
 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
BIRIGUI 

 

AVISO DE INTERESSE EM CONTRATAR Nº 294/2020  

PRONTO SOCORRO ENGENHO NOVO – BARUERI/SP 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, nos termos do regulamento de compras e contratações de obras e 

serviços torna público o INTERESSE EM CONTRATAR, conforme dados abaixo:  

 

Regime de eventual Contratação: Pessoa Jurídica 

 

 

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais liquefeitos e 

comprimidos armazenados em cilindros 
 

2. Os serviços serão prestados nos locais relacionados abaixo neste Termo de Referência, 

em consonância com os itens abaixo elencados: 

 

 

ITEM                   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 GASES MEDICINAIS/AR COMPRIMIDO - BARUERI 

 

 

Deverá cumprir atividades definidas nas especificações técnicas dos serviços  

observando as normas vigentes, tais como:  

 Recipiente de aço ou alumínio transportável e pressurizado com capacidade que não 

exceda 150 litros, medida em volume de água. Deve ser utilizado apenas em casos de 

emergência e uso eventual, ou, ainda, nos casos em que não há atendimento dos gases 

liquefeitos por meio da rede. 

 A central de cilindros deve estar conectada a uma válvula reguladora de pressão capaz de 

manter de forma contínua a vazão máxima do sistema centralizado. 

Os gases medicinais fornecidos em cilindros, conforme Resolução ANVISA RDC n.º 

70/2008, cujas especificações devem atender à Resolução ANVISA RDC nº 69/2008, ora 

padronizados e utilizados nos EAS, são os seguintes, segundo a nova denominação:  Oxigênio 

medicinal comprimido (denominação anterior: oxigênio medicinal não liquefeito); 

Ar comprimido medicinal (denominação anterior: ar comprimido medicinal não 

liquefeito); 

O horário de execução e fornecimento dos serviços deverá ser definido de forma a 

atender às necessidades e especificidades da unidade Contratante, lembrando que o horário de 

execução dos serviços não necessariamente deve coincidir com o horário de funcionamento da 

Contratada, uma vez que o setor pode estar em atividade 24 (vinte e quatro) horas. 

Capacidade do cilindro de oxigênio medicinal – metro cúbico (m³); 

Oxigênio medicinal comprimido – metro cúbico (m³); 

 

 

A proposta deverá ser enviada em: propostapjbarups@iscb.org.br 

 

Prazo para entrega: Até 30 de Junho de 2020 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este aviso. 

 

Local: Birigui/SP Data: 29/06/2020 

  

 

Cláudio Castelão Lopes 

Presidente 
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