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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: Contratação de empresa para fornecimento de Gases Medicinais, Ar comprido 
e Vácuo Clínico. 
 
1. IMPORTANTE: 
 

 
DÚVIDAS: Será permitido esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de 
recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos: 
 

 E-mail: compras@aebes.org.br (prioridade) 

 Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543 

 Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786 
 
2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:  
( X ) Menor Preço 
(    ) Melhor Técnica      
(   ) Melhor Preço e Técnica 
(    ) Outro – Descrever: 

 
 

3. DADOS DA CONTRATANTE 
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e 

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente 

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são: 

 

 Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN): Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de 

Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42 

 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61 

 Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - 
CEP 29.151-035;  

 
 
 

Data da Publicação:  25/01/2016 
 
 
Limite para o recebimento das propostas: às 12 : 00 hs min do dia  01/02/2016 
 
OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 
propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo. 

mailto:compras@aebes.org.br
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Gases Medicinais - os gases ou a mistura de gases, liquefeitos ou não, destinados a entrar em contacto direto com 

o organismo humano e que desenvolvam uma atividade apropriada a um medicamento, designadamente pela sua 
utilização em terapias de inalação, anestesia, diagnóstico in vivo ou para conservar ou transportar órgãos, tecidos 
ou células destinados a transplantes, sempre que estejam em contato com estes.  
 
Os produtos adquiridos são:  

 Oxigênio Medicinal, 100% O2 - Gás para inalação. Utilizado principalmente em oxigenoterapia aguda ou 
crónica. Disponível sob a forma liquida, cujo abastecimento será em tanque criogênico e em cilindros; 

 Óxido Nitroso, 100% N2O - Adjuvante da anestesia, empregue em associação com todos os agentes de 
anestesia administrados por via inalatória.  

 Dióxido de Carbono - O uso mais comum do Dióxido de Carbono é em laser e no insuflamento das 
cavidades abdominais (laparoscopia exploratória). Misturado com oxigênio e Nitrogênio, o Dióxido de 
Carbono produz uma atmosfera próxima à fisiológica; 

 Nitrogênio - No estado liquido, o nitrogênio atinge temperaturas de até -196 graus Celsius e é 
largamente empregado nos processos de congelamento de sangue e derivados, esperma, medula 
óssea, órgãos para transplante e todo tipo de material biológico. 

 Óxido Nítrico (NO) é um gás terapêutico que atua como vasodilatador pulmonar seletivo; no HEJSN é 
utilizado 500ppm. 

 Vácuo clínico - prestação de serviços em vácuo, através da instalação de sistemas de aspiração 
especificamente para o uso medicinal. Preferencialmente com baixa geração de ruído; 

         
   O sistema deve estar em total conformidade com as recomendações da ABNT– NBR 12188 – e Ministério da 
Saúde, Resolução RDC No 50 de 21 de fevereiro de 2002. A composição do sistema de produção deverá possuir: 
Duas unidades geradoras de vácuo; Sistema de filtragem do ar de exaustão com filtro bacteriológico; Reservatório 
cilíndrico com capacidade compatível com o sistema de produção; 
 

 Ar comprimido Medicinal – fornecimento de ar comprimido, através da instalação de sistemas de geração 
através de compressores, especificamente para o uso medicinal. Preferencialmente com baixa geração de 
ruído; A composição do sistema de produção deverá possuir: Duas unidades geradoras de vácuo; Sistema 
de filtragem do ar de exaustão com filtro bacteriológico;  

 
Quantidades Gases:  

 

PRODUTO  Unid HEVV HEJSN MMC 

Oxigênio Líquido Tanque Mt³ 18.000 mês 22.000 mês  900 mês 

Oxigênio líquido Cilindro Mt³ 30 mês 170 mês Incluso HEVV 

Nitrogênio Mt³ 24 mês 140 mês Não utiliza 

Dióxido de Carbono Kg 80 mês verificar Não utiliza 

Oxido Nitroso Mt³ Não utiliza 560 mês Não utiliza 

Oxido Nítrico Mt³ Não utiliza 10 mês Não utiliza 

     

http://www.airliquidemedicinal.pt/pt/gases-medicinais-oxigenio/oxigenio-medicinal-1.html
http://www.airliquidemedicinal.pt/pt/gases-medicinais-oxigenio/protoxido-de-azoto-medicinal.html


Documento de Referência: Política de Compras 

 

BRIEFING PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO E/OU FORNECIMENTO DE 

PRODUTO  

Código: COM.FR.0007 

Data da 
Elaboração: 
13/07/2014 

 

 
Revisão 001 
15/10/2015 

 

 
5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
5.1. Documentação obrigatória para habilitação:  
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço 
para o qual poderá ser contratada. Devendo fornecer sempre que solicitado, as certidões de: 

 Certidão Negativa de débito Estadual; 

 Certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estiver 
sediada; 

 Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e dívida ativa da União; 

 Certidão Negativa de débitos Trabalhistas emitida pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 Certidão de Regularidade do FGTS.  

 Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. 
(Exemplos: Alvará de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

 Certidão de regularidade técnica (CRT), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Anotação de responsabilidade técnica (ART), se houver imposição legal para o ramo de atividade; 

 Contrato social e alterações; 

 Apresentação da Carta de Referência emitida por duas empresas atestando a capacidade técnica nos 
casos em que se aplicar; 

 Carta de Exclusividade se for o caso. 
 
5.2. Documentação Específica exigida do serviço/produto:  

 Certidão de Regularidade Técnica/Operacional na Agência Nacional de Petróleo, se houver imposição legal 
para o ramo de atividade; 

 Importante: Caso o serviço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoa (s) na CONTRATANTE, será 
solicitado a apresentação da documentação exigida pelo SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Anexo II - Solicitação de documentos a terceiros, após 
análise do Anexo I - Ficha de Registro do Prestador de Serviços referente ao Manual de terceiros, o qual é 
parte integrante do presente documento. O Anexo II será enviado pelo SESMT caso necessário. 

 Importante: Nas contratações que envolverem a prestação de serviços, serão retidos na fonte os tributos 
federais.  

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 As cotações emitidas deverão estar com papel timbrado da empresa inclusive outros formulários, e sem o 
cumprimento desta exigência serão desclassificadas; 

 O preço do gás será praticado em Kg (quilograma) e devem estar inclusos todos os impostos cabíveis; 

 Realizar periodicamente as manutenções corretivas e preventivas no sistema, como emissão e laudo de 
visita técnica devidamente assinado por profissional habilitado; 

 Aprovar projeto de da Central de Gás no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBM/ES; 

 Respeitar rigorosamente os procedimentos de segurança para abastecimento que obrigatoriamente serão 
supervisionados por funcionário habilitado da Manutenção;  

 Oferecer treinamento teórico/prático sobre o sistema para a Manutenção; 

 Oferecer canal de comunicação em Casos de Emergências – 24 horas por dia, todos os dias da semana; 
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 A emissão das notas fiscais de produto será realizada imediatamente após cada abastecimento; 

 As notas fiscais referente a manutenção devem ser emitidas separadamente do fornecimento de produto; 
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7. FORMA DE REMUNERAÇÃO 

 Importante: Os pagamentos serão condicionados à apresentação mensal da Nota Fiscal dos serviços 
executados/produtos entregues, acrescida das certidões negativas (Conforme item 5.1), que comprovem a 
regularidade fiscal da CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota 
fiscal. 
 

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 12(doze) meses. (Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com o orçamento) 
 
Importante: Nos casos específicos de contratação com o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, deverá ser 
observada a vigência do Contrato de Operacionalização do referido Hospital com a SESA – Secretaria de Saúde do 
Espírito Santo. Caso o mesmo seja rescindido durante a vigência do contrato, não haverá penalidades contratuais 
para nenhuma das partes em caso de rescisão. 
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FICHA DE REGISTRO DO 
PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

CEP: Cidade: UF: 

Tel.:  E-mail: 

Representante(s) legal(s) do Contrato Social: 

Tel:  

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho: 

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES: 

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES: 

1. Descrição sumária das atividades: 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__ 

2. Setores de atuação: 

_________________________________________________________________________________________

_ 

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos 

químicos: 

_________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________ 

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na 

rotina diária dos empregados da AEBES: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__ 

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do 

Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__ 

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das 
reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses). 
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. Observações: 

_________________________________________________________________________________________

_ 

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________ 

 


