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EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 

ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO 

EQUIPAMENTO CEDIDO EM COMODATO E EVENTUAL TROCA DO EQUIPAMENTO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE GERENCIADAS PELO INSTITUTO 

DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC. 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 

24.127.105/0001/74, com sede na Rua Catulo da Paixão Cearense, nº 135, Sala 1002, 

Bairro Triângulo na cidade de Juazeiro do Norte-CE, que, dentre outras áreas assistenciais, 

atua no segmento de saúde, sendo que, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e 

em cumprimento dos preceitos contidos nas normas constitucionais, especialmente no 

artigo 37 da Constituição Federal de 1988, em observância aos Princípios Constitucionais 

da Publicidade, Moralidade, Impessoalidade, Eficiência e Legalidade e seu Regulamento 

de Contratação de Pessoal – RCP – torna público, para conhecimentos dos interessados, o 

Edital para aquisição de GASES MEDICINAIS com fornecimento ininterrupto através de 

equipamento em regime de comodato, incluindo a instalação, manutenção corretiva e 

preventiva com reposição de peças do equipamento cedido em comodato e eventual 

troca do equipamento. O serviço será efetuado pelo prestador que apresentar o Menor 

Preço e Melhor Técnica - Concorrência Simplificada, obedecendo aos critérios como 

segue. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente certame por objetivo a aquisição de gases medicinais com fornecimento 

ininterrupto através de equipamento em regime de comodato, incluindo a instalação, 

manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças do equipamento cedido em 

comodato e eventual troca do equipamento, para atender as necessidades das Unidades 

de Saúde gerenciadas pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, em consonância com o 

Termo de Referência. 
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1.2. O fornecimento dos gases medicinais comprimidos e liquefeitos em cilindros se dará 

por meio da cessão gratuita dos cilindros de armazenamento da CONTRATADA e/ou pelo 

abastecimento de cilindros. 

1.3. O fornecimento de gases medicinais comprimidos e liquefeitos contempla a retirada 

dos cilindros vazios, cedidos e próprios; a entrega dos cilindros abastecidos, cedidos e 

próprios, e as respectivas manutenções preventivas e corretivas. 

1.4. O fornecimento dos gases medicinais deverá obedecer ao cronograma, aos 

procedimentos e aos horários estabelecidos pelo Contratante, assegurando o 

fornecimento ininterrupto dos gases medicinais; 

1.5. As manutenções preventivas e corretivas das centrais de suprimento de gases 

medicinais deverão ser realizadas em conformidade às prescrições dos fabricantes dos 

equipamentos, bem como às legislações e normas técnicas aplicáveis, sem custos 

adicionais ao Contratante. 

 

2. AS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta concorrência os interessados que atenderem as seguintes 

exigências: 

 2.1.1. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento 

do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 

2.1.2. Estarem devidamente cadastrados e habilitados parcialmente no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores.  

2.1.3.  Atenderem as demais exigências dessa concorrência simplificada e de seus 

Anexos.  

2.2. Não poderão concorrer nesta concorrência simplificada:  

2.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição.  

2.2.2. Empresas que tenham sido suspensas ou suspensas temporariamente de 

contratar com a Administração Pública  

2.2.3. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

2.2.4.  Empresas que estejam em processo de falência, recuperação judicial ou 

extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.  



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 

2.2.5. Empresas que não contiverem em seu contrato social finalidade ou objetivo 

compatível com o objeto dessa concorrência.  

2.2.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 

aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 

utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 

demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.  

2.2.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

2.2.8. Os proponentes deverão examinar cuidadosamente as condições de 

fornecimento do objeto deste Edital, dando especial atenção para as penalidades 

estabelecidas para os casos de descumprimento das obrigações contratuais, 

estando ciente de que o Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, aplicará as sanções 

previstas, obedecendo ao disposto no art. 87, §2º da Lei Federal 8.666/93, com 

suas alterações. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE/ARQUIVO  

3.1. Deverão ser enviados todos os documentos e anexos necessários no endereço 

eletrônico: igcadmcariri@gmail.com na data constantes no subitem “7.1”; 01 (um) 

envelope/arquivo com as seguintes indicações na primeira lauda:  

Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 

EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM 

FORNECIMENTO ININTERRUPTO ATRAVÉS DE 

EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO CEDIDO EM 

COMODATO E EVENTUAL TROCA DO EQUIPAMENTO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES GERENCIADAS PELO 

IGC 

ENVELOPE/ARQUIVO - HABILITAÇÃO 

Empresa participante / CNPJ 

 

Ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC 

EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM 

FORNECIMENTO ININTERRUPTO ATRAVÉS DE 

EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO A 
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INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO CEDIDO EM 

COMODATO E EVENTUAL TROCA DO EQUIPAMENTO, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES GERENCIADAS 

PELO IGC 

ENVELOPE/ARQUIVO – PROPOSTA DE PREÇO 

Empresa participante / CNPJ 

 

4. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO  

4.1. No dia, hora e local previsto no item “7.2” deste Edital, reunir-se-á a Comissão 

Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, para o credenciamento 

e avaliação do Envelope/Arquivos de Documentação e seus anexos. 

4.2. Após a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, 

declarar encerrado o prazo (item “7.1”) para a entrega dos envelopes/arquivos acima 

indicados, não serão permitidos quaisquer acréscimos à documentação de Habilitação e 

às Propostas.  

4.3. Primeira Fase (Habilitação): Consistirá na abertura do envelope/arquivo, contendo a 

documentação de Habilitação, que será conferida pela Comissão Permanente de Licitação 

do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC.  

4.4. A análise e o julgamento da Habilitação serão realizados, a critério da Comissão 

Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, em Sessão Pública ou 

em reunião privada.  

4.5. Segunda Fase (Propostas de Preços): Será abertas as Propostas de Preços.  

4.6. A critério da Comissão Permanente de Licitação, o julgamento das Propostas de 

Preços será realizado reunião privada ou pública, com o resultado e a respectiva ordem 

de classificação divulgada através de e-mail ou outro meio de comunicação utilizado.  

4.7. A Comissão Permanente de Licitação, visando a celeridade na escolha do vencedor 

do certamente, poderá reunir todos os atos acima descritos em uma única sessão, 

publicando o resultado em até 48 (quarenta e oito) horas da abertura dos 

envelopes/arquivos. 

4.8. Encerrados os trabalhos, em cada fase do procedimento licitatório, lavrar- se- á ATA 

circunstanciada, que será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

4.9. Ultrapassada a fase de Habilitação das participantes e abertas a proposta de preços 

não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 

fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento 
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4.10. Após a fase de Habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.  

4.11. A inabilitação do participante importa preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes.  

4.12. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase desta Concorrência Simplificada, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informações que deveriam constar originalmente da documentação e das 

propostas. 

 

5. DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO 

5.1. Os documentos de Habilitação para a participação nesta Concorrência Simplificada 

deverão ser entregues em arquivo PDF em excelente qualidade, conforme determinado 

no presente Edital (item “3”), e compreendem:  

5.1.1. Relativos à habilitação jurídica:  

a)  Cópia do documento de constituição da empresa e de todas as suas 

eventuais alterações;  

b)  Inscrição de Pessoa Jurídica junto a Secretaria Municipal da Fazenda - 

Domicílio Tributário;  

c) Declaração do proponente de que não pesa contra si declaração de 

inidoneidade, que tenha sido expedida por órgão da Administração Pública 

de qualquer esfera de Governo.  

d) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND - referente ao INSS e Certificado de 

Regularidade do FGTS - CRF (Cadastro da Receita Federal);  

f)  Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais quanto aos Tributos e 

Contribuições Federais e também quanto à Dívida Ativa da União;  

g) Certidão Negativa de Débitos Salariais emitidas pela delegacia do 

Ministério do Trabalho do domicílio ou sede da proponente;  

h) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, Estadual e Federal; 

i) Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da 

Constituição Federal.  

j) Certidão Negativa de Ações de Falência, Recuperação Judicial e 

Extrajudicial;  

5.1.2. Relativos à qualificação técnica:  
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a) Autorização de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, 

da sede da participante, obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa. 

b) Certificado de registro do produto emitido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, ou cópia da publicação do registro no Diário 

Oficial da União. 

c) Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar 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. 

d) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, onde comprove ter o participante executado, ou estar 

executando, fornecimentos pertinentes e compatíveis com o objeto deste 

Edital; 

e) Declaração de Utilização dos EPIS adequados pelos funcionários da 

empresa (ex: botas, luvas, máscara, touca, avental, óculos de proteção etc); 

f) Apresentar Alvará de funcionamento e localização do município onde 

está instalada a participante; 

g) Apresentar Alvará da vigilância sanitária do município onde está 

instalada a participante; 

h) Apresentar Alvará do corpo de bombeiros do município onde está 

instalada a participante; 

i) Não será permitida a subcontratação para os serviços objeto deste Edital; 

j) Declaração do participante de que está de acordo com as normas e 

tabelas de valores definidos no presente Edital, bem como de que realizará 

todos os procedimentos a que se propõe, e que qualquer alteração deverá 

ter a anuência expressa do Gestor de Contrato;  

l) Não haver sofrido, no exercício da atividade pública, penalidade por atos 

incompatíveis com o serviço público; 

m) Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração oriundos de 

cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 

previstos na Constituição Federal; 

n) Não estar suspenso do exercício profissional nem cumprindo qualquer 

outra penalidade disciplinar; 
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5.1.3. relativos à qualificação econômico-financeiro: 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 

situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta. 

 

5.2. A Proposta de Preço deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida 

em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

preferencialmente com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas, com a última página assinada pelo representante legal 

da empresa, e deverá conter os seguintes elementos: 

            a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual (se houver). 

B) DESCRIÇÃO DO OBJETO, COM A INDICAÇÃO DA EMPRESA E DESCRIÇÃO DO 

SERVIÇO, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

c) A proposta elaborada com a indicação do MENOR PREÇO GLOBAL em moeda 

corrente nacional, em algarismo. O preço total da proposta deverá ser por 

extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo 

financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, 

além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 

tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, 

relacionadas à execução do objeto da presente concorrência. 

d) Na proposta deverá conter ainda o valor unitário dos itens, nos casos de 

necessidade de precificar unitariamente. 

e) Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas dos demais participantes. 

5.2.1. Serão desclassificadas as propostas que ofereçam preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas dos demais participantes. 

5.2.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente edital e seus anexos, por estarem omissas ou apresentarem 

irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

5.2.3. O prazo de validade da proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 
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5.2.4. Conter prazo de início do serviço de no máximo 05 (cinco) dias a contar da 

assinatura do Contrato. 

5.2.5. Nos preços propostos estarão incluídos todos os tributos, encargos sociais e 

trabalhistas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 

recair sobre a execução do objeto do presente Edital, os quais ficarão a cargo 

única e exclusivamente da contratada. 

5.2.6. Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista neste Edital. 

5.2.7. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente 

sendo admitidas propostas que ofertem apenas o serviço em sua totalidade 

descrito no objeto deste Edital. 

5.2.8. Todos os serviços serão conferidos e analisados pelo setor requisitante para 

a devida aprovação, sujeitando a desclassificação dos participantes que não 

cumprirem as normas do Edital. 

 

6. CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

6.1. O do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC reserva-se o direito de fiscalizar, de forma 

permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao 

descredenciamento, em caso de má prestação e descumprimento das cláusulas 

contratuais, verificada em processo administrativo específico, com garantia do 

contraditório;  

6.2. Não poderá exercer a atividade a pessoa que se enquadre nas vedações do artigo 9º 

da lei 8.666/93, ou ainda, estiver em exercício de mandato eletivo ou com registro oficial 

de candidatura para qualquer desses cargos.  O credenciado que venha se enquadrar 

nestas situações terá suspensa a respectiva atividade, enquanto perdurar o impedimento;  

6.3. A prestação de serviço deverá atender:  

6.3.1. As determinações dos Regimentos Internos das Unidades e do Instituto de 

Gestão e Cidadania – IGC;  

6.3.2. Cumprimento dos protocolos estabelecidos;  

6.3.3. Atendimento quanto aos fluxos estabelecidos pelo do Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC.  

6.3.4. O cumprimento dos horários de entrada e saída seguirão para pagamento e 

responsabilidade legal conforme registrado em escala assinada. 

6.3.5. Relação da equipe técnica que desempenhará o serviço contratado, com a 

respectiva documentação profissional;  



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 

6.3.6. Prova de vínculo empregatício ou declaração de emprego por profissional 

cadastrado ou contrato de prestação de serviços com os profissionais 

relacionados;  

6.3.7. Cópia do Comprovante de inscrição e prova de regularidade, junto ao 

Conselho de Classe Profissional correspondente, dos profissionais que executarão 

o serviço.  

6.3.8. Cópia do comprovante de título(s) de especialista(s) na área pretendida, 

quando for o caso, do(s) profissional(is) que executarão o serviço;  

6.3.9. O processo deverá ser instruído com os documentos indicados, dos quais 

poderão ser apresentadas cópias simples, desde que acompanhadas do 

documento original, para que a Comissão dê a fé pública ao documento, exceto 

diplomas e carteiras de registro de profissionais no órgão de classe, cujas cópias 

deverão ser autenticadas em cartório. 

6.3.10. Gozar de boa saúde física e mental; 

6.3.11. Ter boa conduta. 

 

7 – DAS PROPOSTAS 

7.1. Os prestadores de serviço interessados no fornecimento do objeto deste Edital 

deverão apresentar o Arquivo (PDF em excelente qualidade) referente aos Envelopes até 

o dia 31 de agosto de 2021 às 17 horas, no endereço eletrônico: igcadmcariri@gmail.com.  

7.2. As propostas serão apreciadas no dia 01 de setembro de 2021 de agosto de 2021.  

7.3. A proposta de preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado do 

participante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais, e, ainda conter os 

seguintes elementos:  

7.4. Razão social, o CNPJ, e endereço completo, o número do telefone, endereço 

eletrônico, e-mail (se houver) bem como o número da conta corrente, o nome do banco e 

respectiva agência onde deseja receber seus créditos.  

7.4.1. Preço global em reais (R$). Havendo discordância entre os preços expressos 

em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos, devendo o 

Presidente da CPL proceder às correções necessárias.  

7.4.2. Prazo para a execução do serviço em conformidade.  

7.4.3. Prazo de garantia dos serviços executados. 

7.4.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da 

abertura da sessão pública.  
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7.4.5. Indicação expressa de que nos preços apresentados estão inclusos todos os 

custos e despesas necessárias à plena execução do objeto da contratação, tais 

como: impostos, taxas e encargos devidos, bem como quaisquer outras despesas, 

diretas e indiretas, incidentes na prestação do serviço. Na ausência desta 

declaração, considerarão tacitamente entendido que no preço proposto estão 

incluídos todos os elementos de sua composição anteriormente mencionados. 

7.4.6. Indicação expressa de que tem pleno conhecimento das condições desta 

concorrência e da execução dos serviços, bem como das normas técnicas e 

legislação que tratam do assunto. Na ausência desta declaração, considerar-se-á 

tacitamente entendido que a participante tem plena ciência dessas condições, 

bem como das normas técnicas e legislação que tratam da matéria.  

7.4.7. Uma vez abertas as propostas não serão admitidas pedidos de retificação de 

preços ou quaisquer outras condições oferecidas.  

7.4.8. Serão desclassificadas as propostas que conforme dispõe os incisos I e II do 

art. 48 da Lei nº 8.666/93.  

 

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTA 

8.1. Para finalidade de julgamento das propostas, o presente Edital é do tipo menor preço 

global e melhor técnica.  

8.2. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido ao disposto na 

Lei, a decisão será por SORTEIO em ato público para o qual todos os participantes serão 

convocados.  

8.3. No caso de empate entre microempresa e empresa de pequeno porte, como critério 

de desempate será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

123/2006.  

8.4. O do Instituto de Gestão e Cidadania - IGC poderá, até a assinatura do contrato, 

desclassificar proposta, sem direito de indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de 

outras penalidades cabíveis, na ocorrência de qualquer fato ou circunstância 

desabonadora, anteriores ou posteriores ao julgamento desta concorrência.  

8.5. Quando todos os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos participantes o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação e(ou) de outras 

propostas escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação. 

 

9. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
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9.1. Até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes/arquivos, todo 

participante é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade, devendo 

a impugnação ser protocolada, até 17h00min, no endereço eletrônico: 

igcadmcariri@gmail.com. 

9.2. Eventuais recursos referentes a atos da Administração poderão ser interpostos no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o conhecimento da decisão correspondente 

(lavratura da ata da sessão pública), em petição escrita dirigida à Comissão Permanente 

de Licitação e protocolada no endereço mencionado no subitem acima.  

9.3. Interposto o recurso, a Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Gestão e 

Cidadania, comunicará aos participantes, através de e-mail/telefonema, que poderão 

impugná-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação, sob pena de 

preclusão.  

9.4. Não serão considerados os recursos entregues por fax, ou fora do local, data e hora 

estabelecidos nessa Concorrência Simplificada.  

9.5.  Serão franqueadas aos interessados, desde a data da publicação deste Edital, vistas 

ao processo administrativo, desde que alicerçado em fundamento plausível. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO  

10.1. O objeto do presente Edital será adjudicado cuja proposta houver sido classificada 

em primeiro lugar, sendo o resultado desta concorrência será homologado pelo Instituto 

de Gestão e Cidadania - IGC, e realizada divulgação mediante publicação no sítio 

eletrônico: www.igcce.com.br. 

10.2. A adjudicatária, após convocação terá o prazo de 02 dias úteis, no local 

determinado na convocação, para assinatura do contrato.  

10.3. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, uma vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Instituto de Gestão e Cidadania 

- IGC. 

10.4. A recusa injusta da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato no prazo 

estabelecido, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a 

as penalidades previstas neste Edital e sua desclassificação. 

10.5. Expirado o prazo fixado para assinatura do contrato, o Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC, poderá convocar os participantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para os fins ali indicados, em igual prazo e nas mesmas condições propostas 

pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com 

o presente ato convocatório, ou revogar este Edital.  

http://www.igcce.com.br/
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10.6. Os participantes convocados na hipótese prevista no subitem anterior não ficarão 

sujeitos às penalidades em caso de não aceitação das condições ali indicadas. 

 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2021, podendo 

ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, havendo concordância entre as 

partes, ou rescindido, mediante aviso-prévio de 30 (noventa) dias, caso haja interesse das 

partes.  

11.2. Havendo renovação do contrato, após um ano, este será reajustado pelo índice IPC-

FIPE, ou outro que vier a substituí-lo, desde que previamente requisitado. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1. O pagamento dos serviços executados será realizado até o 30º (trigésimo) dia útil, 

do mês subsequente ao da prestação dos serviços, de acordo com o cronograma-físico 

financeiro, apresentado pela empresa vencedora e que fará parte integrante do contrato, 

após ser aprovado/atestado pelo Instituto de Gestão e Cidadania - IGC. 

12.2. O pagamento será creditado em conta corrente do Contratado, através de ordem 

bancária em instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado 

o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser 

efetivado o crédito. 

12.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual. 

12.3.1. O Contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se os 

serviços prestados estiverem em desacordo com as especificações constantes 

deste Edital. 

12.4. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de 

habilitação quanto à situação de regularidade da empresa. 

12.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento e/ou repasse, por culpa – da Gestão 

municipal ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, este não se responsabilizará pelos 

prejuízos sofridos pelo Contratado, uma vez que o IGC trata-se se Organização Social, sem 

fins lucrativos, portanto não goza de lastro financeiro para saldar débitos nos quais não 

houve repasse pela municipalidade. 
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12.6. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, o serviço prestado não estiver sendo executado de 

acordo com a especificação apresentada e aceita.  

 

13 - DAS SANÇÕES ADMINISTATIVAS  

13.1. A aplicação de penalidades à participante vencedora reger-se-á conforme o 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 

8.666/93. 

13.2. Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo 

justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-

lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 

13.2.1. Advertência, por escrito: 

a) A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência 

ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de 

pequena monta. 

13.2.2. Multa de 1% (um por cento), ao dia calculada sobre o valor da parcela não 

cumprida do contrato, considerando a data da notificação, até que seja sanada a 

irregularidade, ou ainda, na hipótese da adjudicatária deixar de firmar o contrato 

dentro do prazo estabelecido: 

13.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração;  

13.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

a) Permanecerá enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 

ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade que será concedida sempre que o contratado fizer o 

ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.  

13.3. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar 

justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a 

critério da CONTRATANTE a sua aceitação. 

13.4. Vencido(s) o(s) prazo(s), a CONTRATANTE oficiará à contratada comunicando-a da 

data limite. 

13.5. Pela inexecução total da obrigação, a CONTRATANTE rescindirá o contrato, podendo 

aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 
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13.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

13.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, 

danos ou prejuízos ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, será aplicado ao Contratado 

que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não 

celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fazer declaração falsa  ou  cometer  fraude  

fiscal,  a  sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a Administração  Pública,  

pelo  prazo  de  até  cinco  anos,  enquanto  perdurarem  os  motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

13.8.  As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da CONTRATANTE, pela 

CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta 

específica em favor da CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente. 

13.8.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber da CONTRATANTE, terá o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da 

multa na forma estabelecida no subitem anterior. 

13.9. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que a 

CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas. 

13.10.  A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual 

será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa 

e o contraditório. 

 

14. DA RESCISÃO 

14.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Edital se processará de acordo 

com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. É facultado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC, auxiliada pela Equipe de Apoio, 

proceder em qualquer fase do Edital, realizar diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente da proposta. 
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15.2. A critério do Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, o objeto da presente seleção 

poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

15.3. Fica assegurado ao Instituto de Gestão e Cidadania - IGC o direito de, no interesse 

da Administração e sem que caiba aos participantes qualquer tipo de reclamação ou 

indenização:  

15.3.1. Anular, por iniciativa própria ou mediante provocação de terceiros quando 

houver ilegalidade ou revogar, por interesse público, a presente concorrência, 

sempre em despacho fundamentado, a qualquer tempo dando ciência aos 

interessados.  

15.3.2. Alterar as condições deste Edital, desde que fixe prazo, não inferior a 05 

(cinco) dias para abertura das propostas, a contar da data da publicidade das 

alterações.  

15.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o do dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias úteis.  

15.5. Caberá a participante adjudicatária arcar com todos os ônus decorrentes das 

obrigações sociais e fiscais dos empregados necessários à execução dos serviços, bem 

como a aquisição dos materiais e equipamentos adequados ao objeto do contrato.  

15.6. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou 

quaisquer outros. 

15.7. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, se reserva ao direito de anular ou revogar a 

presente certame, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 

15.8. Nos casos omissos neste Edital, prevalecerão os dispositivos da Lei 8.666/93, 

independentemente de sua menção expressa nesta Concorrência.  

15.9. É proibido a qualquer participante tentar impedir o curso normal do processo de 

escolha, mediante a utilização de recursos ou de meios meramente procrastinatório, 

sujeitando-se o autor às sanções legais e administrativas previstas no art. 93, da Lei nº 

8.666/93.  

15.10. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão Permanente de 

Licitação  através do email: igcadmcariri@gmail.com. 

15.11. O Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, tem até 06 (seis) meses para realizar 

contratação, podendo ser prorrogado, conforme preconiza Lei 8666/93 e suas alterações 

posteriores, pois trata-se de serviço continuado 

15.12. Integram este: 



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 

15.12.1. ANEXO I - Termo de Referência. 

 

Juazeiro do Norte – CE, 25 de agosto de 2021. 

 

INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC 
HERBERT PESSOA LOBO 

DIRETOR EXECUTIVO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para 

aquisição de AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO 

ININTERRUPTO ATRAVÉS DE EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, 

INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO CEDIDO EM COMODATO 

E EVENTUAL TROCA DO EQUIPAMENTO, para atender a melhor necessidade 

da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, 

a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato. 

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

UND. DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNIDADE 

 

1 

 

Oxigênio medicinal criogênico 

 

M³ 

 

 

2 

 

Oxigênio medicinal gasoso (cilindros de 7,0 a 

10,0m³) 

 

M³ 

 

 

3 

 

Oxigênio medicinal gasoso para transferência 

de pacientes (cilindros de 1,00 a 3,0m³) 

 

M³ 

 

 

Tanques de armazenamento e cilindros que serão fornecidos em regime de 

comodato: 
 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

 

UND. DE 
MEDIDA 

 

VOLUME / 
CAPACIDADE 

 

1 

 
Tanque para armazenamento de 
oxigênio medicinal criogênico 

 

M³ 

 
A definir em 
conjunto com 
a contratada* 

 

2 

 
Cilindro de oxigênio medicinal para 
suprimento reserva (sem custo ao 

Contratante) 

 

M³ 

 

7,00 a 10,00 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO 

 
UND. DE 
MEDIDA 

 
VOLUME / 

CAPACIDADE 

 

3 

 
Cilindro de oxigênio medicinal para 

transferência de pacientes 

 

M³ 

 

1,00 a 3,00 

 

1.2. O fornecimento dos gases medicinais comprimidos e liquefeitos em cilindros 

se dará por meio da cessão gratuita dos cilindros de armazenamento da 

CONTRATADA e/ou pelo abastecimento de cilindros da própria unidade de 

saúde; 

1.3. O fornecimento de gases medicinais comprimidos e liquefeitos contempla a 

retirada dos cilindros vazios, cedidos e próprios; a entrega dos cilindros 

abastecidos, cedidos e próprios, e as respectivas manutenções preventivas e 

corretivas; 

1.4. O fornecimento dos gases medicinais deverá obedecer ao cronograma, aos 

procedimentos e aos horários estabelecidos pela Direção da(s) Unidade(s) de 

Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, a ser 

individualizada no ato da assinatura do Contrato, assegurando o fornecimento 

ininterrupto dos gases medicinais; 

1.5. As manutenções preventivas e corretivas das centrais de suprimento de gases 

medicinais deverão ser realizadas em conformidade às prescrições dos fabricantes 

dos equipamentos, bem como às legislações e normas técnicas aplicáveis e 

solicitadas pela Contratante, sem custos adicionais a este; 

1.6. As atividades de manutenção preventiva mínimas que devem ser executadas 

estão presentes neste Termo de Referência. 

 

2 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição justifica - se devido à necessidade de administração dos gases 

medicinais para tratamento e prevenção de doenças em pacientes internados na(s) 

Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, a ser 

individualizada no ato da assinatura do Contrato, para fins de diagnóstico médico 

ou para restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas, constituindo 

elementos essenciais e indispensáveis para atendimento aos pacientes. Os gases 

medicinais reagrupam o conjunto dos gases utilizados para a saúde dos pacientes, 

exercem uma ação terapêutica e um papel indireto no tratamento, como é o caso 

dos gases utilizados nas Clínicas, Centro Cirúrgico e CTI. 



 
 
Rua:  Catulo da Paixão Cearense, 135 | Salas: 1001-1002 (10º Andar) 
Triângulo - Juazeiro do Norte/CE | CEP: 63.041-162 
(88) 2156-9263 | igcce.com.br 
CNPJ: 24.127.105/0001-74 
 
 

2.2. A modalidade “comodato” propicia a utilização de equipamentos de última 

geração, respectivas atualizações, bem como o acompanhamento constante das 

mudanças de metodologias, avanços tecnológicos, assistência técnico-científica 24 

horas, substituição de peças e de equipamentos, quando necessário, sem custos 

adicionais para o Contratante.  Adquirindo-se os serviços/equipamentos através 

de contrato de comodato, garante-se o atendimento ininterrupto das manutenções 

corretivas e preventivas, possibilitando assim o perfeito funcionamento dos 

equipamentos e, consequentemente, garante-se o imediato atendimento aos 

usuários da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato. 

 

3 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1. OS GASES MEDICINAIS CRIOGÊNICOS E OS GASES MEDICINAIS 

COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS a serem fornecidos devem ter as 

especificações técnicas em explícita conformidade com a qualidade preconizada 

em compêndios oficiais reconhecidos pela ANVISA, de acordo com a Resolução – 

RDC/ANVISA n.º 69 de 2008 e suas atualizações, com as seguintes especificações 

técnicas, quanto às suas características, as quais deverão ser rigorosamente 

atendidas, conforme relacionado a seguir: 

OXIGÊNIO MEDICINAL 

- Grau de pureza mínima de 99,0%; 

- Símbolo O2; 

 - Características físico-químicas: 

- INODORO; 

- INSÍPIDO; 

- NÃO INFLAMÁVEL; 

- COMBURENTE; 

- PESO MOLECULAR = 31,9988; 

- PRODUTO SEM EFEITO TOXICOLÓGICO (USO MEDICINAL). 

3.2. Compete à CONTRATADA, para o fornecimento de gases medicinais 

criogênicos, instalação e manutenção dos tanques estacionários criogênicos, 

vaporizadores e acessórios nos locais indicados pelo Contratante e suas 

interligações às redes existentes no local. 
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3.3. A instalação do tanque criogênico deverá seguir ao preconizado na Resolução 

RCD ANVISA n.º 50 de 2002 e suas atualizações, ABNT NBR 12188:2016, e demais 

legislações e normas técnicas aplicáveis. 

3.4. O tanque criogênico ficará à disposição para atender a melhor necessidade 

da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, 

a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato, durante a vigência do 

contrato. Caso haja aumento da demanda, a CONTRATADA obriga-se a substituir 

o tanque por modelo de maior capacidade, de modo que seja mantido o 

fornecimento ininterrupto do produto. 

3.5. O oxigênio deverá ser fornecido através do sistema criogênico, seguindo a 

Resolução – RDC/ANVISA n.º 50 de 2002 e suas atualizações, ABNT NBR 

12188:2016 e demais legislações e normas técnicas aplicáveis. 

3.6. A central de suprimento com tanque criogênico estacionário de oxigênio deve 

ter suprimento primário e reserva, conforme esquema de instalação definido na 

ABNT NBR 12188:2016. 

3.7. Tanque criogênico estacionário, responsável pelo acondicionamento do 

produto na forma líquida a baixíssima temperatura (-183°C). Esse tanque deve ter 

a capacidade mínima de 20,00m³ e possuir casco interno em aço inox, sistema de 

isolamento térmico, casco protetor externo em aço carbono, válvulas de segurança 

(alívio), válvulas redutoras de pressão e sistema de válvulas que garantam o 

funcionamento automático do equipamento. 

3.8. Vaporizador atmosférico responsável pela gaseificação do produto até a 

temperatura ambiente. 

3.09. Central de cilindros de oxigênio reserva (12 + 12 cilindros); 

3.10. Tubulação necessária para montagem desta central de oxigênio, executada 

em tubos de aço inox ou de cobre. 

3.11. O tanque criogênico estacionário de oxigênio e demais equipamentos 

necessários ao perfeito funcionamento do suprimento de oxigênio serão fornecidos 

para o Contratante em regime de comodato, de acordo com as necessidades de 

consumo das Unidades/Setores. 

3.12. O fornecimento de gases medicinais comprimidos e liquefeitos em cilindros 

dar-se-á por meio de cilindros de aço de alta pressão, cujas capacidades são 

padronizadas, nas quantidades relacionadas no item 1. 

3.13. Compete à CONTRATANTE a instalação no recinto, de válvulas reguladoras 

de pressão e manômetros e outras válvulas que fazem parte da central; devem ser 

construídos com materiais adequados ao tipo de gás com o qual irão trabalhar e 
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instalados de forma a resistir às pressões específicas em locais indicados pelo 

Contratante, e suas interligações às redes existentes no local. 

3.14. A instalação e construção dos cilindros deverá seguir ao preconizado na 

Resolução – RDC/ANVISA nº 50 de 2002 e suas atualizações, ABNT NBR 

12188:2016 e demais legislações e normas técnicas aplicáveis. 

3.15. Os serviços de manutenção preventiva devem incluir, no mínimo, as 

seguintes atividades: 

3.16. Verificar mensalmente vazamento nas áreas do tanque e oxigênio; 

3.17. Verificar mensalmente limpeza da área do tanque, dos reguladores de linha 

da rede, reguladores da central de reserva; 

3.18. Verificar mensalmente, vazamento nas válvulas de indicação de nível 

(tanques); 

3.19. Verificar mensalmente, bloco central (manifold), carga dos cilindros da 

central de reserva, chicotes, conexões, etc; 

3.20. Executar semestralmente teste zero indicação de nível/manômetro; 

3.21. Inspecionar semestralmente manômetro do tanque; 

3.22. Verificar/substituir semestralmente os volantes das válvulas de enchimento e 

obturador da levantadora; 

3.23. Verificar anualmente as condições da válvula de alívio de pressão, da válvula 

de saída do produto para vaporizador, válvula de segurança do sistema de 

vaporização, válvula três vias, válvula de enchimento dos tanques. 

3.24. Verificar/substituir anualmente, sede da válvula de alívio de pressão, sede do 

local de enchimento. 

3.25. Verificar semestralmente o aterramento do tanque. 

3.26. Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 

01/2010/SLTI/MPOG,   as   participantes   deverão   ofertar   preferencialmente   

produtos   que   sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 

atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2, e cujo processo 

de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO, com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 

aos seus similares. 

 

4 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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4.1. O prazo de entrega dos bens é de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

assinatura do Contrato no da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de 

Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato. 

 

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser substituídos no prazo de no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 08 (oito) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

4.5. Por serem produtos para saúde em cujo há prazo de validade de esterilidade e 

validade para uso, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior 

a 01 ano. 

4.6. Os equipamentos em regime de comodato deverão ser entregues e instalados 

com a primeira solicitação de materiais de consumo. A entrega dos materiais de 

consumo deverá ocorrer de acordo com o cronograma de eventuais aquisições. 

4.7. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados nos tanques 

criogênicos ou cilindros transportáveis (quando aplicável), em conformidade com 

as prescrições da ABNT NBR 12.188:2016, bem como da Resolução – 

RDC/ANVISA n.º 50 de 2002, suas atualizações e NR n° 13. 

4.8. As instalações de suprimento por tanques criogênicos devem respeitar os 

padrões definidos na ABNT NBR 12188:2016, respeitada a composição de uma 

unidade de suprimento primário e uma unidade de suprimento reserva. 

4.9. A empresa CONTRATADA responsabilizar-se-á pela entrega dos 

equipamentos e fornecimento dos serviços, os quais serão inspecionados no ato do 

recebimento dos produtos de acordo com a legislação vigente, conforme segue: 

4.10. Condições de higiene do caminhão e cuidados na descarga; 

4.11. Condições de acondicionamento, aspecto externo dos tanques, tais como: 

danos na estrutura externa, tanques próprios para cada tipo de produto; 

4.12. Todas as misturas deverão ter certificado técnico quando entregues. 
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4.13. A central de suprimento primário deve ter acoplada uma unidade central de 

reserva para emergências, a fim de garantir o fornecimento ininterrupto dos gases. 

No caso do oxigênio, a central de suprimentos reserva pode ser composta por 

bateria de cilindros reserva ou tanque criogênico. Quando houver falha de 

operação no suprimento primário, o acionamento deverá ser automático e 

imediato. 

4.14. Os cilindros da central de reserva deverão estar dimensionados de forma a 

assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases, apresentando capacidade de 

autonomia de no mínimo 10 (dez) horas. 

4.15. Os cilindros das centrais de reserva devem seguir as especificações da ABNT 

NBR 12.176:2010 quanto às etiquetas, à rotulagem e às cores dos mesmos. 

4.16. A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro 

identificando: o nome do produto, as precauções e a classificação ONU do gás 

acondicionado, conforme a Resolução n.º 420/04 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, consolidada com as alterações introduzidas pelas 

Resoluções n.° 701, de 25/08/2004, n.° 1.644 de 26/09/2006, n.° 2.657, de 15/04/2008, 

n.º 2.975, de 18/12/2008 e n.º 3.383, de 20/01/2010. O rótulo de corpo do cilindro 

deve descrever as principais características do gás nele armazenado, os 

procedimentos de emergência e o potencial de risco. 

4.17. A cor padronizada para os cilindros locados de oxigênio medicinal é verde. 

4.18. 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 n.º 420, de 12/02/2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT, consolidada com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.º 701 de 

25/08/2004, n.º 1.644 de 26/09/2006, n.º 2.657 de 15/04/2008, n.º 2.975 de 18/12/2008 e 

n.º 3.383 de 20/01/2010. 

4.19. A marcação deve ser exibida em cada equipamento (tanque) transportado de 

forma visível e legível, colocada sobre um fundo de cor contrastante à da 

superfície externa do equipamento (tanque) e deve estar localizada distante de 

outras marcações existentes. Esta marcação é composta do nome apropriado do 

gás para embarque e do número ONU correspondente, precedido das letras “UN” 

ou “ONU”. 

4.20. O rótulo de classe de risco do gás transportado deve estar afixado, de forma 

visível, em cada volume (tanque), próximo à marcação. Caso o volume tenha 
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dimensões tão pequenas que os rótulos não possam ser satisfatoriamente afixados, 

eles podem ser colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao volume. Cada 

rótulo deve ter o símbolo de identificação do risco, o número da classe ou 

subclasse e grupo de compatibilidade e quando aplicável o texto indicativo da 

natureza do risco. Além dos riscos aplicáveis à substância, o rótulo deve conter 

também, os símbolos de manuseio do volume. 

4.21. Rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das 

unidades de transporte e de carga. 

4.22. O transporte de equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela 

CONTRATADA em caminhões especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei 

n.º 96.044 de 18/05/1988, do Ministério dos Transportes e na Resolução n.º 420 da 

ANTT consolidada com as alterações introduzidas pelas Resoluções n.º 701 de 

25/08/2004, n.º 1.644 de 26/09/2006, n.º 2.657 de 15/04/2008, n./ 2.975 de 18/12/2008 e 

n.º 3.383 de 20/01/2010, podendo ser fiscalizado a qualquer momento pela 

Contratante. 

4.23. Os equipamentos (cilindros e tanques) cedidos em comodato somente serão 

considerados entregues após a instalação e realização de testes necessários para o 

perfeito funcionamento dos equipamentos. 

4.24. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança aplicáveis 

à instalação dos equipamentos, bem como quanto à localização e condições do 

ambiente da instalação de tais equipamentos, em conformidade com a Resolução – 

RDC/ANVISA n.º 50 de 2002 e suas atualizações, e ABNT NBR 12188:2016. 

4.25. Os profissionais envolvidos na instalação devem ser devidamente 

qualificados, estando subordinados a um Responsável Técnico da 

CONTRATADA, devidamente registrado no CREA-CE 

4.26. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à instalação dos 

equipamentos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA e a instalação deverá 

ser realizada pela mesma por meio de profissionais técnicos qualificados. 

4.27. O transporte dos cilindros deve ser realizado em veículos de maneira que não 

possam se deslocar, cair ou tombar. 

4.28. Os cilindros contendo produtos de natureza diferentes devem ser separados 

segundo os respectivos símbolos de risco. Durante as operações de 

descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o máximo cuidado 

pertinente à atividade realizada. 
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4.29. Ao instalar os equipamentos a CONTRATADA deverá entregar a 

CONTRATANTE toda a documentação técnica e de segurança e fornecer 

orientação quanto às regras de guarda e exibição desses documentos. 

4.30. Todo o procedimento de instalação será acompanhado pela equipe do 

CONTRATANTE, sendo emitido, ao final dos serviços, relatório dos serviços 

realizados, em conformidade com a ABNT NBR 12188:2016 e demais legislações 

aplicáveis. 

4.31. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 01 (um) dia, pelo (a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta. 

4.32. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução 

do contrato. 

4.33. No momento anterior ao abastecimento do tanque criogênico o representante 

da CONTRATANTE deve efetuar a verificação do manômetro e do medidor de 

nível do tanque, e anotar a leitura em planilha de controle especifica. A mesma 

verificação e anotação devem ser realizadas após o abastecimento do tanque, 

obtendo-se assim, por diferença de volume, a quantidade de gás abastecida. 

4.34. O CONTRATANTE se reserva o direito de solicitar formalmente ao 

CONTRATADO a apresentação de novas amostras, catálogos, prospectos, laudos 

analíticos e laboratoriais do objeto contratado. 

4.35. As amostras deverão ser encaminhadas ao CONTRATANTE no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias. 

4.36. O CONTRATADO deverá colocar à disposição do CONTRATANTE todas as 

condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 

impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando 

for o caso. 

4.37. As amostras, quando solicitadas, serão em caráter de doação. Os exemplares 

colocados à disposição do CONTRATANTE serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica 

responsável pela análise, bem como conectados a equipamentos e submetidos aos 

testes necessários. 

4.38. Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados das análises nas 

amostras, serão arquivados na(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de 

Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato. 
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e poderão subsidiar avaliações dos produtos em processos licitatórios futuros, 

desde que compatíveis com a situação presente à época, compondo o cadastro de 

materiais. 

4.39. Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis à aceitação do material, estes 

poderão ser utilizados como instrumento para realização do distrato. 

 

5 - DO REAJUSTE 

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite 

para a apresentação das propostas. 

5.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, 

os preços contratados poderão sofrer reajuste, desde que haja autorização do 

Contratante. 

5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 

contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de 

Referências e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

6.2. Fornecer em regime de comodato, os itens da tabela do subitem 1.1; 

6.3. Oferecer treinamento ao pessoal da CONTRATANTE sobre a operação / 

funcionamento dos tanques, centrais de cilindros e movimentação de cilindros no 

ambiente hospitalar, bem como os procedimentos básicos de segurança e o correto 

manuseio dos equipamentos. 

6.4. Entregar cronograma detalhado das atividades de manutenção preventiva 

para aprovação da CONTRATANTE. 

6.5. Atender imediatamente a solicitação de manutenção corretiva para casos de 

emergência. Em outra situação de manutenção corretiva, o atendimento deverá ser 

iniciado em prazo não superior a 02 (duas) horas a partir da solicitação da Direção 

da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, 

a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato, garantindo o ininterrupto 

fornecimento. 

6.6. Fornecer os números dos telefones para atendimento das demandas da 

CONTRATANTE, visando atender os chamados de manutenção corretiva e 

emergências durante 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive 
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sábados, domingos e feriados. Quaisquer mudanças no número dos telefones, a 

CONTRATADA deverá informar a Direção da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada 

pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da 

assinatura do Contrato., no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência. 

6.7. A disponibilidade de serviço de manutenção corretiva de 24 (vinte e quatro) 

horas não pressupõe a disponibilização de técnicos nas dependências da 

CONTRATANTE. 

6.8. Realizar visitas periódicas para execução dos serviços de manutenção 

preventiva, conforme cronograma, onde a CONTRATADA deverá anotar em 

formulários próprios, em papel timbrado da empresa, a revisão efetuada nos 

tanques, painéis de alarme, excluindo-se os acessórios/equipamentos de 

gasoterapia. Também estão incluídas nesta revisão as válvulas de oxigênio, de ar 

medicinal e de vácuo de rede de distribuição. 

6.9. Garantir a segurança e continuidade do fornecimento de gases medicinais. 

6.10. Seguir os critérios das manutenções preventivas e corretivas das unidades 

dos tanques de armazenamento e dos cilindros das centrais de reserva dos gases 

medicinais estabelecidos nas normas técnicas vigentes e nas prescrições do 

fabricante dos equipamentos, de forma a assegurar o fornecimento contínuo dos 

gases. 

6.11. Efetuar as manutenções preventivas em data e horário previamente 

estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de 

funcionamento na(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto de Gestão e 

Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do Contrato.. 

6.12. Na eventualidade de quebra ou manutenção técnica corretiva ou preventiva, 

não pode haver descontinuidade no fornecimento dos gases medicinais 

contratados.  O fornecimento deverá ter o mesmo valor daquele fixado em 

contrato, independente da solução adotada pela CONTRATADA, sem ônus 

adicional ao CONTRATANTE. 

6.13. Qualquer procedimento de manutenção do tanque, da central de suprimento 

ou das baterias de reserva não poderá interromper o suprimento de gases para 

atender a melhor necessidade da(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto 

de Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do 

Contrato, desta forma a CONTRATADA deverá certificar-se das medidas 

necessárias para evitar interrupções. 
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6.14. Caso haja necessidade de substituição de peças, estas deverão ser fornecidas 

pela empresa CONTRATADA. 

6.15. Manter os equipamentos na(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada pelo Instituto 

de Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da assinatura do 

Contrato. enquanto viger o contrato. 

6.16. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia ou validade; 

6.17. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 

6.18. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990); 

6.19. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

6.20. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação; 

6.21. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Termo de Referência e Edital; 

6.22. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6.23. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais em veículos 

apropriados para transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação 

vigente no Brasil (Decreto Lei n.º 96.044 de 18/05/1988 do Ministério dos 

Transportes e Resolução n.º 420 de 12/02/2004, da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, consolidada com as alterações introduzidas pelas 

Resoluções n.º 701 de 25/08/2004, n.º 1.644 de 26/09/2006, n.º 2.657 de 15/04/2008, 

n.º 2.975 de 18/12/2008 de n.º 3.383 de 20/01/2010), podendo ser fiscalizado a 

qualquer momento pela Contratante. 

6.24. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros no local da 

prestação dos serviços, devendo os mesmos serem transportados na posição 

vertical, em carrocerias de ferro e em veículos que contenham elevadores, de 

maneira adequada a garantir a segurança do transporte e do descarregamento. 
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6.25. Portar e apresentar a documentação exigida para transporte de cargas 

perigosas contendo: 

6.26. Documento de transporte ou manifesto de carga, relatando para cada 

substância e artigo objeto do transporte, o nome apropriado para embarque, a 

classe ou a subclasse do produto, o número ONU, precedido das letras “UN" ou 

“ONU” e o grupo de embalagem da substância ou artigo e a quantidade total por 

produto perigoso abrangido pela descrição. 

6.27. Declaração do expedidor, que acompanhe ou componha o documento de 

transporte para produtos perigosos, sendo emitido pelo expedidor, declarando 

que o produto está adequadamente acondicionado para suportar os riscos normais 

de carregamento, descarregamento, transbordo e transporte e que atende à 

regulamentação em vigor. 

6.28. Certificado de capacitação do veículo e dos equipamentos, expedido pelo 

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) ou por 

entidade por ele credenciada. 

6.29. Documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em 

legislação de trânsito de que recebeu treinamento específico para transportar 

produtos perigosos. 

6.30. Apresentar ficha de emergência, para o caso de qualquer acidente ou 

incidentes, contendo instruções fornecidas pelo expedidor conforme informações 

recebidas do fabricante ou importador do produto transportado, que explicitem de 

forma concisa: 

6.31. A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, 

bem como as medidas de emergência. 

6.32. As disposições aplicáveis, caso uma pessoa entre em contato com os produtos 

transportados ou com substâncias que possam desprender-se deles; 

6.33. As medidas que se devem tomar no caso de ruptura ou deterioração de 

embalagens ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos 

perigosos transportados. 

6.34. No caso de vazamento ou no impedimento do veículo prosseguir viagem, as 

medidas necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for o 

caso, restrições de manuseio do produto. 

6.35. Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa 

civil e órgão de meio ambiente ao longo do itinerário. 
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6.36. Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos tais como válvulas de 

segurança e alívio, indicadores de nível, manômetros e reguladores, conforme 

legislação vigente. 

6.37. Fornecer o laudo de calibração para a(s) Unidade(s) de Saúde gerenciada 

pelo Instituto de Gestão e Cidadania – IGC, a ser individualizada no ato da 

assinatura do Contrato., dos instrumentos de medição que vêm instalados nos 

equipamentos ou tanques em comodatos. Também deve fornecer estes laudos, 

quando os mesmos forem calibrados periodicamente ou tenham passados por 

manutenção corretiva. 

6.38. Fornecer laudo do tanque de oxigênio, conforme NR n° 13. 

6.39. Fornecer tabela assinada por responsável da empresa, relacionada à leitura 

do manômetro diferencial (expressa em pol. de H2O ou unidade equivalente) com 

a quantidade de gás contida em m³ em condição “standard” de temperatura e 

pressão (CSTP), isto é 21°C e 760mmHg. 

6.40. Para permitir a verificação desta tabela, a CONTRATADA deverá apresentar 

declaração informando os dados do diâmetro interno do tanque utilizado, 

devidamente atestada pelo engenheiro responsável técnico. 

6.41. Será de responsabilidade da CONTRATADA fazer os testes de 

funcionalidade do sistema trimestralmente, de acordo com a ABNT NBR 

12188:2016, para a verificação das centrais reservas. Também deverão ser 

revisados, na mesma periodicidade os painéis de alarme. Para estes testes, caso 

haja consumo de bateria de reserva, este ônus será de responsabilidade total da 

CONTRATADA. 

6.42. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, 

carga, descarga e abastecimento, devendo os mesmos estarem devidamente 

uniformizados e identificados por crachá. 

6.43. Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e 

manutenção dos equipamentos locados, e eventuais equipamentos / materiais 

suplementares, até os postos de utilização, excluindo-se acessórios/equipamentos 

de gasoterapia, devendo os mesmos estarem devidamente uniformizados e 

identificados por crachá. 

6.44. Manter Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de 

armazenamento e pela distribuição dos gases medicinais, legalmente habilitado 

pelo Conselho de Classe competente. 
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6.45. Executar as intervenções técnicas por meio de técnicos especializados, 

instruídos e controlados pela empresa CONTRATADA e as grandes intervenções 

na presença do respectivo responsável técnico. 

6.46. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em 

especial durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a realização 

dos serviços de manutenção do (s) tanque (s) e dos cilindros. 

6.47. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das 

normas disciplinares e de segurança determinados pela CONTRATANTE, 

provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que garantam a 

proteção de pele, mucosas, vias respiratória e digestiva do trabalhador. 

6.48. Durante as manutenções, os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar 

dispositivos que garantam a segurança total dos procedimentos e dos profissionais 

envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais 

dispositivos. 

6.49. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 

CONTRATANTE. 

6.50. Não permitir trabalho de menor de 16 (dezesseis) anos, exceto em condições 

de aprendiz para menores de quatorze anos, tampouco permitir que o menor de 

18 (dezoito) anos execute trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

6.51. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas 

da Administração. 

 

7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e 

Edital; 

7.2. Conferir as Notas Fiscais e seus respectivos relatórios e, se em conformidade 

com o executado, atestar o mesmo. 

7.3. Devolver à CONTRATADA as Notas Fiscais em que se verificarem 

inconformidade para as devidas correções. 

7.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
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7.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

7.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor (a) especialmente designado (a); 

7.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital; 

7.8. O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 
 
 


