
 
 

 

Ref: Pregão Eletrônico nº 288/2017 
        Processo nº 06820/2017 - SS 

                                              
Informa-se a seguinte alteração no edital do Pregão Eletrônico nº 288/2017 – 

SS: 
 
Descrição Geral da Unidade Geradora de Ar Medicinal: 
 
Onde se lê: “Sistema de pré secagem, sistema formado por secador por refrigeração 
instalado com o objetivo de aumentar a vida útil do sistema de tratamento e pré 
secagem de ar.” 
Leia-se: “Sistema de cadeia de secagem, conforme norma da ABNT.” 
 
Onde se lê: “Pulmão de ar comprimido em aço inox 204, pressão de teste 15 bar, 
válvula de segurança calibrada para 12 bar, com volume de 600 litros.”; 
Leia-se: “Pulmão de ar comprimido em aço inox 204, pressão de teste 15 bar, válvula 
de segurança calibrada para 12 bar, com volume conforme capacidade do 
equipamento de acordo com o projeto realizado.” 
 
O sistema deverá ser composto por: 
 
Onde se lê: “Dois compressores tipo parafuso rotativo, pressão de trabalho de 125 
psi, tensão 220v/380v trifásico, freqüência 60hz.” 
Leia-se: “Dois compressores tipo parafuso rotativo, pressão de trabalho de 125 psi, 
tensão 220v trifásico, freqüência 60hz.” 
 
Descrição geral da Unidade Geradora de Vácuo Medicinal: 
 
Onde se lê: “O Sistema de ar medicinal deverá seguir as normas técnicas e 
recomendações da ABNT-NBR-12188 – do Ministério da Saúde e Portaria RDC-50 de 
21 de fevereiro de 2002.” 
Leia-se: “O Sistema de vácuo medicinal deverá seguir as normas técnicas e 
recomendações da ABNT-NBR-12188 – do Ministério da Saúde e Portaria RDC-50 de 
21 de fevereiro de 2002.” 
 
Onde se lê: “Reservatório cilíndrico vertical em aço carbono, capacidade mínima 1150 
litros dotados de drenos, válvulas esfera e de retenção, vacuômetro e vacuostatos, 
tubos e conexões, 04 vibrastop.” 
Leia-se: “Reservatório cilíndrico vertical ou horizontal em aço carbono, capacidade 
conforme projeto respeitando a norma ABNT 12188, dotados de drenos, válvulas 
esfera e de retenção, vacuômetro e vacuostatos, tubos e conexões, 04 vibrastop.” 
 
Cessão de Comodato de Cilindros: 
 
Incluir os Departamentos em negrito: 
 

Depto Item Especificação 
Qtd. 

mínima 

HPS  1 Cilindro de Óxido Nitroso capacidade entre 14 a 33 kg  6 

HPS 2 Cilindro de Nitrogênio Gasoso medicinal capacidade entre 7,5m e 10m³)  4 

HPS  

3 Cilindro de Oxigênio Gasoso Medicinal capacidade entre 0,75 e 2,25m³  

20 

DURL  3 

PAI  2 



 
 

 

STIH 40 

UAPS 
CENTRO 
SUL 

  2 

DSCA   3 

HPS  

4 Cilindro de Oxigênio Gasoso Medicinal capacidade entre 7,5m e 10m³)  

12 

DURL  26 

PAI  14 

STIH 14 

HPS  

5 Cilindro de Ar comprimido Medicinal capacidade entre 6,0m e 10m³)  

12 

DURL  21 

PAI  5 

 
Incluir após item 4.7 do edital: 
 
Observação: segue abaixo a planilha de pontos ar comprimido e vácuo: 

Depto Item Especificação Qtd. mínima 

HPS 3 Pontos de ar comprimido (CTI, CC, SALA DE URGÊNCIA) 35 

HPS 3 Pontos de ar comprimido unidades abertas (enfermaria)  57 

HPS 4 Pontos de vácuo (CTI, CC, SALA DE URGÊNCIA) 38 

HPS 4 Pontos de vácuo unidades abertas (enfermaria)  12 

 
 
Do Preço e do Pagamento: 
 
Onde se lê: “Junto a nota fiscal, que deverá ser emitida em 02 VIAS, a contratada 
deverá apresentar as documentações relativas às Certidões Negativas de Débito de 
acordo com o art. 29 da lei de licitações n.º 8.666/1993.” 
Leia-se: “Junto a nota fiscal, que deverá ser emitida em 01 VIA, a contratada deverá 
apresentar as documentações relativas às Certidões Negativas de Débito de acordo 
com o art. 29 da lei de licitações n.º8.666/1993.” 
 
Documentos relativos à qualificação técnica: 
 
Onde se lê: “Atestado de capacidade técnica, emitido por estabelecimento de saúde 
que faça uso de sistemas de capacidade semelhante, bem como as especificações 
técnicas exigidas nesta licitação, devidamente registrado no CREA pela proponente.” 
Leia-se: “Atestado de capacidade técnica, emitido por estabelecimento de saúde que 
faça uso de sistemas de capacidade semelhante, bem como as especificações 
técnicas exigidas nesta licitação pela proponente.” 
 
Onde se lê: “Apresentação da Autorização de Funcionamento para Fabricação e 
Envase (AFE) emitida pela ANVISA, dentro do período de 01 ano, contado a partir de 
sua Publicação no DOU, nos moldes da RDC n.º 69, de 2008, RDC n.º 9 de 2010 e 
RDC n.º 16 de 2014.” 
Leia-se: “Apresentação da Autorização de Funcionamento para Fabricação e Envase 
(AFE) emitida pela ANVISA, contado a partir de sua Publicação no DOU, nos moldes 
da RDC n.º 69, de 2008, RDC n.º 9 de 2010 e RDC n.º 16 de 2014.” 



 
 

 

Da Sociedade Empresária Vencedora: 
 
Onde se lê: “Executar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos sem 
ônus adicional para a contratante, sendo que a detentora deverá executar 
mensalmente manutenção preventiva em todas as instalações centralizadas de gases 
do HPS (oxigênio, ar comprimido, óxido nitroso) e na rede de distribuição dos gases 
instaladas nos setores PAI e LESTE. E executar manutenção corretiva dos 
equipamentos sem ônus adicional para a contratante, sempre que for solicitado, bem 
como efetuar as reposições de peças sempre que necessário aos equipamentos: 
Tanque de Criogênio para LOX, Sistema de Ar medicinal, Sistema de Vácuo Clínico e 
de toda rede de distribuição dos gases dos setores. Quanto a reposição de peças 
como: umidificadores, fluxômetros e reguladores não serão de responsabilidade da 
proponente, os mesmo deverão ser licitados.” 
Leia-se: “Executar manutenção preventiva dos equipamentos sem ônus adicional para 
a contratante, sendo que a detentora deverá executar  manutenção preventiva de 
acordo com a periodicidade estabelecida no manual dos equipamentos, devendo a 
Contratada apresentar cronograma no início do contrato contemplando a 
periodicidade  em todas as instalações centralizadas de gases do HPS (oxigênio, ar 
comprimido, óxido nitroso) e na rede de distribuição dos gases instaladas nos setores 
PAI e LESTE. E executar manutenção corretiva dos equipamentos sem ônus adicional 
para a contratante em até 8 horas (a contar da solicitação da Contratante) ou imediato 
conforme a necessidade ou gravidade da situação, bem como efetuar as reposições 
de peças sempre que necessário aos equipamentos: Tanque de Criogênio para LOX, 
Sistema de Ar medicinal, Sistema de Vácuo Clínico e de toda rede de distribuição dos 
gases dos setores. Quanto a reposição de peças como: umidificadores, fluxômetros e 
reguladores, estes NÃO serão de responsabilidade da proponente, os mesmos 
deverão ser licitados, uma vez que não compõe a rede de fornecimento de gases.” 
 
Onde se lê: “Executar mensalmente manutenção preventiva e corretiva em todas as 
instalações centralizadoras de gases das unidades.” 
Leia-se: “Executar em todas as instalações centralizadoras de gases das unidades, 
manutenção preventiva de acordo com a periodicidade estabelecida no manual dos 
equipamentos, devendo a Contratada apresentar cronograma no início do contrato 
contemplando a periodicidade e manutenção corretiva em até 8 horas (a contar da 
solicitação da Contratante) ou imediato conforme a necessidade ou gravidade da 
situação.” 
 
Onde se lê: “Emitir as Notas Fiscais em três vias para a locação de equipamentos e 
para o fornecimento de gases medicinais sendo neste caso, a nota emitida no ato da 
entrega do produto. Duas vias serão entregues para a Secretária de Saúde.” 
Leia-se: “Emitir as Nota Fiscal em uma via para a locação de equipamentos e para o 
fornecimento de gases medicinais sendo neste caso, a nota emitida no ato da entrega 
do produto. Duas vias serão entregues para a Secretária de Saúde.” 
 

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da 
licitação, que tem a sua data de abertura reagendada para o dia 25.09.2017 às 
10:30h a se realizar no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, 
horário de Brasília - DF.  O edital com as alterações estará disponível na CPL ou no 
endereço eletrônico: http://cpl.pjf.mg.gov.br. 

 
Em 13 de setembro de 2017. 
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