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MINUTA DO PROJETO BÁSICO 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente projeto tem por objeto a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NO SERVIÇO DE  FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS, CONFORME CONDIÇÕES, 

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID-19 INSTALADO NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DO AMAPÁ, subordinado a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, compreendendo o 

fornecimento de mão de obra, estrutura, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários a sua regular 

execução, conforme condições, especificações e quantitativos constantes neste Projeto Básico. 

1.2. O referido processo será através de DISPENSA DE LICITAÇÃO, em conformidade com Art. 24 Inciso 

IV da Lei nº 8.666/93 tendo como critério de julgamento os seguintes requisitos: 

1.2.1. Serviço/Material compatível com as especificações mínimas constantes no item 4, anexo I e II do 
Projeto Básico; 

1.2.2. Menor Preço; 
1.2.3. Possuir estrutura para execução do objeto; 
1.2.4. Apresentar a documentação exigida neste Projeto Básico. 

 
2. JUSTIFICATIVA E FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
2.1. A contratação em tela justifica-se pela necessidade de atender a demanda do CENTRO DE 

ATENDIMENTO AO COVID 19 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO visando o enfrentamento da infecção pelo COVID 

19, que durante o período de pandemia serão Centros referenciados para o enfrentamento e combate ao Novo 

Coronavírus – COVID 19, tendo em vista que as ações de combate ao Coronavírus, nos casos de agravamento 

requer a implementação de medidas de SUPORTE ESPECIALIZADA E DIFERENCIADA, pois a ausência deste 

serviço pode acarretar em perdas de vidas por falta de suporte adequado a um tratamento de saúde complexo. 

2.2. Em virtude do quadro epidemiológico grave, a situação exige do Estado, o enfrentamento na execução 

das ações de controle que podem enfrentar dificuldades, justificando a necessidade urgente de apoio diante 

desse cenário, na execução complementar das ações; 

2.3. Visto a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional pela Organização 

Mundial de Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19); 

Autorizo este Projeto Básico de acordo                                com o 

Art. 24, Inciso IV da Lei nº 8.666/93: 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário de Estado da Saúde do Amapá 

Decreto nº 1.722/2020 
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2.4. A necessidade que a atual conjuntura impõe ao poder executivo do estado do amapá a adoção de 

medidas sanitárias urgentes com vista a garantir o restabelecimento das sadias condições de vida da 

população, bem como assegurar o fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana; 

2.5. O dimensionamento do quantitativo do objeto, decorre da necessidade de manter a oferta ininterrupta no 
fornecimento de gases medicinais e com prospecção de ampliação da quantidade de Leitos de UTI na unidade 
de forma a manter um número compatível com os AVANÇOS DA QUANTIDADE DE INFECTADOS NO 
ESTADO, visto que o Amapá se mantém em alerta vermelho, o que reforça a necessidade de AMPLIAÇÃO 
EMERGENCIAL DE SEUS LEITOS DE UTI. 
2.6. Sabe-se que todas as compras e contratações realizadas por entes públicos seguem obrigatoriamente 
regulamentações legais, sendo esta regra fundamentada especialmente no art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal de 1988, determinando que obras, serviços, compras e alienações devam ocorrer por meio de licitação. 
2.7. No entanto a Lei nº 8.666/1993 possibilita exceções a esta regra como a dispensa de licitação (art.24). 
Neste expediente, aplica-se a hipótese do art. 24, inciso lV, da mencionada Lei. 
2.8. O referido texto leciona que a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade 
pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou 
comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 
e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas 
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos. 
2.9. O doutrinador Marçal Justen Filho, assim define o que seja uma situação de emergência:  

“No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de 
atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação 
produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como 
a licitação pressupões certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao 
processo licitatório propiciara a concretização do sacrifício a esses valores.” (Marçal 
Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª 
Edição. Dialética)”.  

2.10. Nem sempre é possível se instaurar um procedimento licitatório, ou que, ainda que venha a ser 
instaurado, a sua conclusão demandaria tempo, o que não se dispõe a Secretaria de Estado da Saúde em 
virtude de exiguidade de prazo disponível e da urgência de atendimento, além da verificação de entraves que 
possam vir a ocorrer, como impugnação de edital, interposição de recursos, dentre outros. 
2.11. Diante o exposto, esta secretaria optou pela dispensa de licitação buscando celeridade processual afim 
de evitar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, respeitando o princípio da eficiência.  
2.12. Diante do contexto de incertezas, e um cenário de quedas no número de casos de covid por volta do 
mês de julho, esta administração não teve como prever que em 2021 iria enfrentar a nova cepa com números 
alarmantes de internados no Hospital Universitário (HU), e que iria ser mais do que necessário o uso do HU e 
todos os serviços por ele fornecidos. 
2.13. Diante da gravidade da situação supracitada, é irrefutável a urgência de nova contratação deste objeto 
para que a população não fique desassistida. 

3. FUNDAMENTAÇAO LEGAL   
 
3.1. Considerando que a Constituição Federal de 1988, em sua na Seção II, Art. 196, dispõe que: 

in verbis “à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução de doença e de outros 



 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ – SESA 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS COVID-19 

PRODOC Nº: 0002.0484.2698.0005/2021 
 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação” 

3.2. Considerando, ainda, as atribuições da vigilância epidemiológica pautada na Lei nº 8.080 de 1990, que 
se propõem a detecção, prevenção, recomendação e adoção das medidas de prevenção e controle das 
doenças e dos agravos de saúde de interesses individuais ou coletivos: 

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. § 1º O dever do 
Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 
e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação.(...)Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: de vigilância sanitária; de 
vigilância epidemiológica;”  

3.3. Considerando a Portaria n° 188/2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em Saúde 
Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-
nCov); 
3.4. Considerando que a ocorrência do novo Coronavírus (Covid-19) importa na disponibilidade direta, de 
urgência e emergência no atendimento aos acometidos, com medicamentos, e atendimento médico – 
hospitalar, atendimento psicológico e social; 
3.5. Considerando o que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 
3.6. Esteado no Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93; 

ipsis litteris:” Art. 24. É dispensável a licitação:“IV- nos casos de emergência 
ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de 
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam 
ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;” (grifou-se). 

3.7. Com fulcro no inciso IV, do Art. 24º, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das restrições da Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), FICAM DISPENSADOS DE LICITAÇÃO OS CONTRATOS DE 

AQUISIÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS às atividades de prevenção, mitigação, preparação e resposta 

a propagação do Coronavírus (Covid-19), de prestação de serviços e de obras relacionadas com a 

reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento e 

oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a 

prorrogação dos contratos.  

3.8. Para efeitos de contratação aplicam-se ainda as definições constantes na 11.1 e 12.1 da Resolução 

ANVISA RDC nº 69/2008. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

4.1. Os gases medicinais criogênicos deverão ser fornecidos de forma initerrupta e devem ter as 

especificações técnicas em explícita conformidade com a qualidade preconizada em compêndios oficiais 
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reconhecidos pela ANVISA, de acordo com os subitens 11.1 e 12.1 da Resolução ANVISA RDC nº 69/2008, 

com as seguintes especificações técnicas, quanto às suas características, devendo as mesmas ser 

rigorosamente atendidas: 

4.1.1. OXIGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO: Grau de Pureza mínimo de 99,0%. Símbolo: O², inodoro, 

insípido, não-inflamável, comburente, peso molecular – 31,9988 e sem efeito toxicológico. 

4.1.2. OXIDO NITROSO MEDICINAL GASOSO: Grau de Pureza 98,0%. Símbolo: N²O, incolor, 

insípido, não inflamável, comburente, peso molecular – 44,0128. Sinônimos: gás 

hilariante, monóxido dinitrogênio, óxido de nitrogênio, ar artificial, anidrido ácido 

hiponitroso e protóxido de azoto. 

4.1.3. NITROGÊNIO MEDICINAL LÍQUIDO: Grau de Pureza mínimo de 99%. Símbolo: N²; incolor, 

inodoro, insípido, não inflamável, peso molecular – 28,01. Sinônimos: azoto (no estado líquido). 

4.2. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados nos tanques criogênicos ou cilindros 

transportáveis (quando aplicável), em conformidade com as prescrições da Norma NBRR nº 12.188 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como Resolução ANVISA RDC nº50/2002. 

4.3. As instalações de suprimento por tanques criogênicos devem respeitar os padrões definidos na norma 

ABNT NBR 12.188/2003, respeitada a composição de uma unidade de suprimento primário e uma unidade de 

suprimento reserva. 

4.4. No caso de fornecimento de Ar Comprimido Medicinal, este poderá ser obtido através de sistema de 

compressores ou através de Dispositivo Especial de Mistura, devendo este último ser formado por tanques 

criogênicos de Oxigênio Medicinal e de Nitrogênio Medicinal e pelo Misturador de Ar Medicinal, equipado, com 

analisadores de oxigênio, que garantam a máxima segurança da composição da mistura, para produzir o ar 

medicinal. Em ambos os casos devem ser respeitados os seguintes limites máximos poluentes toleráveis, 

conforme preconizado pela Norma ABNT NBR nº 12.188: 

4.4.1. N² balanço; 

4.4.2. O²: 19,5 a 23,5 % v/v de Oxigênio; 

4.4.3. CO: 5ppm máximo; 

4.4.4. CO²: 500 ppm máximo; 

4.4.5. SO²: 1ppm máximo; 

4.4.6. NOx: 2 ppm máximo; 

4.4.7. Óleos e partículas sólidas: 0,1 mg/m³ máximo; e 

4.4.8. Vapor de água: 67 ppm máx. (Ponto de orvalho: - 45,5º C, referido a pressão atmosférica). 

 

5. DO TRANSPORTE 

 

5.1. 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 Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, consolidada com as alterações 

introduzidas pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, nº 1644 de 26/9/06, nº 2657 de 15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 

e nº 3383, de 20/01/10). 

5.2. Esta marcação é composta do nome apropriado do gás para embarque e do número correspondente, 

precedido das letras “UN” ou “ONU”. 
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5.3. 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 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; 

5.4. rótulos de risco devem estar também afixados à superfície exterior das unidades de transporte e de 

carga; 

5.5. O transporte dos equipamentos e dos gases deverá ser realizado pela CONTRATADA em caminhões 

especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei N.º 96.044 de 18/05/88 do Ministério dos Transportes e na 

Resolução nº 420 da ANTT consolidada com as alterações introduzidas pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, 

nº 1644 de 26/9/06, nº 2657de 15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 e nº 3383, de 20/01/10. 

 

6. DAS MANUTENÇÕES 

 

6.1. Os critérios das Manutenções Preventivas e Corretivas das unidades dos tanques de armazenamento e 

das centrais de reserva dos gases medicinais devem seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes e nas 

prescrições do fabricante dos equipamentos, de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases. 

6.2. Juntamente com a instalação dos equipamentos a CONTRATADA deverá entregar cronograma 

detalhado das atividades de manutenção preventiva para aprovação do CONTRATANTE. 

6.3. As manutenções técnicas preventivas deverão ser efetuadas em data e horário previamente 

estabelecidos, de comum acordo, de modo que não interfiram nas atividades de funcionamento das Unidades 

hospitalares. 

6.4. O atendimento ao chamado de necessidades de manutenções técnicas corretivas deverá ser efetuado 

no prazo máximo de 2 (duas) horas, contadas a partir da comunicação feita pelo CONTRATANTE, por escrito 

ou telefone, devendo ser anotados o dia, a hora e o nome da pessoa que recebeu a comunicação. O serviço 

de manutenção corretiva deverá estar à disposição 24 horas por dia. (Obs.: A disponibilidade de serviço de 

manutenção corretiva de 24 horas não pressupõe a disponibilização de técnicos nas dependências do 

Contratante). 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. Qualquer procedimento de manutenção, dos tanques criogênicos, da central de suprimento ou das 

baterias de reserva não poderá interromper o suprimento de gases para as unidades hospitalares. Desta forma, 

a CONTRATADA deverá certificar-se das medidas necessárias para evitar interrupções. 

6.8. A manutenção preventiva definida anteriormente na periodicidade conforme Anexo I. 

6.9. Os profissionais envolvidos na manutenção devem ser devidamente qualificados, estando subordinados 

a um Responsável Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no CREA. 

6.10. A cada visita, tanto preventiva como corretiva, os técnicos deverão se reportar ao CONTRATANTE, 

através do fiscal ou gestor do contrato, os quais emitirão relatórios minuciosos dos serviços realizados. 
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7. DO ABASTECIMENTO 

 

7.1. O abastecimento dos Gases Medicinais Criogênicos deverá ser realizado de forma a assegurar o 

fornecimento ininterrupto dos gases, seguindo rigorosamente os prazos estabelecidos no cronograma, exceto 

em casos não previstos inicialmente, decorrentes de situações emergenciais, quando o suprimento deverá ser 

realizado em no máximo 02 (duas) horas a partir do registro comprovado do chamado. 

7.2. No momento anterior ao abastecimento do tanque criogênico um funcionário do CONTRATANTE, fiscal 

ou gestor do contrato, deve efetuar a verificação do manômetro e do medidor de nível do tanque e anotar a 

leitura em planilha de controle específica. 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. 

7.3. Durante o abastecimento dos tanques criogênicos os técnicos da CONTRATADA deverão utilizar 

dispositivos que garantam a segurança total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA providenciar tais dispositivos. 

7.4. Quando do abastecimento do(s) tanque(s) criogênico(s) um funcionário do CONTRATANTE, fiscal ou 

gestor do contrato, deverá acompanhar o abastecimento e emitir comprovante respectivo das quantidades de 

cada gás fornecidas, contendo a data do abastecimento, o nome, o cargo, a assinatura e o número da matrícula 

do servidor do CONTRATANTE, responsável pelo recebimento, e o nome e assinatura do profissional da 

CONTRATADA que efetuou o serviço. 

 

8. VALOR ESTIMADO 

 

8.1. O valor estimado para a contratação do presente objeto é de R$XXXXXX 

 

9. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

9.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão a conta dos recursos 

específicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, qual seja: 

 

 

 

 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Relativos à Regularidade Fiscal: 

10.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

10.1.2. 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 eles administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral 

AÇÃO NATUREZA FONTE 

XXXX XXXXX XXXX 
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da Fazenda Nacional; 

10.1.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com exceção 

dos casos que se enquadram na Medida Provisória n°927/2020; 

10.1.4. 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 de 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto- Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

10.1.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre. 

10.2.  Relativa à Qualificação Técnica: 

10.2.1.  Apresentação de 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica que comprove já ter 

fornecido os produtos constantes do objeto desta licitação, bem como se foram cumpridos os prazos 

estabelecidos e o grau de satisfação; 

10.2.2. Comprovação da autorização de funcionamento emitida pela ANVISA (original ou cópia 

autenticada) e cópia autenticada do Alvará Sanitário e Licença de funcionamento do licitante, expedido 

pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Licença de funcionamento 

do licitante, expedido pelo Serviço de Vigilância Sanitária, em vigência, conforme Código Sanitário e Leis 

Complementares. Não será aceito protocolo de alvará (licença) inicial. 

10.2.3. Certificado do registro do equipamento no Ministério da Saúde, fornecido através do seu órgão 

competente, conforme §4° do art. 14 do Decreto Federal n° 79.094/77 ou publicação no Diário Oficial 

da União. Em caso de registro vencido, o licitante deverá apresentar as Certidões vencidas e todos os 

pedidos de revalidação, com o carimbo do protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível. 

10.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

10.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

10.3.2. Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma 
do art. 58, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

10.3.3. 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. 

10.3.4. Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou 
jornal de grande circulação da sede da licitante. 

10.3.5. 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. 

10.3.6. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

10.3.7. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) 
resultantes da aplicação das fórmulas: 

1.1. LG = 
1.2. Ativo Circulante + Realizável a Longo 
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Prazo 

1.3. Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

1.4. SG = 

1.5. Ativo Total 

1.6. Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

1.7. LC = 
1.8. Ativo Circulante 

1.9. Passivo Circulante 

 
10.3.8. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 

 

11. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

 

11.1. As quantidades de abastecimento dos gases são estimadas para 30 (trinta) dias a serem entregues no 

Hospital Universitário de Macapá (Rodovia JK, s/n, Jardim Marco Zero) com quantidade conforme descrita no 

ANEXO II deste Projeto Básico. 

11.2. A CONTRATADA deverá fornecer o Oxigênio em Cilindros para a Central de Suprimento de Emergência 

ao mesmo preço do Oxigênio Líquido em caso de falta deste produto por atraso na programação de 

abastecimento ou parada para manutenção da Central Criogênica (Tanques). 

 

12. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

12.1. Em caso de alterações contratuais, na forma do que dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 

nº 8.666/93 e objetivando a manutenção econômico-financeiro inicial do contrato, os preços ajustados entre as 

partes poderão ser alterados, mediante o instituto do REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, quando 

devidamente comprovada a incidência na economia do contrato, de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, decorrentes 

de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, 

que neste caso será formalizado por TERMO DE ADITAMENTO; 

12.2. Para que ocorra o reequilíbrio econômico-financeiro, a Empresa deverá solicitar atualização dos valores, 

elaborando, desta forma, nova Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços comprovando a 

alteração valores, para que se mantenha o equilíbrio econômico e para que o valor disponibilizado pela 

Contratante, para estes gastos, esteja compatível com os valores de mercado; 

12.3. Os valores referentes aos serviços contratados, eventualmente, poderão ainda sofrer ACRÉSCIMOS OU 

SUPRESSÕES, nos seguintes casos: 
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12.3.1. Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevir 

fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequência incalculáveis, retardadores 

ou impeditivo da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito, fato príncipe e 

fato da Administração, nos termos do art. 65, inciso II, “d” e § 5º, da Lei 8.666/93; 

12.3.2. Para menos, na hipótese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou ainda 

quando ocorrer o fato do Príncipe previsto no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/93. 

12.4. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do ÍNDICE DE PREÇOS 

AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, ou de outro índice normatizado que passe a substituí-lo, no período 

compreendido entre a data em que o preço proposto e adjudicado pela CONTRATANTE e a data em que o 

índice foi divulgado oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste; 

12.5. Será permitido o reajuste dos preços em relação aos uniformes e equipamentos fornecidos, respeitada 

a periodicidade mínima de um ano a contar da data da proposta a que ela se refere ou da data do último 

reajuste, quando assim for concedido, desde que comprovada a variação nominal dos preços praticados pela 

empresa prestadora do serviço de limpeza e conservação; 

12.6. Em conformidade com o disposto nos Art. 2º e 3º da Lei nº 10.192/01, o reajuste só poderá ocorrer nos 

contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a 1 (um) ano, após decorrido 12 (doze) meses da 

apresentação da proposta pela empresa ou do orçamento a que ela se referir, se assim couber. 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 

ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, que será exercida 

diretamente por fiscal ou gestor do contrato designados, podendo para isso: 

13.2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que 

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

seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

13.3. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer produto químico, material ou equipamento de cujo 

uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que 

não atendam às necessidades; 

13.4. Se utilizar do Procedimento de Avaliação da Qualidade dos Serviços de Fornecimento Contínuo de 

Gases Medicinais Criogênicos e Manutenção de Tanques Criogênicos Fixos, de pleno conhecimento das 

partes, para o acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e 

correção de rumos;  

13.5. Executar mensalmente a medição dos serviços pelo fornecimento mensal, descontando-se do valor 

devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, 

sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato. 

 

14. DA CONTRATO 

 

14.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame terá a vigência de 180 (cento e oitenta) 

dias contados a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o Art. 24 Inciso IV da Lei 8.666/93. 
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14.2. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do Amapá, no prazo 

máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a sua assinatura, conforme preceitua 

o Art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

14.3. O presente contrato só terá validade depois de assinado pela autoridade competente da Secretaria de 

Estado da Saúde, e adquirindo eficácia após a data de sua assinatura. 

14.4. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste contrato e seus eventuais 

aditivos no “Diário Oficial”, que é condição indispensável para sua eficácia, em até 5 (cinco) dias após sua 

assinatura. 

14.5. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 da Lei nº 

8.666/1993 e alterações posteriores: 

14.5.1. Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, entregue 

diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem ônus de qualquer espécie para este nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na 

Cláusula “Das Penalidades”; 

14.5.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para 

o CONTRATANTE; ou 

14.5.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

14.6. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada, 

devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 

14.7. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar 

e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade do CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 

acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos serviços; 

14.8. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 

 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

15.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o regular fornecimento do objeto, mediante 

o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFAZ-AP). 

15.2. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da empresa da(s) Nota(s) 

Fiscal(is)/Fatura(s) referente(s) ao(s) objeto(s) regularmente fornecido(s), acompanhado(s) dos documentos de 

habilitação perante a Fazenda  Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho 

(CNDT) junto a Administração Contratante, para sua devida certificação, conforme disposto o art. 29 da Lei n. 

8.666, de 1993, e no Art. 7o do Decreto Estadual n. 1.278, de 17 de fevereiro de 2011; 

15.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancaria, na entidade bancaria 

indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim como os números 

da respectiva agencia e da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 
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15.4. A Administração reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem pagas, 

qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o fornecimento do 

objeto; 

15.5. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação 

à Fazenda Federal, Estadual e Municipal, ao INSS, ao FGTS e ao Ministério do Trabalho (CNDT), apresentados 

em atendimento às exigências de habilitação estiverem com a validade expirada, bem como, a CONTRATADA 

deixar de cumprir com as obrigações trabalhistas, o pagamento ficará retido até a apresentação de novos 

documentos dentro do prazo de validade e/ou o devido cumprimento de suas obrigações. 

15.6. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos 

para pagamento a partir da data de sua reapresentação. A devolução do documento não aprovado pelo 

CONTRATANTE em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos 

serviços, ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados e demais obrigações decorrentes da 

execução do presente instrumento. 

15.7. Será efetuada a retenção ou glosa (desconto) no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.7.1. Não produziu os resultados acordados; 

15.7.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

15.7.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demanda; 

15.7.4. Possua débito ou pendência de qualquer natureza em relação a prestação dos serviços 

contratados pelo CONTRATANTE; 

15.7.5. Possua débitos junto a órgãos Federais, Estaduais, Municipais e Fiscalizadores da Classe; 

15.7.6. As comprovações de regularidade da CONTRATADA deverão corresponder ao período de 

execução do serviço e à mão de obra alocada este. 

15.8. Nenhum pagamento será efetuado a contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito 

de reajustamento ou correção monetária do valor inicial; 

15.9. Quando ocorrerem eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o 

valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fara desde a data de seu 

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados a taxa de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes formulas: 

15.9.1. EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

 VP = Valor da parcela a ser paga; 

15.9.2. I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I= (TX/100)/360 

I= (6/100)/360 = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6% 
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16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

16.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da 

legislação vigente, pelo abastecimento dos Gases Medicinais, locação dos equipamentos para suprimento e 

armazenamento dos gases, bem como pela manutenção preventiva e corretiva de tais equipamentos e bateria 

reserva de cilindros, devendo: 

16.1.1. Apresentar o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela 

instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela distribuição dos gases dentro das 

Unidades Hospitalares; 

16.1.2. Garantir o abastecimento ininterrupto dos gases medicinais nas, conforme estabelecido em 

cronograma de entrega, o qual fixará de 05 (cinco) dias úteis a partir da liberação do local para o início 

da instalação do(s) tanque(s), central de suprimento e respectivas centrais de reserva; 

16.1.3. Na eventualidade de quebra ou manutenção técnica corretiva ou preventiva, não poderá 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 ao ônus 

adicional ao Contratante; 

16.1.4. Responsabilizar-se pelo atendimento às chamadas para fornecimento não previstas inicialmente 

decorrentes de situações emergenciais no prazo máximo de 02 (duas) horas a partir do registro 

comprovado do chamado junto à Contratada, bem como pelas possíveis variações de demanda em 

conformidade com o prazo de entrega estabelecido pelo Contratante; 

16.1.5. Manter a disponibilidade de 24 horas por dia, sete dias por semana, para eventuais solicitações 

de entrega; 

16.1.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos Gases Medicinais em veículos apropriados para 

transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentação vigente no Brasil (Decreto Lei Nº 96.044 de 

18/05/88 do Ministério dos Transportes e Resolução nº 420 de12/02/2004 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, consolidada pelas Resoluções nº 701 de 25/8/04, nº 1644 de 26/9/06, 

nº 2657de 15/4/08, nº 2975 de 18/12/08 e nº 3383, de 20/01/10); 

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

serviços, devendo ser 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; 

16.2. Portar e apresentar a documentação exigida para transporte de cargas perigosas contendo: 

16.2.1. 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; 

16.2.2. 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; 
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16.2.3. Certificados de capacitação do veículo e dos equipamentos, expedido pelo INMETRO– Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial ou por entidade por ele credenciada; 

16.2.4. Documento comprobatório da qualificação do motorista, previsto em legislação de trânsito de 

que recebeu treinamento específico para transportar produtos perigosos; 

16.2.5. 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: 

16.2.5.1. A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como as 

medidas de emergência; 

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

transportados ou com substâncias que possam desprender-se deles; 

16.2.5.3. 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; 

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

necessárias para a realização do transbordo da carga ou, quando for ocaso, restrições de 

manuseio do produto; 

16.2.5.5. Números de telefones de emergência do corpo de bombeiros, polícia, defesa civil e 

órgão de meio ambiente ao longo do itinerário. 

16.3. Realizar a manutenção corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, tanques criogênicos, 

central de suprimento, bateria de cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas, 

inclusive com o fornecimento e troca imediatos das peças necessárias para o seu perfeito funcionamento, sem 

restrição ou limitação de chamadas, horário ou total de horas e sem ônus adicionais ao CONTRATANTE; 

16.4. Realizar a manutenção técnica preventiva dos equipamentos de sua propriedade, tanques criogênicos, 

central de suprimento, bateria de cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas, sem 

interferir nas atividades de funcionamento da Unidade Hospitalar, conforme as exigências da legislação 

específica vigente; 

16.5. Efetuar a aferição e a calibração de equipamentos tais como válvulas de segurança e alívio, indicadores 

de nível, manômetros e reguladores; 

16.6. Em casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos locados a CONTRATADA deve efetuar 

imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum ônus adicional ao CONTRATANTE, 

inclusive quanto às perdas de gases decorrentes da respectiva falha; 

16.7. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade; 

16.8. Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condições de temperatura, densidade e pressão, 

identificação do grau de risco e das medidas emergenciais a serem adotadas em caso de acidentes; 

16.9. Entregar os Gases Medicinais com identificação da data de envase; 

16.10. Dispor de pessoal operacional qualificado para os serviços de transporte, carga, descarga e 

abastecimento, devendo estar devidamente uniformizados e identificados por crachá; 

16.11. Dispor de pessoal técnico qualificado para os serviços de instalação e manutenção dos equipamentos 

locados, e eventuais equipamentos/materiais suplementares, devendo estar devidamente uniformizados e 

identificados por crachá; 

16.12. Manter Responsável Técnico pela instalação e manutenção dos sistemas de armazenamento e pela 

distribuição dos gases medicinais legalmente habilitados pelo Conselho de Classe competente. (Resolução 
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ANVISA RDC nº. 189/03); 

16.13. Executar as intervenções técnicas por meio de técnicos especializados, instruídos incontrolados pela 

empresa CONTRATADA e as grandes intervenções na presença do respectivo responsável técnico; 

16.14. 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; 

16.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento por parte de sua mão-de-obra das normas disciplinares e de 

segurança determinadas pelo CONTRATANTE, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

que garantam a proteção da pele, mucosas, via respiratória e digestiva do trabalhador; 

16.16. Instruir sua mão-de-obra quanto à prevenção de incêndios de acordo com as normas vigentes e 

instituídas pela CIPA; 

16.17. 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; 

16.18. Manter os serviços de atendimento de entrega para emergências por 24 horas; 

16.19. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autorização de serviços, responsável técnico e 

preposto(s) quem tenha(m) poder para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato; 

16.20. 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 pelo CONTRATANTE; 

16.21. Verificar e conservar as placas de advertência de riscos e de emergências bem como a sinalização de 

operação de carga, descarga e abastecimento; 

16.22. Responsabilizar-se por todas as peças, componentes, materiais e acessórios a serem substituídos nos 

equipamentos locados (sem ônus adicionais), mantendo o nível de segurança e desempenho dos 

equipamentos, reservando-se ao CONTRATANTE de rejeitar o material ou peça que denote uso; 

16.23. Assegurar a qualidade do Gás Medicinal fornecendo ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, 

documentação de controle de amostras que demonstrem tal qualidade com emissão de Certificado de 

Qualidade com assinatura do responsável técnico; 

16.24. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a origem 

até sua entrega no local de destino; 

16.25. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis resultantes 

da execução do contrato; 

16.26. Garantir que os veículos eventualmente envolvidos na execução dos serviços sejam movidos por fontes 

de energia que causem o menor impacto ambiental (álcool ou gás natural veicular – GNV ou biodiesel ou 

elétrico); 

16.27. Zelar pela limpeza e conservação dos locais onde serão instalados os tanques criogênicos;  

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
17.1. Fornecer à CONTRATADA a primeira requisição de serviços, acompanhada do cronograma de 
abastecimento na data de assinatura do contrato e/ou documento equivalente. O cronograma de entrega fixará 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para o início da instalação do(s) tanque(s), central de suprimento e 
respectivas centrais de reserva, a partir da liberação do local; 
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17.2. Fornecer as informações sobre locais e horários para abastecimento; 

17.3. Designar a área responsável pela fiscalização e gestão do contrato e acompanhamento dos serviços 

disponibilizando os respectivos telefones de contato à CONTRATADA; 

17.4. Utilizar e manter em perfeitas condições de asseio e segurança os cilindros, o(s) tanque(s) e o(s) 

equipamento(s), zelando pelo seu perfeito funcionamento e conservação; 

17.5. Permitir que funcionários habilitados e prepostos da CONTRATADA examinem os cilindros, o(s) 

tanque(s) e a central de suprimento sempre que necessário, verificando a observância das normas aplicáveis; 

17.6. Usar os cilindros e o(s) tanque(s) exclusivamente para acondicionamento de Gases Medicinais, 

adquiridos da CONTRATADA, sob a pena de responder por perdas e danos na forma da lei; 

17.7. Utilizar somente o sistema de canalização das Unidades Hospitalares, sendo vedada a conexão dos 

equipamentos a outros sistemas de canalização não pertencentes ao hospital; 

17.8. Devolver à CONTRATADA, os referidos equipamentos caso por qualquer razão deixe de utilizá-los; e  

17.9. Não permitir a intervenção de estranhos nas instalações dos equipamentos da CONTRATADA. 

 
 
 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

18.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: 

18.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 

18.1.2. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor contratado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

18.1.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto na alínea “b.1”, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado/contratado, em caso de inexecução total 

da obrigação assumida; 

18.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que: 

18.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

18.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

18.3. As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública poderão 

ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

18.4. Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, dentro do prazo 

de 05 (cinco) dias contados do dia seguinte ao da notificação a Contratada que lhe poderia ser aplicada, 

cabendo recurso à instância superior, em igual prazo, da decisão proferida por aquela autoridade. 
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18.5. Os preços adotados pela Contratada nas faturas que forem emitidas poderão sofrer supressões (glosas), 

em caso de descumprimento de obrigações previstas neste Contrato, sendo estas devidamente sancionadas 

pela Administração Contratante. 

18.6. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento irregular das 

cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento contratual, por parte da CONTRATADA, assegurará ao 

CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem prejuízo do disposto nas Penalidades, o 

direito de dá-lo por rescindido; 

18.7. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo dos demais motivos 

previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 

 

19. DO FORO 

 

19.1. Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá para dirimir as dúvidas não 

solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas. 

 

 

Macapá-AP, 31 de março de 2021 
 

Jeruza Amanda Teixeira Barros 
Comissão de Monitoramento de Processos COVID-19 

Portaria nº 0157/2021-SESA 

 

Caio Lucas Picanço 
Comissão de Monitoramento de Processos COVID-19 

Portaria nº 0157/2021-SESA 
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ANEXO I 

Descrição do Serviços 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Verificação do estado dos seguintes componentes: 

PERIODICIDADE 
MÍNIMA 

Tanques Criogênicos 

Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as 
imediatas ações corretivas no sistema e visando prevenir eventuais 
falhas 

Mensal 

Limpeza Trimestral 

Aferição/calibração da instrumentação Anual 

Avaliação e, se for necessário, pintura e atualização da comunicação 
visual 

Anual 

Baterias Reservas de Cilindros 

Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as 
imediatas ações corretivas no sistema e visando prevenir eventuais 
falhas 

Mensal 

Limpeza Trimestral 

Aferição/calibração da instrumentação Anual 

Avaliação e, se for necessário, pintura e atualização da comunicação 
visual 

Anual 

Central de Ar Comprimido Medicinal 

Verificação geral do sistema, incluindo instrumentação, executando as 
imediatas ações corretivas no sistema e visando prevenir eventuais 
falhas 

Mensal 

Verificação de filtros Mensal 

Verificação de drenos Mensal 

Teste de funcionamento Mensal 

Limpeza Limpeza 

Aferição e calibração da instrumentação Mensal 

Centrais de Ar Reserva 

Condições de operação Trimestral 

Verificação do estado de conservação Trimestral 

Aferição/calibração da instrumentalização Anual 
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ANEXO II 

Quantitativos Mensais 

 

PRODUTO VOLUME ESTIMADO 
30 DIAS  

(M³/KG/Mês) 

VOLUME ESTIMADO 
180 MESES  
(M/KG/Mês) 

Oxigênio Líquido Caminhão Tanque 20.000 120.000 

Nitrogênio Liq Caminhão Tanque  20.000 120.000 

Oxigênio Medicinal Cil K 7M3 1.000 6.000 

Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC 10.000 60.000 

Oxigênio Medicinal Carga Cil G 300 1.800 

Oxigênio Med Carg Cil WhiteMed 100 600 

Oxigênio Medicinal Cil PP 100 600 

Óxido Nitroso Cil K 28Kg 112 672 

 

 

 

 


