar, com volume mínimo de 500 l.
5.7.7 Quadro de regulagem e redução de pressão em by-pass: Pressão de entrada de 7 bar, pressão de saída
de 6 bar, compostos de dois reguladores em by pass.
5.7.8 Painel elétrico: Alarme sonoro e visual da pressão na rede que sinalize pressão inadequada, conforme
norma reguladora.
5.8 SISTEMA DE VÁCUO CLÍNICO MEDICINAL
5.8.1 O Sistema de vácuo clínico medicinal deverá atender a Resolução – RDC nº. 50 – ANVISA/MS,
complementada pela Resolução RDC nº. 307 de 14 de novembro de 2002 e ABNT – NBR 12.188.
5.8.2 Deverá ser composto por sistema duplicado para facilitar intervenções sem que haja interrupções no
fornecimento de vácuo e dotado de filtros bacteriológicos com capacidade para remoção de partículas
maiores que 0,1µm, para eliminar a contaminação do ar por bactérias.
5.8.3 O Sistema deverá contar com duas unidades geradoras de vácuo do tipo rotativo de engrenagem,
estágio simples, refrigeradas a ar, podendo trabalhar de forma simultânea ou alternada, sendo que cada
unidade deverá atender ao consumo máximo provável a um vácuo operacional de 690mmHg.
5.8.4 O Sistema que for instalado em ambiente externo deve ser entregue em skid de alumínio revestido
internamente para tratamento acústico.
5.8.5 Principais componentes do sistema: Pulmão para vácuo: com reservatório cilíndrico de 500 litros
vertical em aço carbono, dotado de drenos, válvulas esfera e de retenção, vacuômetros e vacuostatos, tubos
e conexões.
5.8.6 Elétrica e Automatização incorporado nos Equipamentos.
5.8.7 Sistema duplo com by-pass.
5.8.8 Consumo zero de água.
5.9 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O SISTEMA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E SISTEMA DE VÁCUO
CLÍNICO MEDICINAL
5.9.1 Todos os equipamentos locados deverão ser novos com Zero hora de uso.
5.9.2 A Assistência Técnica Preventiva deverá ser feita mensalmente.
5.9.3 A Assistência Técnica Corretiva deverá ser atendida em até 48 horas do chamado pelo Hospital Regional
de Eunápolis.
5.9.4 A execução da Central de Ar Comprimido e Sistema de Vácuo Clínico deverão ser duplex;
5.9.5 Todas as instalações acima propostas deverão atender na íntegra as Normas da RDC 50 da ANVISA de
21/02/2002.
CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS INSUMOS/EQUIPAMENTOS
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6.1 Os insumos/equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de
Saúde, Avenida Brilhante – 1001 – Pequi, Eunápolis/BA, em dias comerciais/úteis, de 08:00 as 11:00 horas e
de 14:00 as 16:00 horas ou diretamente no Hospital/Unidade de Saúde conforme ordens de
fornecimento/serviço.
10.1 Recebida ordem de fornecimento/serviço, a contratada terá os seguintes prazos:
a) Até 45 dias após a assinatura do contrato para implantação/execução dos serviços contratados, no caso do
“gás oxigênio e sistema de reserva por cilindro”;
b) Até 45 dias após a assinatura do contrato para implantação/execução dos serviços contratados, no caso
dos “Equipamentos de Gasoterapia”;
c) Até 05 (cinco) dias para entrega e fornecimento do “Equipamentos e gasoterapia Gás medicinal em
cilindro”.
d) O prazo máximo de substituição dos insumos/equipamentos rejeitados será no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da data da Notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos
produtos recusados, sob pena de não serem os mesmos recebidos, independente das sanções cabíveis.
CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES
7.1 Obrigações da CONTRATADA:
a)

Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência;

b)

Cumprir as ordens de fornecimento/serviço emitidas pela Contratante em sua totalidade;

c)

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições exigidas, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de
regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93);

d)

Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do
objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante;

e)

6.1.1 Cabe a CONTRATADA, inspecionar antecipadamente o local dos serviços a fim de levantar as
condições atuais e, instalar e montar os sistemas de ar comprimido medicinal e vácuo clínico com
manutenção técnica dos sistemas;

f)

É de responsabilidade da Contratada, mediante programação antecipada e em comum acordo
com a fiscalização do Hospital/unidade de saúde, providenciar:

g)

Projeto completo, incluindo desenhos da situação das instalações, contendo informações sobre
localização dos equipamentos, instalações elétricas e demais instalações existentes no local de
transferência dos equipamentos.

h)

Recolhimento de ART junto ao Conselho Competente dos serviços realizados.

i)

Interligação de todos os equipamentos descritos às redes de distribuição existentes, sendo que a
interligação deverá ser realizada em trecho de tubulação cujo diâmetro seja suficiente ao perfeito
suprimento dos gases, mantendo as capacidades de fluxo e vazão atuais.

j)

Teste de pressão e estanqueidade do sistema, observando aspectos de segurança necessários.

k)

Partida dos sistemas.

l)

Garantia permanente dos serviços executados (mão de obra e peças).

m)

Treinamento junto ao pessoal da Contratante que irá operar os equipamentos;
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n)

A empresa vencedora deverá atender a todas as medidas de segurança necessárias à instalação
dos equipamentos bem como as normas vigentes quanto à localização e condições do ambiente
da instalação de tais equipamentos (RDC 50 de 21 de fevereiro de 2002 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA).

o)

Os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente qualificados, estando
subordinados ao Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho Competente;

p)

Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos equipamentos deverão ser
disponibilizados pela Contratada e a instalação deverá ser realizada por meio de profissionais
técnicos qualificados;

q)

Juntamente com a instalação dos equipamentos a empresa contratada deverá entregar
cronograma detalhado das atividades de manutenção preventiva para aprovação da Secretaria de
Saúde;

r)

As manutenções técnicas preventivas deverão ser efetuadas, sem nenhum ônus para a
Contratante, em data e horário previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que não
interfiram nas atividades de funcionamento da(s) Unidade(s);

s)

Para os sistemas de ar medicinal deverão estar previstas coletas e análise de amostras de ar
comprovando a ausência de microrganismos patogênicos, com periodicidade mínima semestral e
em 1 ponto distinto a ser estabelecido pelo Hospital/Unidades de Saúde que deverá ser
encaminhado seu resultado ao fiscalizador do contrato para ciência;

t)

As chamadas de manutenção técnica corretiva deverão ser atendidas no prazo máximo de 48
horas, contados a partir da comunicação feita pelo Hospital/Unidades de Saúde, por escrito ou
telefone, devendo ser anotado o dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação.

u)

O serviço de manutenção corretiva deverá estar à disposição 24 horas por dia, todos os dias da
semana, inclusive finais de semana e feriados.

v)

Durante as manutenções os técnicos deverão utilizar dispositivos que garantam a segurança total
dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da empresa
contratada providenciar tais dispositivos.

w)

Qualquer procedimento de manutenção do Sistema de Ar Comprimido Medicinal não poderá
interromper o suprimento de ar comprimido à Unidade; desta forma, a contratada deverá
certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupção.

x)

Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, com registro
atualizado no Conselho Competente.

y)

A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverão se reportar ao
hospital/unidades, os quais emitirão relatórios minuciosos dos serviços realizados. Os relatórios
deverão conter nomes e assinaturas dos técnicos da empresa contratada que executaram os
trabalhos bem como o dos responsáveis pela manutenção da unidade de saúde que deverão
acompanhar tais serviços;

z)

Responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da legislação vigente, pela locação dos
equipamentos dos Sistemas de Ar Comprimido Medicinal e Vácuo Clínico, bem como, pela
manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos;

aa)

Fornecer, sempre que solicitado, o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional
responsável pela instalação e manutenção dos sistemas de ar comprimido medicinal e vácuo e as
anotações de responsabilidade técnica exigidas pelo Conselho Competente;
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bb)

Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos
serviços, de maneira a não interferir nas atividades do órgão e respeitando suas normas de
conduta;

cc)

Garantir o abastecimento ininterrupto do ar comprimido medicinal nas quantidades
estabelecidas, respeitando o prazo de instalação do Sistema;

dd)

Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, inclusive com o
fornecimento e troca imediata das peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem
restrição ou limitação de chamadas, horário ou total de horas e sem ônus adicionais à
CONTRATANTE;

ee)

Efetuar a aferição e calibração de equipamentos como válvulas de segurança e alívio, indicadores
de nível, manômetros e reguladores sempre que necessário, sem ônus adicional ao contrato;

ff)

Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados, providenciar imediatamente a
troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional à contratante;

gg)

Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade;

hh)

Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga e descarga,
devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

ii)

Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos
equipamentos locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, devendo os mesmos
estar devidamente uniformizados e identificados por crachá;

jj)

As intervenções técnicas deverão ser executadas por técnicos especializados, instruídos e
controlados pela empresa contratada e as grandes intervenções a presença do respectivo
responsável técnico;

kk)

Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente e, em
especial, às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além das
normas e procedimentos internos da contratante, das normas de engenharia de segurança,
medicina e meio ambiente do trabalho aplicáveis à execução específica da atividade,
apresentando, quando solicitado, cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- PCMSO e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas
Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a Lei Federal nº 6.514, de 22
de dezembro de 1977, e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da
legislação em vigor;

ll)

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e
de segurança determinadas pela contratante provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPI que garantam sua proteção.

mm)

Responder por danos causados diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à
fiscalização ou acompanhamento pela contratante.

nn)

Possuir e fornecer todo o ferramental e a aparelhagem necessários à boa execução dos serviços,
bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou equipamentos de sua
propriedade, obedecendo aos critérios estabelecidos pela contratante;
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oo)

Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de situações de emergência bem como a
sinalização de operação de carga e descarga;

pp)

Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos
nos equipamentos locados (sem ônus adicionais);

qq)

Dar ciência imediata e por escrito a contratante sobre qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços.

rr)

Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo à contratante, sempre que solicitada
documentação de controle de amostras que garantam tal qualidade com emissão de Certificado
de Qualidade com assinatura do responsável técnico;

ss)

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis
resultantes da execução do contrato.

tt)

Fornecer treinamento e orientações aos servidores da contratante;

uu)

Deverá ficar à disposição da CONTRATANTE, no primeiro dia da vigência do Contrato, telefone de
contato atualizado para que o CONTRATANTE possa efetuar as chamadas para as manutenções
emergenciais.

7.2 Obrigações da CONTRATANTE:
a)

Proporcionar todas as facilidades para a contratada executar o fornecimento do objeto do
presente Termo de Referência;

b)

Comunicar prontamente a contratada qualquer anormalidade na execução do objeto, podendo
recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência;

c)

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas neste Termo de
Referência;

d)

Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado de forma que
sejam mantidas todas as condições estipuladas neste termo;

e)

Aplicar as penalidades cabíveis por descumprimento do quanto pactuado.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
8.1 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às seguintes
penalidades, garantido o direito de ampla defesa:
8.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja
concorrido;
8.1.2 Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao
máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação
pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
8.1.3 Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de reiterado
descumprimento das obrigações contratuais;
8.1.4 Declaração de Inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
8.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, o licitante será penalizado com multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor anual do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e
contratar com o Município, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
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8.2.1 Apresentação de documentação falsa para participação no certame;
8.2.2 Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
8.2.3 Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
8.2.4 Comportamento inidôneo;
8.2.5 Cometimento de fraude fiscal;
8.2.6 Fraudar a execução do contrato;
8.2.7 Falhar na execução do contrato.
8.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da
falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se
admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº. 8.666/93;
8.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso;
8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;
8.6. As sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do
interessado;
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO
9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;
9.2 O presente Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não
cumprimento pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos artigos 77 e
78 da Lei 8.666 de 21.06.93, ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as consequências
previstas no art. 80 dessa mesma Lei;
9.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização;
9.2.2 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa
fundada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
10.1 O CONTRATANTE através do setor solicitante, fica investido dos mais amplos poderes para fiscalizar toda
a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da CONTRATADA.
10.2 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, o
CONTRATANTE reservar-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude da responsabilidade
da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe,
entre outras providências de ordem técnica:
10.2.1 Conferir a execução dos serviços contratados e atestar as notas fiscais;
10.2.2 Realizar contatos diretos com a CONTRATADA, com a finalidade de bem administrar a execução do
objeto contratado;
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10.2.3 Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação das sanções previstas neste
contrato, informando-as à Coordenação de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, sob pena de
responsabilidade;
10.2.4 Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuições, submetendo à autoridade
competente as questões controvertidas decorrentes da execução deste Contrato, ouvindo a Coordenação de
Licitações e Contratos do CONTRATANTE, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas,
preferencialmente no âmbito administrativo.
10.3 Em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93, o responsável pela fiscalização deste
contrato será devidamente designado(a) por meio de portaria que seguirá anexa(s) a este contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A Proposta de Preços da CONTRATADA será parte integrante deste contrato;
11.2 Toda e qualquer comunicação entre as partes será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas na Secretaria Municipal de Assistência Social, pois só
dessa forma produzirão efeito.
11.3 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal n.º
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Eunápolis, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 3 (três) vias de igual teor e forma, o presente
Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.
Eunápolis, BA, XX de XXXX de 2022

______________________________________
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
CONTRATANTE
Testemunhas:

1) __________________________________________
CPF
2) __________________________________________
CPF

______________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO VII
(MODELO)

Papel Timbrado da empresa
PROCURAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 025/2022
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de direito a empresa (Nome da
Empresa..............., ), com sede à Rua........................(endereço completo), devidamente inscrita no CNPJ
sob o nº ........................., representada, neste ato por seu sócio gerente, Sr..................., brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, o
Sr................................., brasileiro, (estado civil), ....(profissão...), portador da cédula de identidade nº
...................... e do CPF nº ........................., a quem são conferidos poderes para representar a empresa
outorgante no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, instaurado pela Prefeitura Municipal de Eunápolis,
em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais,
negociar os valores propostos, interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

Local e data

____________________________________
Assinatura do responsável pela outorga
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ANEXO VIII
(MODELO)

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

(Nome da Empresa...............) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com sua
sede à Rua........................... (endereço completo), bem como seus sócios e representantes,
DECLARAM que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Local e data

Assinatura e nº RG do declarante
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

A empresa/pessoa física ________________________________________________________,
Inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ______________________________, declara sob as penas da lei,
que se trata de______________________________ (Micro empresa ou Empresa de Pequeno
Porte), de acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006, com relação ao Processo Licitatório,
estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

(Local e Data)

________________________________________________________
(Assinatura, Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e/ou
carimbada com o número do CNPJ da empresa.

