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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2013 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, 

Produtos Químicos e Biológicos), ora denominado ÓRGÃO LICITANTE, com sede na Rua Maestro 

José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, torna público que, devidamente 

autorizada pelo Diretor Presidente, ora denominado Autoridade Competente, na forma do disposto no 

processo administrativo nº E-08/005/000806/2013, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste 

Edital, será  realizada licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL POR LOTE, que será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelos 

Decretos Estaduais nº 31.863 e 31.864, ambos de 16 de setembro de 2002, com aplicação subsidiária 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto Estadual nº 3.149, de 28 de abril de 1980, 

Decreto Estadual nº 42.063 de 06 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 33.925, de 18 de setembro 

de 2003, Decreto Estadual nº 42.091, de 27 de outubro de 2009, Decreto Estadual nº 42.301, de 12 de 

fevereiro de 2010, Resolução SEPLAG nº 429, de 11 de janeiro de 2011, e respectivas alterações, 

demais Resoluções editadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e disposições legais 

aplicáveis e do disposto no presente Edital.   

 

1.2 - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br, no dia e hora indicados no item 3 deste Edital e conduzida pelo Pregoeiro com 

o auxílio de sua equipe de apoio, todos designados nos autos do processo em epígrafe. 

 

1.3 - As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes e deverão ser publicadas em todos os veículos em que se deu a 

publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.  

 

1.4 - O Edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, e no portal do 

ÓRGÃO LICITANTE, na página www.vitalbrazil.rj.gov.br, opção: “Licitações” podendo, 

alternativamente, ser adquirido mediante a apresentação de um CD, das 09h00min as 12h00min e das 

13h00min as 16h00min, junto a INSTITUTO VITAL BRAZIL, Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital 

Brazil - Niterói, na Sala da Comissão de Licitação. 
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1.5 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste Edital ou interpretação 

de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, por 

escrito, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, das 09h00min 

as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones (21) 2711-9236 e (21) 

2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.  

 

1.5.1 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração do Edital, responder aos 

pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas), antes do encerramento do prazo 

de acolhimento de propostas.   

 

1.6 - Os interessados poderão formular impugnações ao presente Edital em até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à abertura da sessão, no seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - 

Niterói - RJ, das 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou ainda, através dos telefones 

(21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172, ou e-mail licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.   

 

1.6.1 - Caberá ao Diretor Presidente decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro 

horas).  

 

1.7 - Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão divulgados 

mediante nota no endereço eletrônico www.compras.rj.gov.br, localizado pelo número da licitação no 

portal, na parte relacionada a futuras licitações, assim como na página eletrônica do ÓRGÃO 

LICITANTE, ficando as empresas interessadas obrigadas a acessá-lo para a obtenção das 

informações prestadas.  

 

2 - DO OBJETO  

 

2.1 - O objeto do presente Pregão Eletrônico é a aquisição e instalação de equipamentos de 

geração e distribuição de ar comprimido para uso farmacêutico, conforme especificação 

detalhada no Termo de Referência (Anexos I).   

 

2.2 - A entrega e instalação deverá ser realizada no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias 

consecutivos, a contar da retirada da Nota de Empenho, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 

05 (cinco) dias úteis após a sua emissão.  

 

2.2.1 - Cabe ao licitante consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de 

entrega do objeto da aquisição, visando a sua adequada execução.  
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2.2.2 - Não será admitida justificativa de atraso no fornecimento dos produtos adquiridos que tenha 

como fundamento o não cumprimento da sua entrega pelos fornecedores do licitante. 

 

2.3 - O material deverá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação. 

  

3 - DA ABERTURA   

 

3.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, dirigida pelo Pregoeiro 

designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, 

conforme indicado abaixo:  

 

 

EVENTO DATA HORA 

Início do acolhimento das 
propostas 

13/12/2013 09h00min 

Término do acolhimento das 
propostas 

27/12/2013 13h00min 

Abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico 

27/12/2013 14h00min 

Endereço Eletrônico www.compras.rj.gov.br 

Número da Licitação no Portal PE 068/13 

 

3.2 - Ocorrendo Ponto Facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada para o 

mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

4 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

4.1 - Os recursos necessários à realização das despesas do objeto ora licitado correrão à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

FONTE: 010 

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.303.0323.2286 

NATUREZA DA DESPESA: 449052.06  
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5 - TIPO DE LICITAÇÃO E DO VALOR UNITÁRIO MÁXIMO 

 

5.1 - O presente Pregão Eletrônico reger-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

 

5.2 - O valor global máximo aceito pelo ÓRGÃO LICITANTE é de R$ 2.539.669,95 (dois milhões 

quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos). 

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Poderão participar deste pregão eletrônico as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido 

pela SEPLAG. 

 

6.2 - Não será permitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pelo ÓRGÃO 

LICITANTE, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  

 

6.2.1 - Não será admitida a participação de licitantes já incursos na pena do inciso IV do artigo 87 da 

Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou Entidade que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer 

esfera da Administração Pública. 

  

6.3 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou 

financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso um licitante participe em 

mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão 

rejeitadas. 

 

6.3.1 - Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as 

empresas que tenham diretores acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes 

legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra 

empresa. 

 

6.4 - Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 

9º da Lei nº 8.666/93. 

 

7 - CREDENCIAMENTO 

 

7.1 - Somente poderão participar deste Pregão Eletrônico os licitantes devidamente credenciados junto 

ao SIGA, devendo o credenciamento ser realizado no prazo de até 03 (três) dias úteis da data de 

abertura da sessão, conforme previsto no artigo 5º, parágrafo 2º do Decreto nº 31.864/02. 
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7.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de código para acesso ao SIGA. 

 

7.2.1 - O licitante obterá o código de acesso ao SIGA junto ao endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br, clicando na área de Registro de Fornecedor que se encontra na parte do meio 

do portal e seguindo as orientações de preenchimento. O Portal contém um manual orientando o 

preenchimento.  

 

7.2.1.1 - O licitante deverá preencher algumas telas, digitando informações tais como: pessoas que 

irão operar o SIGA, Classes dos itens de Materiais e Serviços que comercializa e informação de todos 

os sócios e representantes legais do licitante. Após essa digitação, o licitante deverá baixar, em local 

indicado no Portal, um arquivo contendo o respectivo Termo de Responsabilidade o qual deverá 

imprimir e assinar. Este Termo de Responsabilidade deverá ser enviado pelo licitante, juntamente com 

a documentação requerida, para a SEPLAG - Secretaria de Planejamento e Gestão, no endereço 

informado no portal. 

 

7.2.1.2 - Após o recebimento da documentação, a SEPLAG, através do SIGA, enviará para o e-mail 

informado pelo próprio licitante, a chave de identificação e a senha pessoal e intransferível para acesso 

às funcionalidades do SIGA.  

 

7.3 - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à SEPLAG ou ao órgão 

promotor da licitação a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, 

ainda que por terceiros. 

 

7.4 - A perda da senha ou a quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à SEPLAG, 

para imediato bloqueio de acesso. 

 

7.5 - O credenciamento do licitante junto ao SIGA implica na presunção de sua capacidade técnica 

para realização das operações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

8 - DA CONEXÃO COM O SISTEMA E DO ENVIO DAS PROPOSTAS  

 

8.1 - Observado o disposto nos itens 6 e 7 deste Edital, a participação neste Pregão Eletrônico dar-se-

á por meio da conexão do licitante ao SIGA, pela digitação de sua senha privativa e subsequente 

encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do SIGA, no período compreendido 

entre a data de início e de término do acolhimento das propostas, conforme subitem 3.1 deste Edital. 
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8.2 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no SIGA, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

8.3 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no SIGA durante a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

8.4 - O licitante deverá declarar em campo próprio, no momento do envio de sua Proposta de Preços, 

junto ao SIGA que: 

 

a) Cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em 

especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do artigo 2º do Decreto Estadual nº 42.063, de 06 de 

outubro de 2009, no caso de se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 

b) Cumpre os requisitos de habilitação previstos neste Edital;  

 

c) A proposta esta de acordo com as exigências previstas neste Edital e que a mesma foi elaborada de 

forma independente, conforme instituído pelo Decreto Estadual nº 43.150, de 24 de agosto de 2011. 

 

8.5 - Em caso de não atendimento do contido no subitem 8.4, o licitante será desclassificado do 

certame. 

 

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

9.1 - A Proposta de Preços deverá ser elaborada e enviada exclusivamente por meio do SIGA, em 

campo específico, a ser integralmente preenchido.  

 

9.1.1 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada.  

 

9.1.2 - O formulário de Proposta de Preços, em sua forma impressa Anexo II, somente será utilizado 

pelo licitante vencedor com vistas à readequação de sua oferta final. 

 

9.1.3 - Os documentos anexados durante a inserção da Proposta de Preços (folders, prospectos, 

declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome da 

empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite 

a identificação do licitante. 
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9.1.4 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada material (is) constante(s) 

do objeto desta licitação.  

 

9.1.5 - O licitante deverá lançar no sistema eletrônico unicamente o VALOR GLOBAL de cada lote, 

relativo ao somatório do valor de cada item. 

 

9.2 - A Proposta de Preços será feita em moeda nacional e englobará todas as despesas relativas ao 

objeto do Contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, 

despesas fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta 

licitação, salvo expressa previsão legal. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou 

reajustamento de preços será considerada.  

 

9.3 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá 

apresentar Declaração de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 

14.12.2006, em especial quanto ao seu artigo 3º, na forma do Anexo VII do Edital. 

 

9.4 - O licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar 

proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a 

Resolução SER nº 047/2003, com alteração introduzida pela Resolução SER nº 121/2004, sendo este 

valor considerado para efeito de competição na licitação, demonstrada a dedução no corpo da 

Proposta de Preços - Anexo II. 

 

9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste Edital, aquelas com 

preço excessivo e as que tiverem preço manifestamente inexequível.  

 

9.6 - A Proposta de Preços deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas 

quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista neste Edital.  

 

9.7 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da 

data de abertura da sessão, conforme disposto no item 3. 

 

9.7.1 - Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade 

da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do ÓRGÃO LICITANTE, poderá 

solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 
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10 - DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES  

 

10.1 - A partir do horário previsto no subitem 3.1 deste Edital, terá início a sessão de abertura do 

Pregão Eletrônico, ficando os licitantes no aguardo do término da análise da conformidade das 

propostas e início da disputa de preços, quando poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio 

do SIGA, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de 

registro e valor. 

 

10.1.2 - O sistema ficará disponível para a disputa de lances de segunda a sexta-feira, no horário de 

09h00min as 18h00min, após esse período, será bloqueado para tal finalidade. 

 

10.2 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado, as suas regras de 

aceitação e o limite de horário de funcionamento do sistema. 

 

10.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pelo próprio licitante 

e registrado no sistema. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

10.4 - Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.  

 

10.5 - No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

SIGA permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, 

quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

 

10.6 - Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos 

participantes, através de aviso inserido em campo próprio do SIGA (chat mensagem), divulgando, com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora, data e hora para a reabertura da sessão.  

 

10.7 - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente 

dos lances, após o que transcorrerá período de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 

pelo SIGA, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

 

10.7.1 - Em caso de erro material, ao licitante será concedida a possibilidade de enviar solicitação de 

cancelamento do seu lance durante a realização da etapa de lances da sessão pública, que poderá ser 

aceita ou não pelo Pregoeiro. Todavia, durante o transcurso do período randômico de disputa não será 

possível o encaminhamento de solicitação de cancelamento de lances.  
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10.7.2 - Após a finalização do período randômico será aberta pelo Pregoeiro a etapa de classificação. 

Nesta ocasião o licitante poderá solicitar, mediante prévia justificativa, o cancelamento do seu último 

lance ofertado durante o período randômico, o que pode ser aceito ou não pelo Pregoeiro. Caso seja 

aceito, o licitante permanecerá na disputa com o penúltimo lance. 

   

10.7.3 - O período randômico de disputa somente poderá ser iniciado até às 17h20min, tendo em vista 

que, às 18h00min, o sistema será bloqueado automaticamente para envio de lances e continuidade da 

disputa. 

 

10.8 - Caso não sejam apresentados lances, verificar-se-á a aceitabilidade da Proposta de Preços de 

menor valor, considerando-se o valor estimado para a contratação e o disposto no subitem 9.4.  

 

11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

11.1 - O julgamento obedecerá ao critério especificado no item 5, sendo R$ 2.539.669,95 (dois milhões 

quinhentos e trinta e nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), o valor 

global máximo aceito pela Administração.   

  

11.1.1 - No momento da apresentação da proposta vencedora, considerando o valor do preço total de 

cada item, a mesma deverá ser apresentada com, no máximo, 02 (duas) casas após a vírgula.  

 

11.1.2 - As ofertas dos licitantes não poderão ultrapassar o limite dos preços unitários de cada item do 

lote, conforme apurados pelo ÓRGÃO LICITANTE e consignados na Planilha Estimativa de 

Quantitativo e Preços Unitários - Anexo III do Edital, sob pena de desclassificação da Proposta de 

Preços, ainda que esta consigne o menor global do lote. 

 

11.2 - O SIGA informará o licitante detentor da Proposta de Preços ou do lance de menor valor, 

imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, cabendo decisão, pelo 

Pregoeiro, acerca da aceitação do menor lance ofertado e, ainda, negociação visando a sua redução. 

 

11.3 - Havendo empate no momento do julgamento das Propostas de Preços será assegurada às 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte a preferência na contratação, caso a proposta de 

menor preço tenha sido apresentada por empresa que não detenha tal condição.  

 

11.3.1 - Para efeito da verificação da existência de empate, no caso das Microempresas ou das 

Empresas de Pequeno Porte, serão consideradas as propostas por estas apresentadas iguais ou 

superiores em até 5% (cinco por cento) àquela mais bem classificada. 
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11.3.2 - Havendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora do certame no prazo máximo de 05 (cinco) 

minutos, após o encerramento da fase de lances, sob pena de preclusão. 

 

b) caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, que se apresente neste caso, abdique desse 

direito ou não venha a ser contratada, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais que se 

enquadrem na mesma hipótese, para o exercício de igual direito. 

 

c) na situação de empate na forma antes prevista, inexistindo oferta de lances e existindo equivalência 

nos valores apresentados por mais de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o sistema 

identificará aquela que primeiro inseriu sua proposta, de modo a possibilitar que esta usufrua da 

prerrogativa de apresentar oferta inferior à melhor classificada. 

 

11.3.3 - Caso nenhuma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte venha a ser contratada pelo 

critério de desempate, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame. 

 

11.3.4 - O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços 

entre as Propostas de Preços e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o 

desempate ocorrerá consoante o critério estabelecido pelo § 2º, do artigo 3º, da Lei nº 8.666/93 e se 

este prevalecer deverá ser realizado, em seguida, um sorteio, em sessão pública a ser designada, para 

a qual todos os licitantes serão convocados. 

 

11.4 - Se a Proposta de Preços ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade. Se for 

necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 

que atenda ao Edital. 

 

11.4.1 - Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.8 e/ou subitem 11.3 deste Edital, o 

Pregoeiro poderá negociar com o licitante melhor classificado para que seja obtido melhor preço. 

 

11.5 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do 

procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no endereço eletrônico 

www.compras.rj.gov.br. 

 

 

http://www.compras.rj.gov.br/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº E-08/005/000806/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 

 
 
 

 

11.6 - A critério do Pregoeiro, poderão ser relevados erros ou omissões formais de que não resultem 

prejuízo para o entendimento das Propostas de Preços. 

 

12 - DA HABILITAÇÃO 

 

12.1 - Regas Gerais 

 

12.1.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o licitante detentor da proposta 

ou do lance de menor valor deverá encaminhar para o seguinte endereço: Rua Maestro José Botelho, 

64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis contados do 

encerramento da etapa de lances da sessão pública:  

 

a) a documentação de habilitação prevista nos subitens 12.2 a 12.6;  

 

b) a Proposta de Preços relativa ao valor arrematado, inclusive, se for o caso, detalhando a planilha de 

custos, observando o disposto no subitem 11.1.1. 

 

12.1.2 - Constatado o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro, na hipótese de 

inexistência de recursos, ou pelo Diretor Presidente na hipótese de sua interposição.  

  

12.1.3 - Se o licitante desatender às exigências previstas no item 12, o Pregoeiro examinará a oferta 

subsequente na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 

habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, se for necessário, até a apuração de uma 

proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  

 

12.1.4 - O Certificado de Registro Cadastral do Estado - CRC, mantido pela Subsecretaria de Recursos 

Logísticos - SUBLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG poderá ser 

apresentado em substituição aos documentos elencados nos subitens 12.2.1, 12.3.1, 12.4.1 e 12.6. 

 

12.1.4.1 - Os licitantes deverão, ainda, apresentar os documentos de qualificação técnica previstos no 

subitem 12.5 e os de qualificação econômico-financeira previstos no subitem 12.4 que não são 

exigidos para a concessão do CRC. 

 

12.1.5 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica 

autenticada, na forma do artigo 32 e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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12.2 - Habilitação Jurídica 

 

12.2.1 - Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, 

os seguintes documentos:  

 

a) Cédula de identidade e CPF dos sócios ou dos diretores; 

 

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

 

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos artigos 1.039 a 1.092 do Código 

Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, deverá mencionar, no contrato social, por força do artigo 

997, inciso VI, da mesma lei, as pessoas naturais incumbidas da administração; 

 

g) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto 

com a ata da assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de 

sociedade cooperativa.  

 

12.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 

12.3.1 - Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos:  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
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c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante com a apresentação das seguintes Certidões: 

 

c.1) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito Negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante.  

 

c.2) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio da apresentação da respectiva Certidão 

Negativa de Débito (ou Positiva com efeito de Negativa), ou, se for o caso, Certidão comprobatória de 

que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual; 

 

c.2.1) Caso o licitante esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a 

Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa ou Positiva com efeito de 

Negativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços expedida pela Secretaria de Estado 

de Fazenda e Certidão da Dívida Ativa para fins de licitação expedida pela Procuradoria Geral do 

Estado, ou , se for o caso, Certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento 

de Inscrição Estadual.  

 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo, referente à Contribuição 

Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da sede 

do licitante.  

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

 

12.3.2 - Na hipótese de tratar-se de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, na forma da lei, 

não obstante a obrigatoriedade de apresentação de toda a documentação habilitatória, a comprovação 

da regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato caso se sagre 

vencedora na licitação, na forma do artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

12.3.2.1 - Caso a documentação apresentada pela Microempresa ou pela Empresa de Pequeno Porte 

contenha alguma restrição, será concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da declaração do 

vencedor do certame (no momento imediatamente posterior à fase de habilitação), para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

Certidões Negativas ou Positivas que tenham efeito Negativo.  

 

12.3.2.2 - O prazo acima poderá ser prorrogado por igual período, mediante requerimento do 

interessado, a critério exclusivo da Administração Pública.  

 

12.3.2.3 - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/93.  

 

12.4 - Qualificação Econômico-Financeira  

 

12.4.1 - Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 

 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 

data da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo 

vedada a substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios. Os 

licitantes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos previstos a 

seguir:  

 

a.1) Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de 

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último 

exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   > OU = 1   

           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

a.2) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice de 

Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último 

exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:  

 

ILC = ATIVO CIRCULANTE     > OU = 1 

         PASSIVO CIRCULANTE 
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a.3) Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os licitantes que obtiverem Índice 

Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1, apurado nas demonstrações financeiras do último 

exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:  

 

ISG =                                 ATIVO TOTAL                > OU = 1 

           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                          

 

b) Certidões Negativas de Falências e Recuperação Judicial, expedidas pelos distribuidores da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante 

não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as Certidões deverão vir 

acompanhadas de Declaração Oficial da Autoridade Judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir Certidões Negativas de 

Falências e Recuperação Judicial, ou de Execução Patrimonial. 

 

b.1) As Certidões comprobatórias do atendimento ao disposto na alínea b, quando emitidas no 

Município do Rio de Janeiro, serão as dos 1º, 2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição. 

 

c) As empresas que não apresentarem um ou mais de um dos índices estabelecidos acima, maior ou 

igual a 1 (um), terão sua qualificação econômica - financeira condicionada a comprovação de capital 

social mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado para contratação, ou seja, R$ 253.966,99 

(duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).  

 

12.4.2 - Os índices contábeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 12.4.1, 

deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do licitante, que deverá opor sua 

assinatura no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade. 

 

12.5 - Qualificação Técnica  

 

12.5.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado Atestado(s) de 

capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente 

registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso, que comprove aptidão 

pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

 

a) Em se tratando de Representante ou Distribuidor, o(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica será(ão) 

fornecido(s) pelo fabricante dos equipamentos, juntamente com a Carta de Credenciamento (Anexo 

XI). 
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12.5.2 - O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone de contato dos atestadores, ou 

qualquer outro meio com o qual o ÓRGÃO LICITANTE possa valer-se para manter contato com as 

pessoas declarantes. 

 

12.5.3 - Comprovação, em original do Atestado de Visita Técnica (Anexo XII), fornecido e assinado 

pelo servidor responsável, ou empregado da licitante com habilitação técnica e devidamente indicado 

para tal fim, afirmando que visitou o local onde serão instalados os equipamentos a serem fornecidos e 

tomou conhecimento das condições, certificando-se que reúne as condições necessárias para atender 

as características e especificações técnicas para execução do objeto desta licitação. A Visita Técnica 

pode até ser dispensada, desde que o licitante se responsabilize pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto e 

declare inteira submissão às condições constantes neste Edital. 

 

12.6 - Declaração relativa ao Cumprimento do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal  

 

12.6.1 - Os licitantes deverão apresentar Declaração, na forma do Anexo V, que não possuem em 

seus quadros funcionais nenhum menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 16 (dezesseis) anos, na forma do artigo 7º, 

inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

12.7 - Do Prazo de Validade das Certidões  

 

12.7.1 - As Certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.  

 

13 - DAS AMOSTRAS 

 

13.1 - Poderá ser exigida do primeiro colocado a apresentação de AMOSTRAS de cada um dos itens 

arrematados, a ser encaminhada ao Pregoeiro, à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - 

RJ, telefones (21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172. As amostras apresentadas para análise 

deverão estar corretamente identificadas com o nome do licitante responsável pelo envio.  

 

13.2 - A apresentação da amostra do produto cotado tem por objetivo a verificação de sua 

compatibilidade com a especificação do objeto desta licitação, devendo ser atendida no prazo máximo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da sua notificação, que será efetivada por aviso incluso 

no “chat mensagem” do correspondente item ou lote.  
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13.3 - A amostra será analisada por representante do ÓRGÃO LICITANTE, que emitirá laudo motivado 

acerca do produto apresentado, podendo, ainda, ser realizados testes em laboratórios especializados 

ou quaisquer outros procedimentos necessários para a adequada verificação da amostra apresentada.  

  

13.4 - As amostras aprovadas permanecerão em poder da Administração, até a entrega de todo o 

quantitativo cotado pelo licitante.  

 

13.5 - A proposta do licitante será desclassificada no caso de a amostra ser reprovada, devendo o 

mesmo ser notificado para ciência do laudo e retirada da amostra. Caso a amostra não seja retirada 

pelo licitante no prazo de 10 (dez) dias úteis, presumir-se-á seu desinteresse em relação à mesma, 

que poderá ser descartada ou incorporada ao patrimônio do ÓRGÃO LICITANTE.  

  

13.6 - A desclassificação da proposta na forma prevista no subitem anterior acarretará o consequente 

chamamento do segundo colocado, adotando-se o mesmo procedimento em relação à amostra.  

 

14 - DOS RECURSOS  

 

14.1 - O licitante interessado em interpor recurso deverá manifestar-se, por meio do SIGA, no prazo de 

30 (trinta) minutos, após a declaração de vencedor pelo Pregoeiro, expondo os motivos. Será 

concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões, ficando os demais licitantes 

desde logo intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período, que começará a 

contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata do processo 

administrativo mediante requerimento dirigido ao Pregoeiro. 

 

14.2 - A falta de manifestação do licitante acarretará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

14.3 - As razões e contrarrazões do recurso poderão, facultativamente, ser enviadas para o e-mail 

licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br ou para o fax (21) 2711-9310, com posterior envio do original, desde que 

observado o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir da declaração de vencedor do certame.   

 

14.4 - A não apresentação das razões acarretará como consequência a análise do recurso apenas 

pela síntese da manifestação a que se refere o subitem 14.1. 

 

14.5 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

 

mailto:licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br
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14.6 - As razões de recursos serão dirigidas ao Diretor Presidente por intermédio do Pregoeiro que, no 

prazo de 03 (três) dias úteis, reconsiderará ou manterá motivadamente sua decisão, encaminhando o 

recurso, posteriormente, ao Diretor Presidente, para decisão final.  

 

15 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

 

15.1 - Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame ao vencedor, com a 

posterior homologação do resultado pelo Diretor Presidente. Havendo interposição de recurso, após o 

julgamento, o Diretor Presidente adjudicará e homologará o procedimento.    

 

15.2 - Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Diretor Presidente, o licitante vencedor será 

convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para retirada da 

Nota de Empenho, que deverá ocorrer no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.    

 

15.3 - O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, 

constante do Anexo IX, como condição para assinatura do Contrato, ou para retirada da Nota de 

Empenho, na hipótese de inexistir o instrumento contratual. 

 

15.4 - Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925, de 18.09.2003, o licitante vencedor deverá 

apresentar, como condição para retirada da Nota de Empenho, Declaração (Anexo VI) de que 

preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social, 

reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

 

I - de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

III - de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

IV - mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

15.4.1 - A empresa que possuir em seu quadro menos de 100 (cem) empregados está isenta do 

cumprimento do Decreto supramencionado, devendo, no entanto, apresentar Declaração informando a 

quantidade existente em seu quadro funcional.  

 

15.5 - Poderá o ordenador de despesas, a seu critério, encaminhar a Declaração apresentada pelo 

licitante vencedor à Delegacia Regional do Trabalho, órgão responsável pela fiscalização e 

cumprimento da legislação relativa ao trabalho das pessoas portadoras de deficiência.  
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15.6 - Na hipótese de não atendimento do dispositivo nos subitens 15.3 e 15.4, poderão ser 

convocados os demais licitantes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da 

penalidade a que se refere o artigo 81 da Lei nº 8.666/93, ou das descritas no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02.  

 

15.7 - Deixando o adjudicatário de retirar a Nota de Empenho no prazo fixado, sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas, após a licitação ter retornado à fase de habilitação pelo Diretor 

Presidente, poderá o Pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na 

ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

16 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

16.1 - Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente da 

instituição financeira contratada pelo Estado, cujo número e agência deverão ser informados pelo 

adjudicatário até a retirada da Nota de Empenho, em conformidade com o Decreto nº 43.181 de 08 de 

setembro de 2011 e a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de setembro de 2011.  

 

16.2 - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento.  

 

16.2.1 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, 

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s). 

 

16.3 - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 

prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva 

reapresentação. 

 

16.4 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGPM e juros moratórios 

de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste Edital 

serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.  

 

16.5 - O pagamento será realizado em 07 (sete) parcelas, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro de Desembolso (Anexo X), contando o prazo de que trata o subitem 16.2 após a entrega 

integral da parcela e de sua aceitação. 
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16.6 - O contratado deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o Protocolo ICMS 42, de 

03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 09 de julho de 2010, e caso 

seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá observar a forma prescrita 

no parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º da Resolução SER nº 047/2003.   

 

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

17.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser 

graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa administrativa; 

 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 

de Janeiro.   

 

17.2 - A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida. 

 

17.2.1 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida 

também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

17.3 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

17.3.1 - A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do subitem 17.1, serão impostas pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80. 

 

17.3.2 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do subitem 17.1, será imposta pelo 

Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo ser 

submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 
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17.3.3 - A aplicação da sanção prevista na alínea d, do subitem 17.1, é de competência exclusiva do 

Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

17.4 - A multa administrativa, prevista na alínea b, do subitem 17.1: 

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo 

com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos 

das infrações cometidas; 

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando- se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, 

conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80. 

 

17.5 - A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 17.1: 

 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 

 

b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado 

com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 

 

17.6 - A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do subitem 17.1, perdurará pelo tempo em que 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 ressarcir a Administração Pública 

pelos prejuízos causados. 

 

17.6.1 - A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 
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17.7 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à 

multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor 

do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do artigo 412 do Código 

Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da 

aplicação das sanções administrativas. 

 

17.8 - Se o valor das multas previstas na alínea b, do subitem 17.1, e no subitem 17.4, aplicadas 

cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

17.9 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 

garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

17.10 - A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a 

infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, assim 

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

 

17.10.1 - Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

17.10.2 - A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 

 

17.10.2.1 - A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso de 

aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do subitem 17.1, e no prazo de 10 (dez) dias, 

no caso da alínea d, do subitem 17.1. 

 

17.10.3 - Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 

competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 

respectivos fundamentos jurídicos. 

 

17.11 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do prazo estipulado pela 

Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, 

cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 

 

17.12 - As penalidades previstas no subitem 17.1 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao 

adjudicatário. 
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17.12.1 - Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem penalizados com as sanções de 

suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 

inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 

Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 

 

17.13 - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo ÓRGÃO LICITANTE no 

Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

17.13.1 - Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Coordenadoria de 

Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de publicação no Diário 

Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do subitem 17.1, de 

modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

17.14 - O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o Contrato, deixar de 

entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o 

Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso pelo prazo de 

até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, Contrato e das demais cominações 

legais. 

 

18 - DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DA SUA ACEITAÇÃO  

 

18.1 - O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este instrumento 

convocatório, com o Termo de Referência e cronograma de entrega, assim como a legislação vigente, 

respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial. 

 

18.2 - A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor/comissão constituída 

de 03 (três) membros designado(s) pelo Diretor Presidente, conforme ato de nomeação. 

 

18.3 - O objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, de 

acordo com o Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso (Anexo X), na seguinte forma:  

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
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b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

18.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto da contratação não exclui a responsabilidade 

civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato. 

 

18.5 - O servidor/comissão a que se refere o subitem 18.2, sob pena de responsabilidade 

administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à entrega do objeto, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua 

competência, comunicará o fato ao Diretor Presidente, em 10 (dez) dias, para ratificação. 

 

18.6 - Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação provisória e/ou 

definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do 

respectivo requerimento no protocolo do ÓRGÃO LICITANTE. 

 

18.7 - Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não efetuará o 

recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 

assinalando prazo para a futura contratada cumprir integralmente o objeto, o que, desde logo, 

caracteriza mora da prestação. 

 

18.7.1 - O prazo para a execução do objeto será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do relatório circunstanciado acima referido. 

 

18.8 - A futura contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais que vierem a ser 

recusados, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação. 

 

18.9 - Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de entrega do material, o 

respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido 

protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido. 

 

18.10 - O licitante vencedor, ao participar da licitação, anui com todas as condições, métodos e 

processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer 

todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e 

que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

18.11 - A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do Contrato não exclui ou atenua a 

responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização própria. 
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19 - DO PRAZO 

 

19.1 - O prazo de vigência do Contrato será de até 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, desde que posterior à data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial, 

valendo a data da publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 

convencionada nesta cláusula, na forma do disposto no parágrafo 3º do artigo 77 do Decreto nº 

3.149/80, sendo 05 (cinco) meses para a entrega dos equipamentos (obrigação principal) e 12 (doze) 

meses referentes à garantia, contados a partir da data da entrega e de seu funcionamento. 

 

20 - GARANTIA 

  

20.1 - Exigir-se-á do licitante vencedor, no momento da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser 

prestada em qualquer das modalidades de que trata o §1º do artigo 56, da Lei Federal nº 8.666/93, da 

ordem de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.  

 

20.2 - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

 

20.3 - Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a 

garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que seja mantido o 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

 

20.4 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original 

será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do 

Contrato.    

 

20.5 - O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições 

legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo 

correspondente. 

 

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

21.1 - É facultada ao Pregoeiro ou ao Diretor Presidente, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

 

21.2 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício 

ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa.    
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21.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no 

artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93, até a data prevista para a entrega dos bens. 

 

21.4 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do término.  

 

21.5 - Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis caso 

apresentem na licitação qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  

 

21.6 - Acompanham este Edital os seguintes Anexos: 

 

Anexo I - Termo de Referência; 

Anexo II - Proposta de Preços; 

Anexo III - Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários; 

Anexo IV - Minuta Contratual; 

Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da     

Constituição Federal; 

Anexo VI - Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual mínimo de beneficiários 

da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003); 

Anexo VII - Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte; 

Anexo VIII - Convênio ICMS nº 26 de 04/04/03 e Resolução SER nº 047 de 24/09/03; 

Anexo IX - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo X - Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso; 

Anexo XI - Carta de Credenciamento. Modelo de Declaração de Visita Técnica; 

Anexo XII - Modelo de Declaração de Visita Técnica. 

  

21.7 - A homologação do resultado desta licitação não importará direito à contratação. 

 

21.8 - Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

21.9 - Para fins de aplicação das sanções administrativas constantes no presente Edital, o lance é 

considerado Proposta de Preços. 

 

21.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente, com auxílio do Pregoeiro e da 

Equipe de Apoio.  
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21.11 - O foro da cidade de Niterói - RJ, comarca da Capital, é designado como o competente para 

dirimir quaisquer controvérsias relativas a este Pregão Eletrônico e à adjudicação, contratação e 

execução dela decorrentes. 

 

 

Niterói, 12 de dezembro de 2013. 

 

 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro 

    Diretor Presidente 
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Anexo I – Termo de Referência 

 

● OBJETO: Aquisição e instalação de equipamentos de geração e distribuição de ar comprimido para 

uso farmacêutico. 

 

● JUSTIFICATIVA: Suprir as necessidades e demandas de ar comprimido nas áreas classificadas e 

existentes nos Setores de Produção de medicamentos localizado no Instituto Vital Brazil. Estes 

equipamentos deverão suprir às necessidades voltadas a fabricação de medicamentos, no que tange 

ao suprimento de ar comprimido para as áreas laboratoriais classificadas essenciais para produção de 

medicamentos. 

  

● LOCAL DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ - 

CEP: 24.230-410. 

 

● DESCRITIVO TÉCNICO: 

 

I - Objetivo; 

 

II - Finalidade; 

 

III - Premissas básicas para fornecimento e instalação; 

 

IV - Distribuição dos pontos de consumo; 

 

4.1 - Composição do conjunto de filtros para os pontos de consumo 

4.2 - Especificações Técnicas dos Pontos de Consumo 

4.2.1 - Especificações Técnicas dos Pontos para Uso Farmacêutico 

4.2.2 - Especificações Técnicas dos Pontos para Uso Industrial 

4.3 - Pontos de consumo - Áreas Envolvidas 

 

V - Tempo e operação do sistema; 

 

VI - Especificações gerais do fornecimento e instalação dos equipamentos e suas 

características técnicas; 

 

6.1 - Características técnicas dos equipamentos e serem instalados 

6.2 - Características do ar comprimido 

6.3 - Componentes do sistema 
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VII - ETAPAS DO TRABALHO; 

 

7.1 - Projeto 

7.2 - Montagem 

7.3 - Materiais envolvidos 

7.4 - Serviços 

 

VIII - Atendimento as normas técnicas e a legislação vigente; 

 

IX - Qualificação do sistema; 

 

X - Qualificação do equipamento; 

 

XI - Qualificação da instalação; 

 

XII - Qualificação operacional; 

 

XIII - Qualificação de desempenho; 

 

XIV - Testes de Recebimento e Aceitação; 

 

XV - Condições gerais; 

 

15.1 - Direitos e deveres das partes 

15.1.1 - Da Empresa Proponente 

15.1.2 - Do Contratante 

 

DESCRITIVO TÉCNICO 

 

I - OBJETIVO 

 

A presente licitação tem por objeto a aquisição de um equipamento, instalação e certificação de um 

sistema de geração e produção de ar comprimido para uso farmacêutico de acordo com os padrões 

Classe 1 estabelecidos na NBR ISO 8573-1/2013 para os ambientes laboratoriais, composto por áreas 

classificadas existentes nos Setores de Produção de medicamentos localizado nas dependências do 

Instituto Vital Brazil, Niterói – RJ, conforme os detalhes e as especificações técnicas constantes deste 

Descritivo Técnico e o Projeto Básico elaborado pela Empresa Swell Engenharia. 
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A aquisição do equipamento a ser contratado consiste no dimensionamento, especificações e custo 

para fornecimento e instalação da Geração e Produção de Ar Comprimido. O equipamento que será 

adquirido e as condições de instalação e de certificação deverão suprir as necessidades e demandas 

de ar comprimido nas áreas classificadas de existentes nos Setores de Produção de medicamentos 

localizado no Instituto Vital Brazil. Estes equipamentos deverão suprir às necessidades voltadas a 

fabricação de medicamentos, no que tange ao suprimento de ar comprimido para as áreas laboratoriais 

classificadas essenciais para produção de medicamentos. Este Descritivo Técnico estabelece os 

padrões de atendimento necessários para aquisição de equipamento, com instalação e certificação de 

um Sistema de Produção e Geração de Ar Comprimido, composto de equipamentos, materiais, 

componentes e mão-de-obra necessária para suprir a demanda de utilização de ar dos setores vitais e 

emergenciais para o funcionamento dos setores de fabricação de medicamentos. O equipamento a ser 

contratado pelo Instituto Vital Brazil deverá ser cotado, em conformidade com princípios estabelecidos 

pela Legislação Vigente imposta pelos Órgãos de Fiscalização Competentes, como por exemplo, 

Anvisa através da RDC-17/2010, Normas ABNT, Padrões estipulados na NBR ISO 8573-1/2013 e 

outras Leis, conforme o descrito no Item VI – Especificações Técnicas gerais constante neste 

descritivo técnico. 

 

Os equipamentos, materiais elétricos e eletromecânicos que serão utilizados para distribuição e 

interligação através de tubulação de dutos para os pontos de consumo, alimentação elétrica, chaves 

de transferência, disjuntores, motores, e demais componentes como comando/seletor através de uma 

rede de tubulação apropriada, filtros válvulas, cabos de controle, fiações, calhas, terminais, conduítes, 

elementos elétricos de primeira qualidade com bitolas e metragens de acordo com as características 

que serão verificadas durante a visita técnica ao local de instalação. 

 

Os comandos de operação e funcionamento do Sistema de Geração e Produção de Ar Comprimido 

serão dotados de dispositivos de acionamento e monitoramento automático para o atendimento das 

necessidades e demandas de fabricação de medicamentos. O equipamento que será adquirido prevê 

todo o controle e monitoramento das pressões e vazões. Prevê, também, a geração e produção do ar, 

preservando o volume de ar, pressão e vazão exigidas todos necessários para atender as demandas e 

necessidades de consumo. 

 

II - FINALIDADE 

 

Este memorial descritivo refere-se às condições de cálculo que deverão ser utilizadas nas 

especificações técnicas dos materiais que deverão ser instalados. Os equipamentos que serão 

fornecidos, instalados e certificados deverão atender as condições descritas na NBR ISO 8573-1/2013 

estipuladas neste descritivo principalmente as especificações técnicas e plantas baixa apresentadas. 
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A instalação deste sistema visa manter o abastecimento de ar comprimido dos pontos de consumo em 

condições para o uso farmacêutico, em atendimento as condições de temperatura, umidade relativa, 

renovação, purificação do ar, de acordo com as diretrizes de segurança e de conforto constantes nas 

Normas Técnicas exigidas neste Descritivo Técnico. 

 

O Instituto Vital Brazil deseja adquirir os equipamentos para Geração e Produção de Ar Comprimido 

para o uso farmacêutico para os pontos localizados nos ambientes de fabricação necessários para a 

produção de medicamentos, para o funcionamento de máquinas e os equipamentos instalados em 

diversos setores designados nas plantas apresentadas. 

 

III - PREMISSAS BÁSICAS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 

O equipamento para Geração e Distribuição de Ar Comprimido deverá alimentar os pontos de 

consumo de ar comprimido, descritos na Planta Baixa anexa, necessários para a produção de 

medicamentos, para o funcionamento de máquinas e os equipamentos instalados em diversos setores 

designados nas planilhas apresentadas no Item IV – Composição – Distribuição e Alimentação dos 

Pontos de Consumo. O sistema deverá ser reversível, ou seja, entrar em operação automática para 

suprir o consumo e ficar fora de operação quando não houver consumo de ar comprimido. O 

equipamento de geração e distribuição de ar comprimido sairá automaticamente de operação, ficando 

disponível para operar novamente para atender quaisquer demandas e necessidades de consumo que 

porventura vier ocorrer. O equipamento de geração de ar comprimido projetado será do tipo silencioso 

com nível de ruído máximo de 75 dB, montado sobre base de estrutura metálica tratada contra 

corrosão com apoio ante vibratório para evitar interferências na laje do Piso Técnico, deverá atender 

aos níveis de ruídos constantes nas especificações estabelecidos por normas ABNT, contendo um 

reservatório apropriado de ar incorporado, quadro de controle micro processado e demais acessórios. 

 

As especificações técnicas do projeto deverão atender a legislação que define a classificação de áreas 

limpas correspondentes aos espaços fabris pertinentes aos Setores de Produção. 

 

IV - COMPOSIÇÃO – DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CONSUMO 

 

Os Setores de Produção de Medicamentos localizados no Campus do Instituto Vital Brazil estão 

passando por uma adequação e revitalização, em atendimento a Legislação imposta pela RDC 

17/2010 – ANVISA. A relação dos pontos de consumo localizados nos setores descritos nos itens 4.1 e 

4.2, abaixo, deverão ser confirmadas durante a visita técnica obrigatória para participação do certame 

licitatório.  
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O dimensionamento do equipamento de Geração de Ar Comprimido deverá considerar a alimentação e 

o consumo de cada ponto de uso abaixo apresentados. Deverão ser observadas as características e a 

qualidade do ar consumido por cada ponto a fim de que a Empresa Proponente possa dar o tratamento 

adequado para eliminar micro organismo necessário para utilização dos pontos distintos de consumo, 

ou seja, deverá ser aplicado um conjunto de filtros necessários para o atendimento de cada ponto de 

consumo de acordo com cada aplicação. 

 

4.1 - Composição do Conjunto de Filtros para os pontos de consumo 

 

O sistema a ser proposto deverá conter dispositivos capazes de atender aos níveis aceitáveis dos 03 

contaminantes principais estabelecidos na Norma Internacional ISO 8573-1, NBR ISO 8573-1 

presentes no ar comprimido, ou seja, partículas sólidas (poeira), a água e o óleo. Estes contaminantes 

têm influência uns sobre os outros, podendo se misturar em partículas maiores. As partículas de poeira 

aglomeradas na presença de óleo ou água foram partículas maiores que podem se depositar ou 

condensar dentro da tubulação. Os filtros deverão ser instalados o mais próximo possível dos pontos 

de uso. É recomendável que a linha de distribuição seja projetada na forma de um anel para 

propiciar uma distribuição de ar mais igualitária, melhorando e rendimento e a eficiência na distribuição 

de ar comprimido para os pontos de consumo. Estes pontos serão instalados ao longo da linha de 

distribuição de ar descritos no Item 4.1.1 exposto a seguir obedecerão ao seguinte critério: 

 

a) Pontos de Uso Farmacêutico 

 

Os pontos de uso farmacêutico serão compostos por um conjunto de filtros para tratamento adequado 

para eliminar micro organismo necessário assim definido: 

 

• Filtro de carvão para retirar odores do ar; 

• Filtro grosso para retirar as partículas de tamanho e densidades maiores, aumentando a vida útil dos 

filtros de menor porosidade que serão instalados posteriormente no mesmo ponto; 

• Filtro médio para retirar as partículas de tamanho e densidades médias, aumentando a vida útil dos 

filtros de menor porosidade que serão instalados posteriormente no mesmo ponto; 

• Filtro fino para retirar as partículas de tamanho e densidades menores, aumentando a vida útil dos 

filtros de menor porosidade que será instalado posteriormente no mesmo ponto; 

• Filtro hidrofóbico de 0,22 micas para retirar as partículas de tamanho e densidades minúsculas para 

garantia da eficiência e certificação da qualidade do ar que entrará em contato com o produto. 

 

Obs: Os pontos de uso devem atender a Classe 1 da NBR ISO 8573-1/2013 e Grau A, de acordo 

com a RDC – 17/2010. 
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b) Pontos de Uso Industrial 

 

Os pontos de uso industrial serão compostos por um conjunto de filtros de linha assim definidos: 

 

• Filtro de carvão para retirar odores do ar; 

• Filtro grosso para retirar as partículas de tamanho e densidades maiores, aumentando a vida útil dos 

filtros de menor porosidade que serão instalados posteriormente ao longo da linha de distribuição de 

ar. 

 

4.2) Especificações Técnicas dos Pontos de Consumo 

 

Os pontos de distribuição para o consumo e utilização do ar comprimido são de 02 tipos, ou seja, para 

uso farmacêutico e para uso industrial. As especificações técnicas dos referidos tipos de pontos de uso 

são: 

 

4.2.1) Especificações Técnicas dos Pontos para Uso Farmacêutico 

 

Os pontos de consumo de ar comprimido, onde existe contato físico com o produto deverão estar 

protegidos por um sistema de filtros coalescentes para remoção de: odores, água, aerossóis de 

óleo, particulados sólidos, particulados secos e micro organismos. 

 

Para melhorar a eficiência do sistema de filtragem os pontos de consumo de ar comprimido, onde 

existe contato físico com o produto deverão estar protegidos por um sistema de filtragem com filtros 

hidrofóbicos apropriados de 0,22 micra para certificação da retenção de umidade e água, garantindo 

assim a eficiência e a certificação da qualidade do ar comprimido. 

 

4.2.2) Especificações Técnicas dos Pontos para Uso Industrial 

 

Os pontos de consumo de ar comprimido, onde não existe contato físico com o produto serão do 

tipo industrial livre de umidade e impurezas deverão estar protegidas por um sistema de filtragem com 

filtros apropriados para este fim. 

 

4.3) PONTOS DE CONSUMO – ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

Os pontos de consumo estão descritos no Projeto de Arquitetura – Planta Baixa – Pontos de 

Instalações Especiais datada de 31/01/2013. Os pontos de consumo e características gerais dos 

equipamentos são: 
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a) Sala de Preparo (Plasma e Soluções) 

 

• 01 Ponto de uso para alimentação do Reator de 350L para pressurização interna. Este ponto deverá 

ser dimensionado para o consumo e uso farmacêutico. 

• 01 Ponto de uso para acionamento dos instrumentos pneumáticos e purga da camisa de vapor do 

Reator de 350L. Este ponto será dimensionado para o consumo de ar para o uso industrial, pois “não” 

entram em contato direto com o produto. 

• Características Técnicas dos pontos de consumo da Sala de Preparo 

- A vazão será de 05 pcm e o consumo não será constante, tanto para ar comprimido para uso 

farmacêutico quanto para o de uso industrial. 

- A pressão requerida para o ponto de uso farmacêutico será de 2 Kgf/cm2. A pressão requerida para o 

ponto de uso industrial será de 7 Kgf/cm2. Este ponto deverá ser provido com um engate rápido tipo 

M10 próprio para ar comprimido. 

- Em cada ponto de consumo quer seja de uso farmacêutico ou industrial será instalado um registro de 

acionamento manual próprio. A mangueira de ligação entre os tanques e seus respectivos pontos de 

uso será fornecida pelo Fabricante dos referidos Tanques. 

 

b) Sala de Purificação de Imunoglobulina 

 

• 02 Reatores de 900 L com seus pontos de uso assim definidos: 

 

b.1) 01 ponto de uso interno alimentação para cada Reator de 900L. Este ponto será dimensionado 

para o consumo de ar para o uso farmacêutico, pois entra em contato direto com o produto dentro dos 

02 reatores. 

 

b.2) 01 ponto de uso para acionamento dos instrumentos pneumáticos e purga da camisa de vapor 

para cada Reator de 900L. Este ponto será dimensionado para o consumo de ar para o uso industrial, 

pois “não” entram em contato direto com o produto dentro dos 02 reatores. 

 

b.3) Embora esta sala tenha 02 reatores, o ar comprimido irá primeiro para o Painel de Controle (único 

para os 02 tanques) e depois será separado em 02 mangueiras para os respectivos tanques. 

 

b.4) Características Técnicas dos pontos da Sala de Purificação de Imunoglobulina 

 

- A vazão será de 05 pcm e o consumo não será constante, tanto para ar comprimido para uso 

farmacêutico quanto para o de uso industrial. 
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- A pressão requerida para o ponto de uso farmacêutico será de 2 Kgf/cm2. A pressão requerida para o 

ponto de uso industrial será de 7 Kgf/cm2. Este ponto deverá ser provido com um engate rápido tipo 

M10 próprio para ar comprimido. 

 

- Em cada ponto de consumo quer seja de uso farmacêutico ou industrial será instalado um registro de 

acionamento manual próprio. A mangueira de ligação entre os tanques e seus respectivos pontos de 

uso será fornecida pelo Fabricante dos referidos Tanques. 

 

• Ponto de alimentação próximo ao Ultra Filtro. 

 

Este ponto deverá ser dimensionado para o consumo de ar para o uso farmacêutico. A conexão será 

do tipo caraça em aço inox 304, com entrada e saída de 1 ½” no formato TC (Triclamp). A vazão de ar 

será através de cartucho Optiseal LAGR04TP6 é de 30 Nm3/hora e a pressão será de 15 psi (pressão 

diferencial de 0,9 psi 60 mbar). Pressão máxima de entrada 5,5 bar (80 psi). Pressão máxima de TMP 

(Transmembrane Pressure) é de 4,2 bar (60 psi aproximadamente). O teste de integridade (difusão) 

pode ser realizado com ar comprimido estéril. 

 

c) Sala de Concentração 

 

Ponto de consumo para uso de Reator de 200L para pressurização interna. Este ponto deverá ser 

dimensionado para o consumo de ar para uso farmacêutico. 

 

Características Técnicas dos pontos da Sala de Concentração 

 

• A vazão será de 05 pcm e o consumo não será constante, tanto para ar comprimido para uso 

farmacêutico quanto para o de uso industrial. 

• A pressão requerida para o ponto de uso farmacêutico será de 2 Kgf/cm2. A pressão requerida para o 

ponto de uso industrial será de 7 Kgf/cm2. Este ponto deverá ser provido com um engate rápido tipo 

M10 próprio para ar comprimido. 

• Em cada ponto de consumo quer seja de uso farmacêutico ou industrial será instalado um registro de 

acionamento manual próprio. A mangueira de ligação entre o tanque e seu respectivo ponto de uso 

será fornecida pelo Fabricante dos referidos Tanques. 

 

d) Sala de Filtração Esterilizante 

 

Ponto de consumo para uso de Reator de 200L para pressurização interna. Este ponto deverá ser 

dimensionado para o consumo de ar para uso farmacêutico. 
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Características Técnicas dos pontos da Sala de Filtração Esterilizante 

 

• A vazão será de 05 pcm e o consumo não será constante, tanto para ar comprimido para uso 

farmacêutico quanto para o de uso industrial. 

• A pressão requerida para o ponto de uso farmacêutico será de 2 Kgf/cm2. A pressão requerida para o 

ponto de uso industrial será de 7 Kgf/cm2. Este ponto deverá ser provido com um engate rápido tipo 

M10 próprio para ar comprimido. 

• Em cada ponto de consumo quer seja de uso farmacêutico ou industrial será instalado um registro de 

acionamento manual próprio. A mangueira de ligação entre o tanque e seu respectivo ponto de uso 

será fornecida pelo Fabricante dos referidos Tanques. 

 

e) Sala DML3 

 

Ponto de consumo para uso do Reator 200L para pressurização interna. Este ponto deverá ser 

dimensionado para o consumo de ar para uso farmacêutico. 

 

Características Técnicas 

 

• A vazão será de 05 pcm e o consumo não será constante, tanto para ar comprimido para uso 

farmacêutico quanto para o de uso industrial. 

• A pressão requerida para o ponto de uso farmacêutico será de 2 Kgf/cm2. A pressão requerida para o 

ponto de uso industrial será de 7 Kgf/cm2. Este ponto deverá ser provido com um engate rápido tipo 

M10 próprio para ar comprimido. 

• Em cada ponto de consumo quer seja de uso farmacêutico ou industrial será instalado um registro de 

acionamento manual próprio. A mangueira de ligação entre o tanque e seus respectivos pontos de uso 

será fornecida pelo Fabricante dos referidos Tanques. 

 

f) Módulo de Integração 

 

Ponto de consumo da Autoclave Sercon. Este ponto deverá ser dimensionado para o consumo de ar 

para uso industrial. A pressão requerida para o ponto de uso da autoclave será de 6,5 Kgf/cm2. 

 

g) Sala de Formulação 

 

O ponto de consumo deverá ser dimensionado para uso farmacêutico. A pressão requerida para o 

ponto de uso será de 6,5 Kgf/cm2. 
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h) Sala de Tratamento e Purificação de Água 

 

Ponto de consumo deverá ser dimensionado para o consumo de ar para uso industrial. A pressão 

requerida para o ponto de uso será de 6,5 Kgf/cm2. 

 

i) Sala de Tratamento e Purificação de Água – Área de Expansão 

 

Ponto de consumo deverá ser dimensionado para o consumo de ar para uso industrial. A pressão 

requerida para o ponto de uso será de 6,5 Kgf/cm2. 

 

j) Sala de Armazenamento de Material Esterilizado 

 

• Ponto de Consumo da Estufa Litsen: 

Este ponto deverá ser dimensionado para o consumo de ar para uso industrial. 

Características: 

- Pressão de ar comprimido: 04 a 10 bar; 

- Tipo e diâmetro da conexão ao equipamento: conexão para mangueira de 06 mm, engate rápido ou 

roscada 1/8´´ BSP. 

• Ponto de consumo da Autoclave GETINGE 

Este ponto deverá ser dimensionado para o consumo de ar para uso industrial. 

Características: 

- Pressão de ar comprimido entre 06 a 08 Bar; 

- Vazão de ar comprimido 1,3N m³/min. para a situação de pico; 

- O diâmetro da conexão ao equipamento será roscada de 01 polegada. 

 

OBSERVAÇÃO: Os pontos acima relacionados neste item deverão ser confirmados na visita técnica a 

ser realizada. 

 

V - TEMPO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

 

O equipamento de Geração e Produção de Ar Comprimido deverá funcionar ininterruptamente durante 

24 horas, inclusive, sábados, domingos e feriados. 
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VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO DE GERAÇÃO E PRODUÇÃO DE AR 

COMPRIMIDO. 

 

Escopo geral do fornecimento e instalação dos equipamentos e suas características técnicas. Farão 

parte integrante do escopo geral, o fornecimento, a montagem, a instalação a certificação pela 

Empresa Proponente que será contratada para instalação dos equipamentos específicos do sistema de 

Geração, Produção de Ar Comprimido para os setores de Produção de medicamentos localizados nas 

dependências do Instituto Vital Brazil, Niterói – RJ. 

 

6.1) Características técnicas 

 

A Empresa Proponente deverá considerar a qualidade do ar comprimido que será consumido por cada 

ponto de consumo, aplicando o tratamento adequado para eliminar micro organismo necessário para o 

atendimento das demandas de utilização funcional destes pontos. O ar comprimido gerado pelo 

sistema adquirido será isento de óleo e de água, desodorizado através de filtros específicos especiais 

e gerado por um compressor isento de óleo com selo d’água de membrana ou pistão com lubrificação 

a seco. 

 

O equipamento deve conter no mínimo, dois compressores, cada compressor deve ter capacidade de 

100% (cem por cento) do consumo máximo provável, funcionando automaticamente de forma 

alternada ou em paralelo em caso de emergência. A sucção dos compressores será instalada fora da 

edificação em local apropriado, de forma a captar o ar atmosférico livre de contaminação do ambiente. 

O ponto de captação de ar ficará localizado a 6 m do solo e a sua extremidade de entrada de ar ficará 

protegida por uma tela de proteção voltada para baixo. O dimensionamento do sistema fornecerá o ar 

comprimido livre de flutuações de pressão na linha de distribuição.  

 

Na distribuição para os pontos de consumo serão instalados medidores de pressão para os pontos 

críticos. O dimensionamento do sistema será capaz de garantir as características dos pontos de 

consumo apresentados na relação de pontos de consumo descrita no Item IV - COMPOSIÇÃO – 

DISTRIBUIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS DE CONSUMO que deverão ser verificados e 

confirmados durante a Visita Técnica realizada pela Empresa Proponente. O equipamento de geração 

de ar comprimido que será fornecido e instalado terá dispositivos de separação de água e óleo, 

separação de condensado e dispositivos de filtragem apropriados para produzir o ar para uso 

farmacêutico de acordo com os padrões Classe 1 estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-1/2013. Os 

pontos de consumo de ar comprimido, onde existe contato físico com o produto deverão estar 

protegidos por um sistema de filtragem com filtros hidrofóbicos apropriados de 0,22 micra. 
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6.2) Características do Ar Comprimido 

 

O sistema de geração e distribuição de ar comprimido será suficientemente capaz de garantir as 

características técnicas apresentadas neste Descrito Técnico e também garantir a boa qualidade do ar 

a ser utilizado especificamente por cada ponto de consumo. Será necessária a instalação de filtros 

apropriados capazes de garantir os padrões Classe 1 estabelecidos na Norma Internacional ISSO 

8573-1 e na NBR ISO 8573-1/2013 e exigências do teor de partículas, teor de água e teor de óleo, 

garantindo a qualidade do ar conforme determina às Boas Práticas de Fabricação Brasil (fabricação de 

medicamentos estéries) estabelecidos pela Legislação da ANVISA (RDC-17/2010). Os pontos de 

consumo de ar comprimido, onde existe contato físico com o produto deverão estar protegidos por um 

sistema de filtragem com filtros hidrofóbicos de 0,22 micra. 

 

6.3) Componentes do Sistema 

 

a) Compressores de ar 

 

Totalmente equipados com a segurança necessária. Serão isentos de óleo. Terão alta eficiência e 

baixa manutenção. Deverão operar continuamente durante o período de 24 horas. Com regulador 

eletrônico de vazão, capaz de operar com consumo oscilante. Capaz de se adaptar as diversas 

condições ambientais com temperatura em torno de 48º C, evitando superaquecimento. O 

equipamento deverá ser isento de vazamento de óleo, principalmente em sua linha de dutos de 

distribuição para os respectivos pontos de consumo. 

 

b) Reservatórios de Ar  

 

Para armazenagem e suprimento de ar comprimido visando à estabilização e a distribuição. Composto 

de um dispositivo de ajuste e regulagem da carga para aliviar os compressores. Deverá atender as 

Normas ASME e NR-13. Deverá estar acompanhado do prontuário de fabricação que descreve todos 

os materiais utilizados, aspectos construtivos, procedimentos de inspeção e manutenção e uma 

descrição dos dispositivos de segurança. Deverão ser previstas a instalação de 02 compressores de 

ar, sendo um principal e outro auxiliar para que possa funcionar e suprir o abastecimento de ar no caso 

de defeito. 

 

c) Sistema de Filtragem de Ar  

 

Sistema de filtragem do ar eficiente capaz de filtrar partículas de óleo e poeira, umidade remanescente, 

entre outros. Será necessária a instalação de filtros apropriados na captação do ar atmosférico nas 

entradas dos compressores, como também filtros de coalescência para eliminar partículas e os 
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aerossóis (água, óleo, entre outros). Será instalada uma sequência de filtros com grandezas 

decrescentes de poros, no início da linha serão instalados filtros mais grossos (de 1 a 5 micra), 

enquanto que nos pontos de uso serão utilizados os mais finos. 

 

Os pontos de consumo onde existe o contato físico com o produto deverão estar protegidos por um 

sistema de filtros hidrofóbicos apropriados de 0,22 micra para retenção de umidade e água. O Sistema 

será equipado com resfriador para reduzir a temperatura de descarga do ar comprimido e auxiliado 

com separadores de condensados possam remover os fatores indesejados que contaminam e 

depreciam a qualidade do ar. O sistema de filtragem do ar comprimido composto por separadores de 

umidade, purgador eletrônico, silenciadores, sensores de temperatura, sensores de pressão, válvulas 

entre outros. A Empresa Proponente fornecerá todos os componentes necessários incorporados ao 

equipamento a ser fornecido. 

 

d) Quadro de Controle 

 

O Quadro de Controle deverá ser micro processado capaz de realizar o perfeito controle elétrico e 

pneumático do sistema de geração de ar, possuir supervisão de rede, com capacidade para operar em 

funcionamento manual/ automático/ teste. Com partida, parada e transferência para os compressores, 

funcionando automaticamente. Indicação digital de: tensão, corrente frequência, potência aparente, 

número de partidas, horas de funcionamento, temperatura do motor, proteção para alta temperatura do 

motor, controle para alta e baixa pressão do ar, sobre carga, tensão, frequência anormal, falha na 

partida, falha na parada, entre outros. 

 

e) Secador de Ar por refrigeração 

 

Será composto por trocador de calor, compressor e um separador, proporcionando baixa perda de 

carga, sem vazamentos e com economia de energia. Será acompanhado com uma unidade de 

controle e monitoramento das condições relevantes para garantia da qualidade do ar mesmo quando 

da existência das variações de consumo durante o período de funcionamento. O trocador de calor será 

isento de corrosão. 

 

f) A Unidade de Controle e Monitoramento acompanhará as seguintes leituras básicas: 

 

• Temperatura ambiente; 

• Temperatura da entrada e da saída do ar comprimido; 

• Temperatura de resfriamento do ar comprimido; 

• Temperatura de evaporação do frigorígeno; 

• Ajustes da temporização do dreno do condensado; 

• Ajustes da temperatura de operação; 
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g) A Unidade de Controle e Monitoramento sinalizará as seguintes funções básicas: 

 

• Painel energizado; 

• Compressor funcionando; 

• Motor –ventilador funcionando; 

• Dreno operando; 

• Alarme de pressão e temperatura de operação; 

• Temperatura ambiente; 

• Temperatura da entrada e da saída do ar comprimido; 

• Temperatura de resfriamento do ar comprimido; 

• Temperatura de evaporação do frigorígeno; 

 

h) Linha de distribuição 

 

Será projetada para permitir a chegada do ar comprimido com pressão e vazão necessárias exigidas 

por cada ponto de consumo. A tubulação será de aço inoxidável AISI 304 eletropolido, unida por 

processo de soldagem. O diâmetro da tubulação deverá ser capaz de garantir a velocidade de 

escoamento do ar prevista para 8m/seg. Nos pontos de consumo críticos que entram em contato direto 

com o produto serão instalados manômetros apropriados para ajustar e controlar a pressão desejada.  

 

Será exigido que ao final da Obra, quando do recebimento provisório dos serviços que a Empresa 

Proponente deverá apresentar os seguintes documentos aprovados pela Fiscalização nomeada pelo 

Contratante: 

 

• Registro de execução de cada solda realizada; 

• Registro e controle de endoscopia; 

• Documentos de Qualificação do Soldador. 

• Os itens acima deverão constar do Diagrama Isométrico a ser apresentado. 

 

i) Componentes Adicionais 

 

• Filtros específicos para cada ponto de uso para purificação de ar. 

• Resfriador. 

• Tanque reservatório com capacidade suficiente para atender um período de 24 horas de 

funcionamento do sistema. 

• Manuais Técnicos descritos em português 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº E-08/005/000806/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 

 
 
 

• Garantia de 12 meses, contados a partir da data da aceitação definitiva. A garantia cobrirá a  

reposição de peças e componentes que comprovadamente apresentem defeitos de instalação e/ou 

fabricação. 

 

j) Condições Operacionais: 

 

A Empresa Proponente oferecerá a melhor solução para o desempenho do equipamento, diminuição 

de paradas indesejadas, aumento da vida útil e confiabilidade. O equipamento a ser fornecido e 

instalado deverá atender aos seguintes requisitos básicos: 

 

• Provido com rolamentos de super-precisão, mancais que alojam rolamentos autocompensadores, 

buchas de fixação, porcas e arruelas adequadas; 

• O equipamento deverá ser livre de vazamento de óleo lubrificante; 

• Sistema de filtração específico, onde os pontos de uso farmacêutico obedecerá a Classe 1 

estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-1/2013, inclusive o atendimento as exigências da Norma 

RDC 17/2010. 

• Válvulas de controle, gaxetas, juntas e sistema de cargas constantes na transmissão de potência; 

• O equipamento a ser fornecido e instalado será provido de dispositivos de proteção para panes 

elétricas como: sub e sobre-tensão de rede, falta e inversão de fases, surtos de corrente (sub e sobre- 

corrente, correntes de fuga); 

• Deverão ser instalados dispositivos anti-vibratórios, como por exemplo, borrachas antivibratórias e de 

ruídos para eliminar a transferência de vibrações para a estrutura da edificação. Serão realizados 

testes e análises de vibração, níveis de ruídos, alinhamento, balanceamento, entre outros. 

 

k) Condições de Confinamento/ Enclausuramento. 

 

O equipamento de Geração e Distribuição deverá do tipo abrigada. As condições e níveis de ruídos 

deverão atender as normas ABNT vigentes, as condições impostas pelas Normas trabalhistas 

regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. O nível de ruído será medido externamente, durante a 

operação e o funcionamento normal do sistema, atendendo as Normas ABNT. 

 

A Estrutura de confinamento deverá ser capaz de assegurar perfeita rigidez para o assentamento do 

equipamento. A estrutura terá amortecedores de vibração e possuir furos para o içamento nas 

extremidades da base para facilitar a sua movimentação. 

 

O equipamento deverá oferecer condições para acesso ao motor, acesso ao quadro elétrico e demais 

componentes vitais para o funcionamento, operação e manutenção do sistema. A admissão e exaustão 

de ar do sistema serão perfeitamente balanceadas para assegurar a perfeita ventilação interna. A 

admissão e exaustão de ar serão protegidas contra as intempéries e terão que atender o nível acústico 
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exigido pelas normas e preceitos legais anteriormente estabelecidos. O Painel de comando e controle 

será isolado da máquina. O equipamento e o tanque de ar serão instalados e acondicionados no 

interior do local de confinamento. 

 

l) Serviços Complementares - Instalações das Tubulações de Aço Inox 304 de distribuição do Ar 

Comprimido. 

 

O equipamento, a instalação e a certificação de Geração e Distribuição de Ar Comprimido para Uso 

Farmacêutico deverá atender as condições para as instalações elétricas, tubulação necessária para 

interligação à tubulação existente de distribuição de ar pressurizado para os pontos de consumo 

designados no Item IV – Composição – Distribuição e Alimentação dos Pontos de Consumo, 

descrito neste Descritivo Técnico. Todos os materiais e componentes necessários que serão utilizados 

para filtração e purificação do ar, tubulação de interligação, distribuição, sinalização, quadros de 

distribuição e transferência, fiações elétricas, válvulas, conexões, calhas, terminais, conduítes, entre 

outros; deverão ser de primeira qualidade com bitolas e características e metragens de acordo com a 

localização das cargas. A localização dos pontos de distribuição deverá ser verificada por cada 

Proponente quando da Visita Técnica a ser realizada.  

 

A concepção física da rede da tubulação será construída de tal forma que propicie o melhor 

rendimento do equipamento de Geração e Distribuição de Ar Comprimido, diminuindo as perdas 

provocadas pela extensão da tubulação de alimentação dos pontos de consumo. A linha de 

distribuição existente foi projetada na forma de um anel para propiciar uma distribuição de ar 

mais igualitária, melhorando e rendimento e a eficiência na distribuição de ar comprimido para os 

pontos de consumo. 

 

• Ligações elétricas 

 

O Instituto Vital Brazil disponibilizará um ponto de força adequado para que a Empresa proponente 

possa realizar a interligação com a casa de máquinas, até os respectivos condicionadores e controles. 

 

• Estrutura Física do Equipamento Central. 

 

A estrutura física do equipamento de Geração de Ar Comprimido, para Uso Farmacêutico, destinada 

ao abastecimento dos pontos de consumo ficará acima das áreas de produção de medicamentos no 

local denominado de Piso Técnico. Os pontos de apoio desta estrutura serão fixados na laje que hoje 

cobre a área de produção. A tubulação de distribuição do ar comprimido existente será construída de 

forma apropriada para que não ocorra vazamento dentro dos espaços físicos das áreas de produção. 

Caso, porventura, venha ocorrer algum vazamento a correção desta irregularidade será de 

responsabilidade da Empresa que será contratada pelo Instituto Vital Brazil. 
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m) Serviços de Alvenaria e Obras Civis. 

 

Todas as obras civis abaixo enumeradas necessárias à execução dos serviços serão executadas por 

conta da Empresa Proponente, inclusive os que porventura possam necessitar, como por exemplo, os 

acabamentos tais como: mármore, granito, entre outros. 

 

Descrição dos Serviços de Alvenaria/Obras Civis: 

 

• Casa de Máquinas / Confinamento/ Enclausuramento/ Instalações Prediais. 

- Confecção de bases de apoio conforme o projeto; 

- Arremates necessários no piso da área afetada nos pontos de interligação á tubulação existente; 

- Pintura da casa de máquinas, se necessário; 

- Quadro de Força com chaves blindadas e fusíveis e travamento mecânico; 

- Aterramento apropriado. 

- Kit de Luz de Emergência sobre a máquina. 

- Pintura das faixas de segurança 

- Recuperação da alvenaria e pinturas porventura existentes, se necessário. 

- Instalação da fiação elétrica para instalação dos equipamentos de monitoração. 

- Remoção dos entulhos 

- Fornecimento de tapumes de compensado simples pintado 

- Todo e qualquer serviço não explicitado como de responsabilidade do Instituto Vital Brazil. 

 

• Caso durante as instalações do equipamento de Geração e Distribuição de Ar ocorrer quaisquer 

problemas estruturais, a Empresa Proponente será responsável por quaisquer interferências com 

elementos estruturais do prédio. Desta forma deverá estar previsto no preço da proposta borrachas 

supressoras de ruídos instaladas nas bases dos equipamentos para não transmitir vibrações para as 

estrutura das edificações. 

 

n) Assistência Técnica. 

 

A Empresa Proponente deve ter uma estrutura para oferecer uma ótima assistência técnica 

proporcionando um rápido atendimento e possuir uma grande variedade de peças para reposição. Os 

materiais e peças sobressalentes utilizados serão genuínos. A Empresa Proponente deve comprovar 

ter uma estrutura especializada para dar suporte oferecendo todos os componentes sobressalentes 

necessários à assistência técnica do seu sistema de geração de ar, ou seja, manutenção, reparos, 

reposição de peças, durante período de garantia dos equipamentos que serão fornecidos e instalados. 
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A Empresa Proponente tem que atender o grau de exigência das necessidades da Contratante, 

exercendo excelente desempenho de qualquer serviço relacionado aos seus equipamentos, ou seja, a 

manutenção, rápido atendimento, reparos, reposição de peças originais com garantia, sempre que 

necessário durante o período de garantia. No preço a ser apresentado ficarão excluídos os custos de 

materiais e componentes considerados de consumo normal para o funcionamento satisfatório do 

Sistema, como por exemplo, tubulações, soldas e conexões, condições de assepsia, filtros, entre 

outros. 

 

o) Condições de Atendimento 

 

• A Empresa Proponente deverá prestar atendimento para os casos de emergência para restabelecer o 

funcionamento do equipamento. Este atendimento deverá ser prestado durante o horário comercial e 

não poderá exceder o prazo de 04 horas contadas a partir do registro da solicitação da Chamada de 

Atendimento. 

 

• A manutenção preventiva será realizada nos dias úteis durante o horário comercial. O Tempo máximo 

de Paralisação de Equipamento previsto para sua reposição em funcionamento será de até 24 horas, 

salvo os motivos de força maior previsto em lei. Neste caso, a Empresa Proponente assumirá o 

compromisso de que, dentro deste período, formalizará as razões de sua paralisação e será fixada 

uma nova data para corrigir os problemas existentes que porventura venham impedir o funcionamento 

do seu equipamento. O objetivo é manter o equipamento de Geração de Ar Comprimido funcionando o 

máximo possível livre de defeitos. 

 

p) Garantias 

 

A Empresa Proponente deverá possuir uma experiente equipe de profissionais capaz de garantir o 

atendimento normal às solicitações impostas pelas condições normais de uso. A aquisição do 

equipamento, os serviços de instalação e certificação que serão prestados terão suporte técnico das 

empresas fabricantes dos materiais e componentes fornecidos. A Empresa Proponente deverá 

oferecer também, no mínimo, 01 (um) ano de garantia com reposição automática de peças defeituosas 

durante este período. Todos os equipamentos fornecidos e as revisões e reparos efetuados serão 

garantidos contra os defeitos de fabricação e/ou instalação, correndo por conta da Empresa 

Proponente a correção de qualquer defeito que possa surgir devido aos eventos anteriormente 

descritos. Estão excluídos desta garantia os casos de desgaste normal de componentes e de 

negligência e/ou maus tratos por parte dos usuários. O início do prazo de garantia será contado a partir 

da data da aceitação definitiva pelo Grupo de Trabalho nomeado pelo IVB. 
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q) Equipe Técnica 

 

A equipe técnica do Proponente deve ser composta por profissionais técnicos experientes com 

capacidade e disponibilidade para proporcionar um atendimento com empatia e objetividade no 

tratamento das questões: 

- Que têm como princípios básicos atender bem e corretamente o cliente. 

- Que têm conhecimento e experiência na prestação de serviços. 

- Com uma excelente qualificação profissional. 

- Capacitados para superar suas necessidades e expectativas no atendimento a solicitações impostas 

pelas condições normais de uso do equipamento. 

- Com uma carga horária de trabalho compatível para suprir as necessidades técnicas na realização de 

uma excelente manutenção preventiva. 

 

VII - ETAPAS DOS TRABALHOS 

 

7.1) Projeto 

  

a) Levantamento de todos os pontos de utilização de ar comprimido conforme desenhos fornecidos, 

durante visita técnica; 

b) Dimensionamento do sistema de geração do ar comprimido; 

c) Dimensionamento do sistema de distribuição do ar comprimido; 

d) Especificação técnica do sistema de geração do ar comprimido; 

e) Dimensionamento do sistema de exaustão da massa de ar quente proveniente dos compressores; 

f) Especificação técnica do sistema de distribuição do ar comprimido; 

g) Especificação técnica do sistema tratamento do ar comprimido, conforme solicitação do Instituto 

Vital Brazil; 

h) Especificação técnica do sistema de Distribuição do ar comprimido: 

• Reservatório; 

• Dimensionamento da rede de distribuição principal; 

• Dimensionamento da rede de distribuição secundária; 

• Dimensionamento da rede de distribuição de utilização; 

• Levantamento de dados para elaboração do projeto elétrico desde a saída dos equipamentos até o 

limite de fornecimento. 

j) O início da instalação dos equipamentos só ocorrerá após a aprovação dos desenhos e documentos 

relativos a execução destes serviços. A aprovação do início da instalação será realizada pelo Grupo de 

Trabalho nomeado pelo IVB. 
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7.2) Montagem 

 

• Preparação de toda infraestrutura para integração dos equipamentos para monitoramento local e não 

remoto das variáveis; 

• Fornecimento do sistema de geração (compressor) atendendo as necessidades dos pontos de 

utilização; 

• Fornecimento do sistema de tratamento (secador, filtros e reservatório); 

• Fornecimento de unidades de tratamento do ar comprimido (Filtro Regulador) atendendo as 

necessidades dos pontos de utilização; 

• Fornecimento de filtros absolutos de ar comprimido, onde houver contato físico com o produto; 

• Fornecimento de um painel eletrônico, de gerenciamento do sistema de geração e tratamento do ar 

comprimido local, com a disponibilidade de controle a distância (remoto); 

• Fornecimento de dutos de exaustão da massa de ar quente proveniente dos compressores; 

• Acompanhamento e “start up” de todos os equipamentos especificados e fornecidos; 

• Elaboração de comissionamento com a inclusão de cem (100) horas com técnicos especializados; 

• Elaboração dos protocolos de Validação do sistema de ar comprimido, na qual contemplam: 

_ Plano mestre de validação (PMV) – Ar Comprimido; 

_ Qualificação do projeto (PQP) – Ar Comprimido; 

_ Qualificação da instalação (PQI) – Ar Comprimido; 

_ Qualificação da Operação (PQO) – Ar Comprimido; 

_ Qualificação do Desempenho (PQD) – Ar Comprimido; 

_ Relatório Final de Validação (RFV) – Ar Comprimido. 

• Execução das análises da qualidade do ar comprimido conforme estabelecido na Norma NBR ISSO 

8573-1/2013 nos pontos chaves na qual o ar comprimido entrará em contato com o produto final; 

• Fornecimento de gerenciamento do sistema de ar comprimido, com relatórios mensais. 

 

7.3) Materiais Envolvidos 

 

• Painel de Gerenciamento; 

• Painel de proteção elétrico para os compressores/secador; 

• Indicadores controladores de umidade com disponibilidade “on line”; 

• Pressostato com disponibilidade “on line”; 

• Compressores isento de lubrificação com secador integrado; 

• Reservatório; 

• Unidade de tratamento de ar adequado para eliminar micro organismo; 

• Dutos de Exaustão; 

• Tubulações e suportes em inox AISI 304; 

• Conexões inox AISI 304; 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº E-08/005/000806/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 

 
 
 

• Válvulas de 3”, 1” e 3/4" inox AISI 304; 

• Medidores de vazão. 

 

7.4) Serviços 

 

a) Preparação de toda a infraestrutura necessária para instalação dos equipamentos apresentados; 

b) Instalação e montagem dos equipamentos especificados e fornecidos conforme projeto; 

c) Instalação e montagem de toda a rede principal, secundária e de utilização, conforme diretrizes da 

ANVISA, OMS e Farmacopea conforme descrito no escopo técnico do Instituto Vital Brazil. 

 

VIII - ATENDIMENTO AS NORMAS TÉCNICAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

As características e especificações técnicas dos equipamentos que serão fornecidos pela Empresa 

Proponente deverão atender aos princípios estabelecidos nas Normas ABNT, Legislação Vigente 

imposta pelos Órgãos de Fiscalização Competentes. Principalmente: 

• Legislação Anvisa através da RDC-17/2010; 

• Atendimento da qualidade do ar estabelecido de acordo com os padrões ASME, estabelecidos na 

Norma NBR ISO 8573-1. 

OBS: Normas necessárias para a aplicação da ABNT NBR ISO 8573-1/2013: 

- ISO 7183/2007 

- ISO 8573-2/2007 

- ISO 8573-3/1999 

- ISO 8573-4/2001 

- ISO 8573-5/2001 

- ISO 8573-6/2003 

- ISO 8573-7/2003 

- ISO 8573-8/2004 

- ISO 8573-9/2004 

• Normas Regulamentadoras, NR-07, NR-09, NR -13; 

• Atendimento da qualidade do ar estabelecido de acordo com os padrões ASME, estabelecidos na 

Norma NBR ISO 8573-1/2013. 

• Normas e padrões estabelecidos pelo Inmetro; 

• Lei Nº 6514 de 22/12/1977 – Capítulo V – Da segurança e da Medicina do Trabalho, Normas 

Regulamentares NR-07, NR-09, NR -13. 

• Código Civil – Artigo 618. 

• ABNT NBR – 5410 – Instalações Elétricas. 

• ABNT NBR 6493 – Emprego de cores para identificação de tubulações 
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IX - QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA 

 

A Empresa Proponente deverá possuir uma experiente equipe de profissionais. Os serviços de 

instalação prestados terão suporte técnico das empresas fabricantes dos materiais e componentes 

fornecidos. O projeto final proposto deverá atender as conformidades e necessidades básicas descritas 

nas especificações técnicas propostas. A proposta vencedora deverá atender as conformidades e 

detalhes deste Descritivo Técnico que define as condições técnicas do equipamento de ar comprimido 

para uso farmacêutico de acordo com as boas práticas de fabricação, boas práticas de engenharia, em 

atendimento as Normas ABNT. 

 

X - QUALIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

O equipamento a ser proposto deverá atender as conformidades e necessidades básicas descritas nas 

especificações técnicas propostas para atender a qualidade do ar comprimido que será consumido 

especificamente por cada ponto de consumo. A proposta vencedora deverá atender as conformidades 

e detalhes apresentados neste Descrito Técnico para o sistema de ar comprimido para uso 

farmacêutico, de acordo com as boas práticas de fabricação e boas práticas de engenharia, em 

atendimento as Normas ABNT. 

 

XI - QUALIFICAÇÃO DE INSTALAÇÃO 

 

A Empresa Proponente vencedora do certame licitatório deverá fornecer a seguinte documentação do 

sistema de geração e distribuição de ar comprimido a ser proposto: 

 

• Instruções operacionais do sistema. 

• Instruções de manutenção preventiva e corretiva do sistema. Listagem de peças e componentes do 

sistema. 

Manual de Operação e de Manutenção, fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos que compõe o 

sistema fornecido. 

• Planos de realização dos serviços Informações sobre os componentes que integram o projeto, 

diagramas em geral, especificações técnicas, entre outros. 

• Lista de componentes e instrumentos importantes com as informações de marca, modelo e 

identificação. 

• Check List da instalação comparados com os planos de realização. 

• Verificação da calibragem dos instrumentos críticos e a respectiva apresentação dos certificados de 

calibragem. 

• Deverá realizar um Check List para verificação e apresentação dos materiais da composição e 

construção do sistema em relação aos certificados de apresentados por cada fornecedor. 
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• Verificação e apresentação da documentação de identificação de soldagem, passivação e limpeza 

das tubulações até os pontos de consumo. 

• Deverá elaborar e realizar os treinamentos necessários para a formação dos operadores de forma 

que o sistema funcione satisfatoriamente. Fornecerá todo o material didático necessário para a 

aprendizagem e compreensão dos fundamentos operacionais e do funcionamento de todo o sistema 

de geração e distribuição de energia elétrica para plena capacitação dos operadores e técnicos, tanto 

para a operação quanto para a manutenção preventiva e corretiva. A carga horária e o conteúdo do 

treinamento a ser ministrado deverão ser avaliados e aprovados pelo Setor de Engenharia do IVB. O 

treinamento será realizado imediatamente após a entrada em operação e funcionamento do sistema. 

• Fazer as recomendações necessárias para a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP’S) relativos ao uso do sistema. 

• Será exigido que ao final da Obra, quando do recebimento provisório dos serviços que a Empresa 

Proponente deverá apresentar os seguintes documentos aprovados pela Fiscalização do Contratante: 

- Registro de execução de cada solda realizada; 

- Documentos de Qualificação do Soldador. 

Os itens acima deverão constar do Diagrama Isométrico a ser apresentado. 

 

Observação Importante: 

 

Na qualificação de instalação, os instrumentos estejam com os respectivos certificados de calibração 

válidos e superiores há 10 meses no mínimo; 

 

XII - QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

 

A Empresa Proponente vencedora do certame licitatório deverá fornecer a seguinte documentação do 

sistema de geração e distribuição de ar comprimido a ser proposto: 

 

• Deverá realizar um Check List para verificação do estado e início de funcionamento do sistema e 

paradas dos equipamentos. 

• Deverá realizar um Check List para verificação e leitura das mensagens de pane e alarme dos 

componentes instalados no sistema. 

• Deverá realizar um Check List para verificação dos parâmetros de operação dos pontos de operação 

e utilização, como por exemplo, pressão, vazão, débitos, entre outros. 

 

XIII - QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

• Deverá realizar um Check List para verificação dos parâmetros de operação e funcionamento dos 

equipamentos que compõem o sistema de geração e distribuição de ar comprimido, como por 

exemplo, pressão, vazão, débitos, entre outros. 
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• A aceitação final do sistema ficará condicionada a Certificação da Qualidade do Ar Comprimido livres 

de partículas, água, óleo, micro organismos ou contaminação microbiana. Serão realizados os testes 

de verificação de existência de partículas, de água, de óleo e contaminação microbiana. Estes testes 

serão realizados seguindo os procedimentos de amostragem estabelecidos nas rotinas de 

gerenciamento do sistema. Os métodos recomendados para medição do conteúdo de óleo do sistema 

de ar comprimido serão os estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-1 

• As medidas efetuadas serão baseadas na pressão e temperatura reais de operação e funcionamento 

do sistema de geração e distribuição de ar comprimido. As referências são: 

- Temperatura 20º C 

- Ponto de orvalho -70ºC a 07 Kgf/cm2 

- Pressão de linha de distribuição: Deverá ser calculada com base nas informações relativas às 

especificações das pressões de trabalho dos pontos de consumo descritos no Item 4.2 deste 

“Descritivo Técnico” que foram informadas pelos fabricantes dos equipamentos. 

- Pressão relativa do vapor de água (Relação da pressão parcial do vapor de água na sua pressão de 

saturação na mesma temperatura) = 0 (zero) 

- Padrões Classe 1 estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-1/2013 e RDC-17/2010. 

• A aceitação final do sistema ficará condicionada a Certificação da Qualidade do Ar Comprimido livres 

de partículas, água, óleo, micro organismos ou contaminação microbiana. Serão realizados os testes 

de verificação de existência de partículas, de água, de óleo e contaminação microbiana nos pontos de 

uso. A qualidade do ar comprimido atenderá os padrões estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-

1/2013 e as exigências estabelecidas na Norma RDC 17/2010. 

• Fica definido que as amostras de ar comprimido serão recolhidas no ponto de uso. 

 

XIV - TESTES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO 

 

Os custos provenientes dos testes necessários definidos neste Descritivo Técnico serão de 

responsabilidade da Empresa Proponentes. Os testes de recebimento e aceitação só serão 

realizados após a sequência das qualificações de projeto, instalação e desempenho do sistema 

de ar comprimido. A Empresa Proponente juntamente com o Grupo de Trabalho nomeado pelo IVB 

definirão as condições e farão os testes necessários para comprovação do funcionamento e 

rendimento do equipamento e do Sistema de Geração e Distribuição de Ar Comprimido, ou seja: 

 

14.1) Testes de Recebimento. 

 

Os equipamentos de Geração e Distribuição de Ar a ser fornecido, instalado e certificados passarão 

por um processo de avaliação onde serão realizados os testes de funcionamento para verificação do 

seu comportamento. Os custos provenientes da realização dos testes necessários serão por conta da 

Empresa Proponente. Os parâmetros inspecionados são: 
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- Funcionamento em vazio e funcionamento com carga máxima 

- Níveis de Ruído 75 dB – Padrão exigido por Norma ABNT, medido no entorno das paredes do local 

de confinamento. A medição será realizada, durante os dias úteis e no horário comercial, com os 

demais equipamentos próximos desligados. 

- Níveis de Vibração. Os equipamentos instalados ser dotados de dispositivos para eliminar as 

possíveis vibrações para as estruturas físicas da laje do Piso Técnico, onde o equipamento será 

instalado. 

- Condições de Entrada em Operação e de Saída de Operação. 

- Autonomia e consumo de ar, Vazão mínima de 400m3/hora, ponto de orvalho -40º C a 07 Kgf/cm2 

- Serão verificados os padrões Grau A, Classe 1 estabelecidos na Norma NBR ISO 8573-1, RDC-

17/2010 e as demais Normas ABNT anteriormente citadas e os padrões exigidos pelo INMETRO. 

Quando do término dos serviços de instalação, o Proponente informará a data de início dos Testes de 

Avaliação do Sistema de Geração e Distribuição de Ar que serão aplicados pelo Proponente em 

conjunto com o Grupo de Trabalho constituído pelo IVB para recebimento e aceitação dos 

equipamentos licitados. 

Após a aplicação e verificação do atendimento aos parâmetros acima estabelecidos, o Sistema deverá 

funcionar, no mínimo, por 05 dias, totalizando um total de 40 horas. Quando do término do período de 

40 horas, serão verificados os mesmos parâmetros já vistos e comparados os resultados para 

certificação do funcionamento do Sistema. Confirmados os resultados, o Grupo de Trabalho realizará 

então a aceitação do Sistema. 

 

14.2) Entrega Provisória e Entrega Definitiva. 

 

Provisoriamente, quando a obra ficar inteiramente concluída, ocasião em que a Empresa Proponente 

solicitará ao Grupo de Trabalho responsável pela elaboração de Termo de Recebimento Provisório. 

Desde que a Fiscalização julgue que o estado geral já justifique estes procedimentos, promoverão no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis às vistorias necessárias e lavrará o referido Termo, observado o que se 

segue: 

 

• Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou serviços executados pela Empresa Proponente, que 

não satisfizerem as condições de recebimento, serão recusados pela Fiscalização e deverão ser 

substituídos e/ou refeitos. 

 

• A avaliação do sistema de ar comprimido será realizada conforme o disposto nos índices 

apresentados nos itens Classe 1 da NBR ISO 8573-1/2013 descritos no Item – Contaminantes e 

Classe de Qualidade do Ar Comprimido, respectivamente. 
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• Para tanto, a critério da Fiscalização, poderá ser prorrogado o prazo de entrega fixado no contrato. 

Definitivamente, decorridos no máximo 30 (trinta) dias da data de expedição do termo de recebimento 

Provisório, a obra será novamente inspecionada para fins de aceitação definitiva, sendo, a seguir, 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamações 

das falhas de execução e exigências contratuais. A partir da data de lavratura do Termo de 

Recebimento Definitivo iniciam-se o prazo de responsabilidade da Empresa Proponente pela 

qualidade, correção e segurança dos serviços contratados, previsto no Artigo 618 do Código Civil. 

 

14.3) Treinamento Técnico. 

 

A Empresa Proponente vencedora do certame licitatório deverá elaborar e realizar os treinamentos 

necessários para a formação dos operadores de forma que o sistema funcione satisfatoriamente. 

 

A Empresa Proponente vencedora fornecerá todo o material didático necessário para a aprendizagem 

e compreensão dos fundamentos operacionais e do funcionamento de todo o sistema de geração e 

distribuição de energia elétrica para plena capacitação dos operadores e técnicos, tanto para a 

operação quanto para a manutenção preventiva e corretiva. A carga horária e o conteúdo do 

treinamento a ser ministrado deverão ser avaliados e aprovados pelo Grupo de Trabalho nomeado 

pelo IVB. O treinamento será realizado imediatamente após a entrada em operação e funcionamento 

do sistema. 

 

XV- CONDIÇÕES GERAIS 

 

A Empresa Proponente deverá atender as condições gerais descritas a seguir, assim como deverá 

conhecer as situações que são de responsabilidade do Contratante para o perfeito cumprimento das 

regras estipuladas nesta apresentação. 

 

15.1) Direitos e Deveres das Partes. 

 

Constituem-se direitos e deveres das partes; 

 

15.1.1) Da Empresa Proponente: 

 

A Empresa Proponente, além do fornecimento da mão-de-obra, ferramentas, equipamentos e 

utensílios necessários para a desmontagem dos equipamentos antigos e montagem dos novos e a 

perfeita execução dos serviços contratados e as suas atividades, obriga-se a: 
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• Verificar as condições dos locais definidas no projeto básico apresentado, durante a visita técnica a 

ser agendada no edital da contratação deste serviço. Todos os serviços civis necessários para a 

implantação do sistema de climatização, tais como furos em alvenaria, em forro, pontos de drenos, 

pontos de força para alimentar os equipamentos e recompor os revestimentos das alvenarias e de 

forro. 

• Elaborar, no prazo constante do Cronograma físico Financeiro a ser apresentado, no prazo 

estipulado, a contar da data do recebimento da ordem de início dos serviços, o Projeto Executivo que 

deverá ser aprovado pelo Instituto Vital Brazil. 

• Manter a equipe de trabalho, a qual deverá cumprir jornada de trabalho semanal e será responsável 

pelas intervenções e serviços. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos 

da legislação vigente. 

• Executar os serviços através de profissionais integrantes das equipes de trabalho, as quais deverão 

possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado. 

• Providenciar o deslocamento da equipe de trabalho, sem ônus adicional para o Instituto Vital Brazil, 

para o atendimento das intervenções do objeto da Licitação. Providenciar o transporte dos 

equipamentos que necessitem sofrer intervenções corretivas, as quais não possam ser efetuadas no 

próprio local de instalação. Providenciar todo o transporte interno, vertical e horizontal, dos 

equipamentos e materiais dentro da área onde serão instalados os equipamentos de Geração e 

Distribuição de Ar Comprimido para Uso Farmacêutico. 

• Executar os serviços sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível superior (Engenheiros) 

indicados pela Empresa Proponente na fase de habilitação da licitação. Os responsáveis técnicos 

somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou superior à exigida 

por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da fiscalização do contrato. 

• Executar os serviços que impliquem em desligamentos de energia, de água e outros que possam 

comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias em que não houver 

expediente na unidade (fins de semana, horários noturnos ou feriados), de forma plena, remunerada 

mediante demanda, previamente autorizada pela Fiscalização do Contrato. Interligar os pontos de 

dreno dos equipamentos nas instalações hidráulicas de esgoto existentes no local. 

• Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências do 

Instituto Vital Brazil, que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, 

solda, recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade dos 

serviços. 

• Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e/ou equipamentos que por ventura, forem deslocados 

para as intervenções. 

• Fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução do serviço. Prestar 

assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização do Instituto Vital Brazil. 
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• Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e outros órgãos competentes, em especial, estabelecer, programar e assegurar o 

cumprimento da Norma Regulamentadora nº. 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações posteriores, que 

regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho e, garantir, custear e indicar médico do 

trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora nº. 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional – PCMSO. 

• Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 

necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e 

manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de 

segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais. 

• Relatar à fiscalização do contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução 

ou de providências por parte do Instituto Vital Brazil, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público. 

• Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando 

manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos. 

• Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com 

as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, 

a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, legislações e 

normas pertinentes. Refazer os serviços considerados insatisfatórios, sempre que solicitado pela 

Fiscalização do Contrato nomeada pelo Instituto Vital Brazil e sem ônus para o mesmo. 

• Promover, se for o caso, em dias úteis e de forma plena, a execução dos serviços inadiáveis, ou que 

possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens do Instituto Vital Brazil. 

• Os materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior aos previstos e deverão estar 

em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicação dos materiais, deverão ser 

seguidas as recomendações dos fabricantes. 

• Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de 

crachás contendo foto recente, nome e função e exigir seu uso em local visível. A Contratada não 

poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção 

individual a seus empregados. Fornecer a relação dos nomes dos seus funcionários, antes de iniciar os 

serviços. 

• Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a 

guarda desses de sua exclusiva responsabilidade. 

• Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito a equipe de trabalho, 

tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da manutenção, 

etc. 
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• Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos 

ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados. 

• Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante 

e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

• Designar preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-la na execução do contrato no local de 

prestação dos serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização do 

contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 8.666/93. A 

Empresa Contratada deverá nomear um responsável pela supervisão dos serviços e que terá a missão 

de garantir o bom andamento dos trabalhos. Este responsável terá a obrigação de reportar-se, sempre 

que houver necessidade, a Fiscalização do Contrato nomeada pelo Contratante tomar as providências 

pertinentes para o bom andamento do contrato. 

• É de responsabilidade da Empresa Proponente, manter a integridade dos imóveis, móveis e pessoas 

durante as atividades; danos, quebras, transgressões ou outros tipos de atos que venham a alterar o 

aspecto dos espaços, serão de responsabilidade total e irrestrita da Empresa Proponente, isentando-

se totalmente a Contratante, porém ficando a cargo da Contratante cobrar com base no Contrato e 

seus adendos da empresa Contratada, os danos porventura ocorridos. 

• Repor, no prazo máximo de dez dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus 

empregados. 

Responder por danos causados diretamente à Contratante ou terceiros, decorrente de sua culpa ou 

dolo, na execução do contrato. 

• Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar das instalações da Contratante portando 

volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação no posto de 

vigilância da Contratante. 

• Fornecer e instalar toda a fiação elétrica dos equipamentos até o quadro elétrico QGBT e todas as 

interligações dos motores e equipamentos a partir deste quadro. 

• Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais obrigações trabalhistas, recolhimento de todos os encargos 

sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a 

natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser 

vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, 

ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere ao 

Instituto Vital Brazil a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do contrato a 

ser firmado. Selecionar e preparar rigorosamente a equipe que irá prestar os serviços, tendo suas 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras profissionais. 

• Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela fiscalização do 

contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante 

das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, 
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prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do Instituto Vital Brazil ou ao interesse do 

Serviço Público. 

• Todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação. 

• Limpeza do local utilizado para instalação do sistema, bem como remoção de entulhos e demais 

materiais inservíveis, resultantes gerados durante a execução dos serviços deverão ser retirados do 

local. 

• A equipe técnica do Proponente deve ser composta por profissionais técnicos experientes com 

capacidade e disponibilidade para proporcionar um atendimento com empatia e objetividade no 

tratamento das questões: 

- Que têm como princípios básicos atender bem e corretamente o cliente. 

- Que têm conhecimento e experiência na prestação de serviços. 

- Com uma excelente qualificação profissional. 

- Capacitados para o atendimento das necessidades e expectativas das solicitações impostas pelas 

condições normais de uso do equipamento. 

• Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização do Instituto Vital Brazil. 

• Entulhos, resíduos e demais materiais inservíveis, resultantes da prestação de serviços deverão ser 

retirados do local. 

• Por ocasião do término da instalação, a Empresa Contratada deverá instruir e treinar o pessoal 

designado pelo Contratante para operar o sistema. A Empresa Contratada deverá submeter à 

aprovação prévia da Fiscalização do Contrato o programa de treinamento a ser ministrado. 

 

• Fornecer os relatórios de medições como: 

 

a) Pressões e temperaturas de funcionamento de todos os equipamentos que compõem a instalação. 

b) Amperagem de placa e a real, de todo o equipamento instalado. 

c) Certificado de garantia no mínimo de um ano de todo equipamento instalado. 

d) Desenho “As built“, Manual de operação e manutenção da instalação, completo com descrição de 

funcionamento e catálogos. 

 

15.1.2) Do Instituto Vital Brazil: 

 

a) Facilitar, por todos os seus meios, o exercício das funções da Empresa Proponente a ser 

contratada, assegurando livre acesso da equipe às dependências e instalações, desde que 

devidamente identificadas, para a execução dos serviços necessários. 

b) Pagar a Empresa Proponente a ser contratada no prazo estipulado no Cronograma Físico 

Financeiro descrito no Edital. 

c) Fiscalizar o bom andamento do serviço contratado e prestado pela Empresa Proponente a ser 

contratada, através do Grupo de Trabalho constituído. Realizar avaliações periódicas e adequadas dos 

procedimentos utilizados na execução dos serviços, notificando imediatamente e por escrito qualquer 
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problema ou irregularidade encontrada. Solicitar à Empresa Proponente a substituição de qualquer 

material, produto ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus 

bens e/ou instalações, ou ainda, que não atendam às especificações e/ou necessidades dos serviços 

contratados. 

d) Prestar à equipe da Empresa Proponente que será contratada as informações e esclarecimentos de 

que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e digam respeito à natureza dos serviços 

a serem executados nas áreas onde os serviços serão executados. 

e) Fornecer local para guarda do tipo ferramental, aparelhagem e equipamentos da Empresa 

Proponente, quando solicitado. 

f) Não permitir o ingresso de terceiros, bem como a intervenção de estranhos nas instalações dos 

equipamentos durante a execução dos serviços pela Empresa Proponente a ser contratada. Não será 

permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da Empresa Proponente, todo o serviço 

deverá se realizado por pessoal próprio e contratado pela fornecedora e instaladora vencedora. Caso 

se ocorrer à necessidade da subcontratação de terceiros a Contratante deverá ser comunicada 

previamente; 

g) Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de Grupo de 

Trabalho designado pelo Instituto Vital Brazil, podendo para isso: Ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição do funcionário da Empresa Proponente que estiver sem uniforme ou crachá, 

que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência nas áreas, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente. 

h) Fiscalizar o cumprimento, pela Empresa Proponente a ser contratada, das obrigações e encargos 

sociais e trabalhistas, no que se refere à execução do Contrato. 

i) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

j) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 

aplicação de sanções e alterações do Contrato. 

 

 

 

 

 

XVI- DESENHOS REFERNTES AO DESCRITIVO TÉCNICO 
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Anexo II – Proposta de Preços 

 

 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Licitação por Pregão Eletrônico nº 068/2013. 

A realizar-se em 27/12/2013 às 14h00min.             

Processo administrativo nº E-08/005/000806/2013. 

A firma ao lado mencionada propõe fornecer ao Instituto Vital 

Brazil, pelo preço abaixo assinalado, obedecendo 

rigorosamente às condições estipuladas constantes do 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 068/2013. 

CARIMBO DA FIRMA 

 

 
LOTE 

 
ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. MARCA  

PREÇO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

01 

ITEM 01 - (ID 120752): Aquisição e 

instalação de equipamentos de geração e 

distribuição de ar comprimido para uso 

farmacêutico. 

UNIDADE 01    

 

OBSERVAÇÕES 

 

A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser preenchida 

integralmente por processo mecânico ou eletrônico, 

sem emendas e rasuras; conter os preços em 

algarismos e por extenso, por unidade e total, já 

incluídas as despesas de fretes, impostos federais 

ou estaduais e descontos especiais; ser datada e 

assinada pelo gerente ou seu procurador, o 

Proponente se obrigará, mediante entrega da 

PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos 

nela contidos. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá 

ser entregue a este Órgão, até a hora e data 

marcadas, em envelope fechado, com a indicação 

do seu número e data do encerramento. A licitação 

poderá ser anulada no todo, ou em parte, em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

Prazo de entrega e instalação: Até 150 (cento e cinquenta) 

dias consecutivos, a contar da retirada da Nota de Empenho, 

que deverá ocorrer no prazo máximo de até 05 (cinco) dias 

úteis após a sua emissão.  

 

Validade da Proposta de Preços: 60 (sessenta) dias. 

 

Local de entrega e instalação: Rua Maestro José Botelho, 64 

- Vital Brazil - Niterói - RJ - CEP: 24.230-410. 

 

Banco: Bradesco; Agência:...........;Conta Corrente:................ 

 

Declaramos inteira submissão ao presente termo e 

legislação vigente. 

 

Em,     /    /2013. 

_______________________________ 

Firma Proponente 
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Anexo III – Planilha Estimativa de Quantitativo e Preços Unitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2013 
 

 
 

DATA: 27/12/13 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 
E-08/005/000806/2013. 

 
LOTE 

 
PRODUTO/SERVIÇO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

 
PÇO.  

 UNITÁRIO 

 
TOTAL 

ESTIMADO 

01 

ITEM 01 - (ID 120752): Aquisição e instalação 

de equipamentos de geração e distribuição de 

ar comprimido para uso farmacêutico. 

UNIDADE 01 R$ 2.539.669,95 R$ 2.539.669,95 

     
TOTAL: R$ 2.539.669,95 
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Anexo IV – Minuta Contratual 

 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

INSTITUTO VITAL BRAZIL (CENTRO DE PESQUISAS, PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS) 

 

 

 

 

Contrato nº........./.......... 

 

 

 

 

CONTRATO DE COMPRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA USO 

FARMACÊUTICO, que entre si fazem O ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, por meio do INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de 

Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos) e a ................................ 

na forma abaixo: 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, neste ato pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, 

Produtos Químicos e Biológicos), doravante denominado CONTRATANTE, representado neste ato 

pelo Diretor .............................., portador da cédula de identidade nº ..........................., e a empresa 

................................, situada na Rua ........................... nº ........., Bairro ......................., 

Cidade......................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº .................., daqui por diante denominada 

CONTRATADA, representada neste ato por ......................., cédula de identidade nº ............., residente 

e domiciliado na Rua ................... nº ............, Cidade................... resolvem celebrar o presente 

Contrato de COMPRA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

AR COMPRIMIDO PARA USO FARMACÊUTICO, com fundamento no processo administrativo nº E-

08/005/000806/2013, que se regerá pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 

alterações, Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1.979 e pelos Decretos nº 3.149 de 28 de abril 

de 1980 e 42.301 de 12 de fevereiro de 2010, do instrumento convocatório, aplicando-se a este 

Contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições 

seguintes:  
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

 

1.1 - O presente CONTRATO tem por objeto a AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA USO FARMACÊUTICO, que deverá 

ser entregue de acordo com as especificações dos Anexos I e II, partes integrantes deste instrumento.             

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO  

 

2.1 - O prazo de vigência do Contrato será de até 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no D.O., 

valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data 

convencionada nesta cláusula, sendo 05 (cinco) meses para a entrega dos equipamentos (obrigação 

principal) e 12 (doze) meses referentes à garantia, contados a partir da data da entrega e de seu 

funcionamento.     

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

  

3.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste Contrato; 

 

b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes 

à execução do presente Contrato; 

 

c) Exercer a fiscalização do Contrato; 

 

d) Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas no Edital e no 

Contrato. 

 

e) Facilitar, por todos os seus meios, o exercício das funções da Empresa Proponente a ser 

contratada, assegurando livre acesso da equipe às dependências e instalações, desde que 

devidamente identificadas, para a execução dos serviços necessários. 

 

f) Pagar a CONTRATADA no prazo estipulado no Cronograma Físico Financeiro descrito no Edital. 
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g) Fiscalizar o bom andamento do serviço contratado e prestado pela CONTRATADA, através do 

Grupo de Trabalho constituído. Realizar avaliações periódicas e adequadas dos procedimentos 

utilizados na execução dos serviços, notificando imediatamente e por escrito qualquer problema ou 

irregularidade encontrada. Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material, produto ou 

equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus bens e/ou instalações, 

ou ainda, que não atendam às especificações e/ou necessidades dos serviços contratados. 

 

h) Prestar à equipe da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que disponha e que 

eventualmente venham a ser solicitados e digam respeito à natureza dos serviços a serem executados 

nas áreas onde os serviços serão executados.  

 

i) Fornecer local para guarda do tipo ferramental, aparelhagem e equipamentos da CONTRATADA, 

quando solicitado. 

 

j) Não permitir o ingresso de terceiros, bem como a intervenção de estranhos nas instalações dos 

equipamentos durante a execução dos serviços pela CONTRATADA. Não será permitida, em hipótese 

alguma, a transferência das obrigações da CONTRATADA, todo o serviço deverá se realizado por 

pessoal próprio e contratado pela fornecedora e instaladora vencedora. Caso se ocorrer à necessidade 

da subcontratação de terceiros a CONTRATANTE deverá ser comunicada previamente; 

 

k) Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de Grupo de 

Trabalho designado pelo Instituto Vital Brazil, podendo para isso: Ordenar a imediata retirada do local, 

bem como a substituição do funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que 

embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência nas áreas, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente. 

  

l) Fiscalizar o cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigações e encargos sociais e trabalhistas, no 

que se refere à execução do Contrato.  

 

m) Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias. 

 

n) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, 

aplicação de sanções e alterações do Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

4.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Entregar e instalar os equipamentos de geração e distribuição de ar comprimido para uso 

farmacêutico, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do 

Contrato, constante nos Anexos I e II deste instrumento; 

 

b) Entregar o objeto do Contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor 

do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das 

mercadorias; 

 

c) Manter em estoque um mínimo de bens necessários à execução do objeto do Contrato;  

 

d) Comunicar ao Fiscal do Contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade 

de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

 

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens 

objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução 

irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações; 

 

f) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou 

indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à 

CONTRATANTE ou terceiros;  

 

g) Em atendimento ao disposto no artigo 31 da Lei n° 8.078, de 11/09/90, a apresentação dos 

equipamentos de geração e distribuição de ar comprimido para uso farmacêutico deverá assegurar 

informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, marca, 

procedência, número do lote, qualidade, quantidade, composição, prazo de validade e outros, bem 

como o (s) risco (s) que apresenta (m) à saúde e a segurança dos usuários, quando for o caso;        

  

 h) Caso o objeto do Contrato seja reprovado no recebimento, a reposição do mesmo deve ser 

realizada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir da comunicação à empresa 

CONTRATADA, pelo Setor responsável pelo recebimento; 

 

i) A não reposição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, poderá constituir motivo de aplicação de 

penalidades, inclusive multa, podendo também acarretar rescisão contratual. 
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j) Verificar as condições dos locais definidas no projeto básico apresentado, durante a visita técnica a 

ser agendada no edital da contratação deste serviço. Todos os serviços civis necessários para a 

implantação do sistema de climatização, tais como furos em alvenaria, em forro, pontos de drenos, 

pontos de força para alimentar os equipamentos e recompor os revestimentos das alvenarias e de 

forro.  

 

k) Elaborar, no prazo constante do Cronograma físico Financeiro a ser apresentado, no prazo 

estipulado, a contar da data do recebimento da ordem de início dos serviços, o Projeto Executivo que 

deverá ser aprovado pelo CONTRATANTE. 

 

l) Manter a equipe de trabalho, a qual deverá cumprir jornada de trabalho semanal e será responsável 

pelas intervenções e serviços. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados nos termos 

da legislação vigente.   

 

m) Executar os serviços através de profissionais integrantes das equipes de trabalho, as quais deverão 

possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado. 

 

n) Providenciar o deslocamento da equipe de trabalho, sem ônus adicional para o CONTRATANTE, 

para o atendimento das intervenções do objeto da Licitação. Providenciar o transporte dos 

equipamentos que necessitem sofrer intervenções corretivas, as quais não possam ser efetuadas no 

próprio local de instalação. Providenciar todo o transporte interno, vertical e horizontal, dos 

equipamentos e materiais dentro da área onde serão instalados os equipamentos de Geração e 

Distribuição de Ar Comprimido para Uso Farmacêutico. 

  

o) Executar os serviços sob a responsabilidade técnica dos profissionais de nível superior 

(Engenheiros) indicados pela CONTRATADA na fase de habilitação da licitação. Os responsáveis 

técnicos somente poderão ser substituídos por profissionais com experiência equivalente ou superior à 

exigida por ocasião da licitação e mediante prévia aprovação da fiscalização do Contrato.  

 

p) Executar os serviços que impliquem em desligamentos de energia, de água e outros que possam 

comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias em que não houver 

expediente na unidade (fins de semana, horários noturnos ou feriados), de forma plena, remunerada 

mediante demanda, previamente autorizada pela Fiscalização do Contrato. Interligar os pontos de 

dreno dos equipamentos nas instalações hidráulicas de esgoto existentes no local. 
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q) Desmontar, transportar e remontar equipamentos reparados dentro ou fora das dependências do 

Instituto Vital Brazil, que dependam de serviços de terceiros, tais como: enrolamento de motores, torno, 

solda, recuperação de componentes elétricos, assumindo total responsabilidade pela qualidade dos 

serviços. 

 

r) Recolocar nos seus devidos lugares, móveis e/ou equipamentos que por ventura, forem deslocados 

para as intervenções. 

 

s) Fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução do serviço. Prestar 

assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização do CONTRATANTE. 

 

t) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitida pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, e outros órgãos competentes, em especial, estabelecer, programar e assegurar o 

cumprimento da Norma Regulamentadora nº. 9, NR – 9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

- PPRA, aprovada pela Portaria MTb n.º 3.214, de 08 de junho de 1978, e alterações posteriores, que 

regulamenta o art. 163 da Consolidação das Leis do Trabalho e, garantir, custear e indicar médico do 

trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora nº. 7 – NR 7 – Programa de Controle Médico e 

Saúde Ocupacional – PCMSO. 

 

u) Fornecer e exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 

necessidade. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e 

manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de 

segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais. 

 

v) Relatar à fiscalização do Contrato toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, 

constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução 

ou de providências por parte do CONTRATANTE, especialmente se representar risco para o 

patrimônio público.  

 

w) Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e instrumentos disponibilizados, efetuando 

manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos. 

 

x) Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo 

com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus 

anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e materiais utilizados, 

legislações e normas pertinentes. Refazer os serviços considerados insatisfatórios, sempre que 

solicitado pela Fiscalização do Contrato nomeada pelo CONTRATANTE e sem ônus para o mesmo. 
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y) Promover, se for o caso, em dias úteis e de forma plena, a execução dos serviços inadiáveis, ou que 

possam provocar prejuízos e/ou danos aos bens do CONTRATANTE.  

 

x) Os materiais empregados deverão ser de qualidade igual ou superior aos previstos e deverão estar 

em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT. Na aplicação dos materiais, deverão ser 

seguidas as recomendações dos fabricantes.  

 

z.1) Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de 

crachás contendo foto recente, nome e função e exigir seu uso em local visível. A Contratada não 

poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção 

individual a seus empregados. Fornecer a relação dos nomes dos seus funcionários, antes de iniciar os 

serviços. 

 

z.2) Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a 

guarda desses de sua exclusiva responsabilidade. 

 

z.3) Manter em condições de limpeza e organização os ambientes de acesso restrito a equipe de 

trabalho, tais como subestações transformadoras, casas de máquinas, casas de bombas, sala da 

manutenção, etc. 

 

z.4) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os 

defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais 

empregados. 

 

z.5) Responder civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à 

Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho. 

 

z.6) Designar preposto, aceito pela Fiscalização, para representá-la na execução do Contrato no local 

de prestação dos serviços e instruí-lo quanto à necessidade de acatar as orientações da fiscalização 

do Contrato, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme art. 68 da Lei n.º 

8.666/93. A CONTRATADA deverá nomear um responsável pela supervisão dos serviços e que terá a 

missão de garantir o bom andamento dos trabalhos. Este responsável terá a obrigação de reportar-se, 

sempre que houver necessidade, a Fiscalização do Contrato nomeada pelo CONTRATANTE tomar as 

providências pertinentes para o bom andamento do Contrato.   

 

z.7) É de responsabilidade da CONTRATADA, manter a integridade dos imóveis, móveis e pessoas 

durante as atividades; danos, quebras, transgressões ou outros tipos de atos que venham a alterar o 

aspecto dos espaços, serão de responsabilidade total e irrestrita da CONTRATADA, isentando-se 
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totalmente a CONTRATANTE, porém ficando a cargo do CONTRATANTE cobrar com base no 

Contrato e seus adendos da empresa CONTRATADA, os danos porventura ocorridos.  

 

z.8) Repor, no prazo máximo de dez dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, 

qualquer objeto do CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por 

seus empregados.    

 

z.9) Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE ou terceiros, decorrente de sua 

culpa ou dolo, na execução do Contrato. 

 

z.10) Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar das instalações da CONTRATANTE 

portando volumes ou objetos, sem a devida autorização da fiscalização do contrato e liberação no 

posto de vigilância da CONTRATANTE.   

 

z.11) Fornecer e instalar toda a fiação elétrica dos equipamentos até o quadro elétrico QGBT e todas 

as interligações dos motores e equipamentos a partir deste quadro. 

 

z.12) Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo 

pagamento de salários e todas as demais obrigações trabalhistas, recolhimento de todos os encargos 

sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a 

natureza jurídica da CONTRATADA, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam 

ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, 

ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos não transfere ao 

CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar o objeto do Contrato a ser 

firmado. Selecionar e preparar rigorosamente a equipe que irá prestar os serviços, tendo suas funções 

profissionais legalmente registradas em suas carteiras profissionais.   

 

z.13) Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela fiscalização 

do Contrato e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional 

integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados 

inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina do CONTRATANTE ou ao 

interesse do Serviço Público. 

 

z.14) Todos os impostos federais, estaduais e municipais que incidirem sobre a instalação. 

 

z.15) Limpeza do local utilizado para instalação do sistema, bem como remoção de entulhos e demais 

materiais inservíveis, resultantes gerados durante a execução dos serviços deverão ser retirados do 

local. 
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z.16) A equipe técnica da CONTRATADA deve ser composta por profissionais técnicos experientes 

com capacidade e disponibilidade para proporcionar um atendimento com empatia e objetividade no 

tratamento das questões: 

 

- Que têm como princípios básicos atender bem e corretamente o cliente. 

- Que têm conhecimento e experiência na prestação de serviços. 

- Com uma excelente qualificação profissional. 

- Capacitados para o atendimento das necessidades e expectativas das solicitações impostas pelas 

condições normais de uso do equipamento. 

 

z.17) Prestar assessoramento técnico, sempre que solicitado pela Fiscalização do CONTRATANTE. 

 

z.18) Entulhos, resíduos e demais materiais inservíveis, resultantes da prestação de serviços deverão 

ser retirados do local. 

 

z.19) Por ocasião do término da instalação, a CONTRATADA deverá instruir e treinar o pessoal 

designado pelo CONTRATANTE para operar o sistema. A CONTRATADA deverá submeter à 

aprovação prévia da Fiscalização do Contrato o programa de treinamento a ser ministrado. 

 

z.20) Fornecer os relatórios de medições como:   

 

- Pressões e temperaturas de funcionamento de todos os equipamentos que compõem a instalação. 

- Amperagem de placa e a real, de todo o equipamento instalado. 

- Certificado de garantia no mínimo de um ano de todo equipamento instalado. 

- Desenho “As built“, Manual de operação e manutenção da instalação, completo com descrição de 

funcionamento e catálogos. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias, assim classificadas: 

 

Natureza das Despesas: 449052.06 

Fonte de Recurso: 010 

Programa de Trabalho: 10.303.0323.2286 

Nota de Empenho: 
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PARÁGRAFO ÚNICO: As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das 

dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício. 

 

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO 

 

6.1 - Dá-se a este Contrato valor total de R$ ............ (...............................). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

7.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos 

do Instrumento Convocatório, Termo de Referência, do Cronograma de execução e da legislação 

vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por 

servidor/comissão constituída de 03 (três) membros, conforme ato de nomeação do CONTRATANTE, 

designado(s) pelo Diretor Presidente.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao 

do pagamento, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso (Anexo X), na 

seguinte forma: 

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material, no prazo de até 05 

(cinco) dias após o recebimento provisório. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A Comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de 

responsabilidade administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução 

do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No 

que exceder à sua competência, comunicará o fato ao Diretor Presidente, em 10 (dez) dias, para 

ratificação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação 

provisória e/ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da 

entrada do respectivo requerimento no protocolo do CONTRATANTE. 
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PARÁGRAFO QUINTO: Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não 

efetuará o recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, 

assinalando prazo para a CONTRATADA realizar os necessários reparos, o que, desde logo, 

caracteriza mora da prestação. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: O prazo para as correções será de, no máximo, 05 (cinco) dias úteis, contados 

do recebimento do relatório circunstanciado acima referido. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Sanadas as pendências, a Comissão deverá realizar nova vistoria, a ser 

efetuada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para o recebimento definitivo, se for o caso.  

 

PARÁGRAFO OITAVO: A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este 

necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

 

PARÁGRAFO NONO: A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do Contrato não 

exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE 

 

8.1 - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa 

responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da 

Administração. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive 

decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais 

oriundos da execução do Contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 - O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ................. 

(..........................),a ser realizado em 07 (sete) parcelas, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro de Desembolso (Anexo X), no valor de R$ ............ (...............................), sendo o 

pagamento efetuado na conta corrente nº ............, agência .............., de titularidade da 
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CONTRATADA, junto a instituição financeira contratada pelo Estado, em conformidade com o Decreto 

nº 43.181 de 08 de setembro de 2011 e a Resolução Conjunta SEFAZ/CASA CIVIL nº 130 de 29 de 

setembro de 2011.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá encaminhar a Nota Fiscal para pagamento ao 

INSTITUTO VITAL BRAZIL, sito à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil, Niterói, até..... 

dias/horas após a entrega de cada parcela.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar data 

final do período de adimplemento de cada parcela. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do 

objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). 

 

PARÁGRAFO QUARTO: Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer Nota Fiscal por culpa 

da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir 

da data da respectiva reapresentação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não 

decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira 

pelo IGPM e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo 

inferior ao estabelecido neste Edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverá emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, consoante o 

Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com a redação conferida pelo Protocolo ICMS 85, de 09 

de julho de 2010, e caso seu estabelecimento estiver localizado no Estado do Rio de Janeiro deverá 

observar a forma prescrita no parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 2º da Resolução SER nº 

047/2003.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA 

 

10.1 - A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de ___ (___) dias, 

contado da data da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 

5% (cinco por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades de que trata o § 1º, artigo 56 da Lei 

nº 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo 

após sua liberação. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso o valor do Contrato seja alterado, de acordo com o artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.   

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da 

garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

rescisão administrativa do Contrato.    

 

PARÁGRAFO QUARTO: O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, 

respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do 

documento de recibo correspondente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

11.1 - O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas 

no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante Termo Aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO 

 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, pela 

inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos 

termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito a indenizações 

de qualquer espécie.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurado a CONTRATADA, o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO: A declaração de rescisão deste Contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, 

o Estado poderá: 

 

 a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à CONTRATADA e cobrar as importâncias por 

ela recebidas indevidamente; 
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b) Cobrar da CONTRATADA multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do 

objeto contratual não executado e;  

 

c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

13.1 - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser 

graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa administrativa; 

 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio 

de Janeiro.   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e 

a gravidade da falta cometida. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 

falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação.  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A imposição das penalidades é de competência exclusiva do ÓRGÃO 

LICITANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A advertência e a multa, previstas nas alíneas a e b, do subitem 13.1, serão 

impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do subitem 13.1, será 

imposta pelo Ordenador de Despesa, na forma do artigo 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80, devendo 

ser submetida à apreciação do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 
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PARÁGRAFO SEXTO: A aplicação da sanção prevista na alínea d, do subitem 13.1, é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado da Pasta a que a Entidade se encontra vinculada. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A multa administrativa, prevista na alínea b, do subitem 13.1: 

 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo 

com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas; 

 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos 

das infrações cometidas; 

 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente 

imposta, observando- se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, 

conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 13.1: 

 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos; 

 

b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado 

com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 

 

PARÁGRAFO NONO: A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea d, do subitem 13.1, perdurará pelo tempo em 

que 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 ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO: A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais 

sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo 

estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não atendido, 
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respeitado o limite do artigo 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral 

do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor das multas previstas na alínea b, do subitem 13.1, e no 

PARÁGRAFO SÉTIMO, aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao 

valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será 

descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão 

administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do 

interessado que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 

aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou 

valor, se for o caso. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 

apresentação da defesa. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do subitem 13.1, e no 

prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do subitem 13.1. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da 

sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

 

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato dentro do 

prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total 

do Contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: As penalidades previstas no subitem 13.1 também poderão ser aplicadas 

aos licitantes e ao adjudicatário. 
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Os licitantes, adjudicatários e contratantes que forem 

penalizados com as sanções de suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar ficarão impedidos de contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva 

penalidade. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pelo 

ÓRGÃO LICITANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido 

para a Coordenadoria de Cadastros da Subsecretaria de Recursos Logísticos da SEPLAG o extrato de 

publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d 

do subitem 13.1, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os 

órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO: O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não 

celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com o Estado do Rio de Janeiro, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores 

suspenso pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital, Contrato e 

das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO 

 

14.1 - O CONTRATANTE poderá denunciar o Contrato por motivo de interesse público ou celebrar, 

amigavelmente, o seu distrato na forma da lei. A rescisão, por inadimplemento das obrigações da 

CONTRATADA, poderá ser declarada unilateralmente após garantido o devido processo legal, 

mediante decisão motivada. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 

processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla 

defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A Declaração de rescisão deste Contrato, independentemente da prévia 

notificação judicial ou extrajudicial, produz efeitos em relação à CONTRATADA a partir da sua ciência 

e a terceiros a partir da publicação em Diário Oficial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

15.1 - As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as 

perdas e danos ou prejuízos que a execução do Contrato tenha acarretado, quando superiores à 

garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não 

comportarem cobrança amigável, serão cobradas judicialmente.    

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o 

que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena 

convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1% (um por cento) 

ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte 

por cento) sobre o valor em litígio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

 

16.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a 

não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 

próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do 

cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento 

convocatório e legislação específica. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a 

Administração consentir na cessão do Contrato, desde que esta convenha ao interesse público e o 

cessionário atenda às exigências previstas no Edital da licitação, na forma do disposto no artigo 75 do 

Decreto nº 3.149/1980 e nos seguintes casos: 

 

I - Quando ocorrerem os motivos de rescisão contratual previstos nos incisos I a IV e VIII a XII do artigo 

83 do Decreto nº 3.149/1980. 

 

II - Quando tiver sido dispensada a licitação ou esta houver sido realizada pelas modalidades de 

convite ou tomada de preços. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, 

exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente CONTRATADA perante a CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO  

 

17.1 - Constitui cláusula essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por parte da 

CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção 

de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedada a suspensão do Contrato a que se refere o artigo 78, XIV da Lei n° 

8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

18.1 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 

 

19.1 - Após a assinatura do Contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no 

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE, 

devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, cópia autenticada do 

Contrato até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao da sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, 

objeto, prazo, valor, número do Empenho, fundamento legal do ato e número do processo 

administrativo. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DO FORO DE ELEIÇÃO 

 

Fica eleito o Foro da Cidade de Niterói - RJ, comarca da Capital, para dirimir qualquer litígio decorrente 

do presente Contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja.   
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E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste Contrato, firmam 

as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado 

conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas. 

 

 

 

Niterói, .......... de .................................. de 2013. 

 

 

 

..................................................................                                     .............................................. 

           INSTITUTO VITAL BRAZIL                  TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 

 

 

 

....................................................................                             ............................................... 

                   CONTRATADA                                          TESTEMUNHA 

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE 
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Anexo V – Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal. 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma.................................. (Nome Completo) - CNPJ nº................, com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, não possui em seu quadro funcional nenhum menor de 18 

(dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por 

menor de 16 (dezesseis) anos, em obediência ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade). 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VI – Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual 

mínimo de beneficiários da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, que 

a firma............................... (Nome Completo) - CNPJ nº......................., com sede (ou domicílio) no 

(endereço completo), por mim representada, atende às exigências impostas pelo Decreto Estadual nº 

33.925 de 18/09/03, relacionadas com a existência em seus quadros de empregados beneficiários da 

Previdência Social reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitada, conforme dados a 

seguir: nº total de empregados, .....................; nº total de empregados reabilitados e/ou deficientes, 

.......................... 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade) 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VII – Modelo de Declaração de enquadramento da empresa licitante como 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 068/2013, 

promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua Maestro José Botelho, nº 64 – Vital Brazil - Niterói - RJ, 

que a firma............................... (Nome Completo) - CNPJ nº..........................., com sede (ou domicílio) 

no (endereço completo), por mim representada, cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar 

nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu artigo 3º. 

 

 

 

Niterói,       de                          de 2013. 

 

 

 

 

(assinatura, nome completo, cargo, documento de identidade). 

 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser prestada em papel timbrado da licitante. 
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Anexo VIII - Convênio ICMS n.º 026 de 04 de abril de 2003 

 

● Publicado no DOU de 09.04.2003.  

● Ratificação Nacional DOU de 28.04.2003, pelo Ato Declaratório 05/2003.  

● Adesão do AM pelo Convênio ICMS 006/2005, efeitos a partir de 15.03.2005.  

● Exclusão de AM e DF pelo Conv. ICMS 61/2004, efeitos a partir de 13.07.2004.  

● Exclusão de AC, AL, MT, MS, PE e PI  pelo Conv. ICMS 84/2004, efeitos a partir de     

19.10.2004.   

I. Vide Portaria ST n.º 22/2003.  

II. Disciplinado pela Resolução SER n.º 47/2003.  

 

                                                                        Autoriza os Estados e o Distrito Federal  

                  a conceder isenção de ICMS nas operações  

       ou prestações internas destinadas a órgãos  

       da Administração Pública Estadual Direta e suas  

                                                                        Fundações e Autarquias. 

                                                                                                                                                                                                                                        

O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, na sua 109ª reunião ordinária, realizada 

em Salvador, BA, no dia 4 de abril de 2003, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.º 24, de 

7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 

C O N V Ê N I O 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder isenção de ICMS 

nas operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por 

órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias. 

§ 1º A isenção de que trata o "caput" fica condicionada: 

I – ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado; 

II – à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto; 

III – à comprovação de inexistência de similar produzido no país, na hipótese de qualquer operação 

com mercadorias importadas do exterior. 

§ 2º - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal competente ou por 

entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com abrangência em todo o 

território nacional. 

§ 3º Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a dispensar o estorno do crédito fiscal a que se 

refere o artigo 21 da Lei Complementar nº 87, de 13 setembro de 1996. 

§ 4º No caso de mercadorias ou serviços sujeitos ao regime de substituição tributária, os Estados 

podem autorizar a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte 

substituído que realizou operação ou prestação subseqüente isenta, conforme dispuser a legislação 

estadual. 

http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/atos_declaratorios/2003/ato%20declaratorio%2005_03.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/convenios/2005/icms05006.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/convenios/2004/icms04061.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/convenios/2004/icms04084.shtml
http://www.receita.rj.gov.br/legislacao/tributaria/portarias/set/2003/022.shtml
http://www.receita.rj.gov.br/legislacao/tributaria/resolucao/2003/047.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/basica/lei_comp_federal_24_75.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/basica/lei_comp_federal_87_96.shtml
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Cláusula segunda. O disposto no inciso III da cláusula anterior não se aplica ao Estado do Paraná 

relativamente ao desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior efetuado até 30 de 

junho de 2003. 

Cláusula terceira. Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 

 Salvador, BA, 4 de abril de 2003 

 

                                                 Resolução SER n.º 047 de 24 de setembro de 2003 

 

      Estabelece normas para concessão de isenção  

      do ICMS nas operações ou prestações internas,  

      destinadas a órgãos da administração pública  

      estadual direta e suas fundações e autarquias,  

      conforme previsto no Convênio ICMS 26/03. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista as 

disposições contidas no Convênio ICMS 26/03, de 4 de abril de 2003, 

R E S O L V E :  

Art. 1.º Ficam isentas do ICMS as operações e prestações internas, relativas a aquisição de bens, 

mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e 

Autarquias. 

Art. 2.º Para fruição do benefício previsto no artigo anterior, o estabelecimento remetente deve abater 

do preço da mercadoria ou do serviço o valor equivalente ao imposto dispensado. 

§ 1.º Na Nota Fiscal que acobertar a saída da mercadoria ou a prestação do serviço, o estabelecimento 

remetente fica obrigado a: 

a) demonstrar os cálculos relativos à redução do preço; 

b) mencionar a seguinte expressão: "Operação beneficiada com isenção do ICMS nos termos do 

Convênio ICMS 26/03. Valor dispensado de R$________________________ (valor por extenso)". 

c) mencionar o número e a data da Nota de Empenho e o código da Unidade Executora; 

d) mencionar o número da Declaração de Importação (DI) e da respectiva nota fiscal emitida na 

entrada, na hipótese de mercadoria ou bem importado. 

§ 2.º As exigências estabelecidas nos itens "c" e "d" do parágrafo anterior não se aplicam às empresas 

concessionárias de serviço público de energia elétrica, telefonia e de fornecimento de água. 

Art. 3.º As empresas que efetuarem operações com a isenção, a que se refere o artigo 1º, exceto as 

concessionárias de serviço público a que se refere o §2º do artigo anterior, devem apresentar à 

repartição fiscal de sua circunscrição, até o 10º (décimo) dia útil do mês subseqüente ao da operação 

ou prestação, declaração contendo a informação do órgão público estadual destinatário das 

mercadorias ou dos serviços. 

Parágrafo único - A declaração a que se refere este artigo deve estar acompanhada dos seguintes 

documentos: 

http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/convenios/2003/icms03026.shtml
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a) cópia do contrato social da empresa declarante; 

b) procuração atribuindo poderes ao signatário da declaração para representar a empresa declarante; 

c) cópia do documento de identidade do procurador; 

d) cópia das Notas Fiscais emitidas; 

e) cópia do instrumento de contrato assinado com o órgão público estadual para o fornecimento das 

mercadorias ou a prestação dos serviços. 

{redação da alínea "e" do parágrafo único do art. 3.º, alterada pela Resolução SER n.º 121/2004, com 

efeitos a partir de 11.08.2004} 

[redação(ões) anterior(es) ou original] 

Art. 4.º A repartição fiscal encaminhará a declaração a que se refere o artigo anterior ao Departamento 

de Planejamento Fiscal da Subsecretaria-Adjunta de Fiscalização, para as verificações que julgar 

necessárias. 

Art. 5.º O contribuinte que deixar de efetuar a comunicação a que se refere o artigo 3º perderá o direito 

ao benefício, sendo-lhe exigido o imposto dispensado, com todos os acréscimos legais. 

Art. 6.º Na hipótese de qualquer operação com mercadorias importadas do exterior, a concessão do 

benefício fica condicionada à comprovação de inexistência de similar produzido no país. 

Parágrafo único - A inexistência de similar produzido no país será atestada por órgão federal 

competente ou por entidade representativa do setor produtivo da mercadoria ou do bem com 

abrangência em todo o território nacional. 

Art. 7.º Fica dispensado o estorno do crédito fiscal do ICMS a que se refere o inciso I, do artigo 37, da 

Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, relativo às mercadorias e serviços cuja operação 

subsequente seja beneficiada pela isenção de que trata esta resolução. 

Parágrafo único - No caso de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, fica autorizada 

a transferência do valor do ICMS retido por antecipação, a crédito do contribuinte substituído que 

realizou a operação ou prestação subsequente isenta. 

Art. 8.º O descumprimento das condições estabelecidas nesta resolução acarreta a perda do direito ao 

benefício nela previsto e a exigibilidade do imposto não pago, com todos os acréscimos legais. 

Art. 9.º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos enquanto viger o 

Convênio ICMS 26/03. 

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2003. 

VIRGILIO AUGUSTO DA COSTA VAL 

Secretário de Estado da Receita.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.receita.rj.gov.br/legislacao/tributaria/resolucao/2004/121.shtml
http://www.receita.rj.gov.br/legislacao/tributaria/redacao_anterior_resolucao/2003/047.shtml
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/basica/lei2657.shtml#CAPÍTULO VII
http://www.sef.rj.gov.br/legislacao/tributaria/convenios_ajustes_protocolos/confaz/convenios/2003/icms03026.shtml
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Anexo IX- Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000806/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2013 

 

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE], como representante 

devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE OU DO CONSÓRCIO], 

doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no subitem 15.3 do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 068/2013, declara, sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não 

foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-08/005/000806/2013, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-

08/005/000806/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do processo administrativo nº E-08/005/000806/2013, quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do processo 

administrativo nº E-08/005/000806/2013, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 

a, discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE, antes da abertura oficial das propostas e; 

 

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

Niterói,       de                          de 2013.   

 

_________________________________________________________________________________ 

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE/CONSÓRCIO NO 

ÂMBITO DA LICITAÇÃO) 
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Anexo X - Cronograma Físico-Financeiro de Desembolso 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000806/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E T A P A S 

 

 

P A G A M E N T O 

(D e s e m b o l s o) 

P e r c e n t u a l (%) 

LIBERAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 10% 

ENTREGA E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

RELATIVOS AOS EQUIPAMENTOS, TAIS COMO: 

DESENHOS DE INSTALAÇÃO, PLANTAS E DETALHES 

DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 

MANUAIS, ENTRE OUTROS 

10% 

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS  30% 

CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 20% 

CONCLUSÃO DOS TESTES DE: QUALIFICAÇÃO DOS 

SISTEMAS, EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, 

OPERACIONAL, DE DESEMPENHO, DE ACEITAÇÃO  

10% 

 

ENTREGA PROVISÓRIA 

 

10% 

 

ENTREGA DEFINITIVA 

 

10% 

 

T O T AL 

 

100% 
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ANEXO XI - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

A empresa .........................................................................................com escritório à 

....................................... (rua, n°, bairro, cidade e estado), CNPJ n°. ......................... por seu(s) 

representante(s) abaixo assinado(s), credencia Sr.(a)(s)..................................................portador (a)  

da Carteira de Identidade (RG) n° ................. órgão expedidor .......... para representá-lo perante o 

INSTITUTO VITAL BRAZIL, nos atos relativos ao Edital de Pregão Eletrônico n° 068/2013, 

podendo, para tanto, apresentar lances verbais, proposta de preços, assinar planilha de preços e 

proposta global, assinar livros de presença e Atas, impugnar licitantes e propostas, recorrer de 

qualquer instância administrativa, denegar do direito de recurso, rubricar páginas de documentos de 

pré-qualificação, debater cláusulas contratuais, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar 

compromissos, requerer, alegar e assinar o que convier, pedir informações, assinar guias e 

recolhimento de caução, recolher e levantar cauções, recebendo seus respectivos valores em 

dinheiro ou títulos, passar recibos, dar quitação, assinar contrato, podendo, enfim, praticar todos os 

atos necessários e implícitos ao fiel, perfeito e cabal desempenho do presente credenciamento.  

 

 

 

.................................................................................................... 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº E-08/005/000806/2013 

Data: 03/09/2013     Fls. ________ 

Rubrica:_________________________ 

 
 
 

 

Anexo XII - Modelo de Declaração de Visita Técnica. 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-08/005/000806/2013 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2013 

 

 

  

Declaramos que a Pessoa Jurídica ............................................................................, visitou  os locais 

de execução do objeto desta licitação através do Pregão Eletrônico nº 068/2013, tendo tomado 

conhecimento de todas as informações e condições, na forma especificada no subitem 12.5.3 do 

presente Edital.  

 

 

 

 

Niterói, ____ de ____________ de 2013. 

 

 

_______________________________________ 

Responsável pela Emissão da Declaração 

 

 


