
 
 

 
 
 

Ref. Nº 011/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preven�va e corre�va em ar               
condicionado, refrigerador e bebedouro incluindo os materiais e equipamentos necessários às           
manutenções, para atender as demandas da Policlínica Regional de Saúde do Alto Sertão, conforme              
tabela anexo 1. 
 
2. DO OBJETIVO

2.1. Manter os aparelhos de ar condicionado, refrigerador e bebedouro da Policlínica em perfeitas              
condições de uso, com bom estado de funcionamento e conservação, possibilitando um ambiente             
clima�zado e saudável, favorecendo o melhor desempenho nas a�vidades diárias desenvolvidas nos            
diversos setores. 
 
2.2. DETALHAMENTO DO OBJETO 
 

2.2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL 

2.2.2. Policlínica Regional de Saúde, com sede a Avenida Messias Pereira Donato, 1048 – Bairro               
Aeroporto Velho – Responsável técnico: Valma Régia Gomes – e-mail          
diretoria.administra�va@policlinicaguanambi.ba.gov.br 

 

2.3. PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

a) Imediata; após a assinatura do contrato, conforme emissão de autorização de solicitação             
emi�da pela Diretoria Técnica/Administra�va – CIS Alto Sertão; 

b) A execução do serviço deverá ser parcelada de acordo com a necessidade da Policlínica               
Regional de Saúde; 

c) Durante a entrega, a carga e descarga do material fica sob responsabilidade do fornecedor; 

d) Caso o serviço seja entregue em desconformidade, o mesmo será rejeitado no ato da entrega,                
devendo a empresa sanar o problema em até 05 (dois) dias úteis, sob pena de cancelamento da                 
ordem de serviço; 

e) Horário de Entrega: De Segunda à Sexta, das 08 h às 12 h e das 13 h às 15 h. pelo                      
estacionamento de veículo, segunda porta a direita; 

 
3. DA JUSTIFICATIVA

3.1 Necessidade de clima�zação das salas da Policlínica, proporcionando conforto térmico, bem como            
manter a salubridade e a qualidade dos ambientes; 

3.2. As manutenções dos aparelhos de ar condicionado, refrigerador e bebedouro privilegiam o bom             



 
funcionamento dos equipamentos instalados, além de privilegiar melhores condições para os           
usuários da Policlínica; 

3.3. Os aparelhos de ar condicionado, refrigerador e bebedouro estão com o período de garan�a              
expirado ou a expirar, tornando necessária a contratação dos serviços de manutenção preven�va e              
corre�va, visando assegurar bom estado de conservação dos aparelhos, prevenindo falhas ou            
defeitos, consertando e repondo peças para seu perfeito funcionamento; 

 
 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
4.1. O CONTRATANTE possui instalado s   74 (setenta e quatro)   aparelhos de ar condicionado, 5 (cinco) 
refrigeradores e 6 (seis) bebedouros conforme relação abaixo, que poderá ser aumentada ou diminuída 
de acordo com a necessidade da Policlínica; 
Quant. Especificação 

37 Ar Condicionado Split Hi Wall 12.000 Btu's 
6 Ar Condicionado Split Hi Wall 18.000 Btu's 
13 Ar Condicionado Split Hi Wall 24.000 Btu's 
11 Ar Condicionado Split Hi Wall 30.000 Btu's 
2 Ar Condicionado Split Piso Teto 36.000 Btu's 
5 Ar Condicionado Split Piso Teto 48.000 Btu's 

3 
Refrigerador – Conservadora – Marca ELBER – Modelo CSV 500 REG 80698750002            
Tensão 110V Potência 426W corrente 3,8A – Gás R134A 160G Ref. Vacina 

2 
Refrigerador – Marca ESMALTEC – Modelo ROC31 Tensão 220V Potência 91W           
corrente 0,65A – Gás R134A 

2 
Bebedouro – Marca LIBELL Modelo GP IPX4 uso externo classe I – Tensão 220V              
potência 176W  

1 
Bebedouro – Marca IBBL – Modelo Compact – Tensão 220V Potência 90W corrente             
0,8A – Gás R134 38G 

2 
Bebedouro – Purificador – Marca LIBELL – Modelo Hermé�co G.P IPX0 Uso Interno             
Classe I – Tensão 220V Potência 176W – Gás R134A 31G 

1 
Bebedouro – Purificador – Marca IBBL – Modelo FR600 Exclusive Tensão 220V            
Potência 90W – Gás 134A 38G 

4.2.1. Serão realizados procedimentos de Manutenção Preven�va e Manutenção Corre�va, envolvendo          
testes, medições, limpeza e intervenções corre�vas; 

4.2.2. Considera-se  Manutenção Preventiva  os procedimentos de manutenções mensais visando         
prevenir situações que possam gerar falhas ou defeitos em quaisquer equipamentos, incluindo a             
realização das tarefas constantes da ro�na do PMOC - Plano de Manutenção, Operação e              
Controle a ser elaborado pelo contratado; 

4.2.3. Considera-se  Manutenção Corretiva  aquela que visa reparar todos os defeitos, falhas ou            
irregularidades detectadas, restabelecendo o pleno funcionamento dos equipamentos, bem         
como a subs�tuição de peças defeituosas ou faltantes; 

4.2.4. A necessidade da Manutenção Corre�va pode advir de problema mecânico, elétrico, desgaste            
natural do equipamento ou manuseio errado por parte do usuário, devendo estar concluída em              
até 24 (vinte e quatro) horas  a par�r da solicitação do Gestor de Contratos (conforme item 8.4); 

4.2.5. Essa manutenção consis�rá no atendimento às solicitações do CONTRATANTE, quantas vezes           
forem necessárias, sem qualquer ônus adicional, sempre que houver paralisação do           
equipamento, funcionamento inadequado ou quando for detectada a necessidade de          
recuperação, subs�tuição de peças ou a correção de defeitos que venham a prejudicar o              
funcionamento de quaisquer equipamentos. 

4.2.6. Deverá ser feita inspeção inicial de todos os componentes, promovendo adequação e regulagem             
dos equipamentos, dentro das condições es�puladas pelo fabricante; 



 
4.2.7. A periodicidade dos serviços de manutenção preven�va poderá ser alterada, caso seja detectada             

a necessidade, sendo devidamente jus�ficada, sem incorrer em qualquer ônus para o            
CONTRATANTE; 

4.2.8. Todos os materiais e produtos a serem empregados nos serviços deverão ser novos, sem uso e                
estarem de acordo com as especificações técnicas do fabricante;  

4.2.9. Os produtos u�lizados na limpeza deverão ser biodegradáveis, devidamente registrados no 
Ministério da Saúde para esse fim; 

4.2.10. A empresa deverá emi�r relatórios após cada serviço executado e mensalmente rela�vos à 
ro�na de manutenção (PMOC - Plano de Manutenção, Operação e Controle), que deverão ser 
entregues ao Gestor de Contratos em até uma semana após o término da manutenção; 

4.2.11. Os serviços deverão ser executados de forma a não interromper ou prejudicar as a�vidades 
exercidas nas dependências do CONTRATANTE; quando não for possível, deverão ser executados 
fora do expediente normal, mediante prévia aprovação da Fiscalização do Contrato; 

4.2.12. Quando necessário realizar serviços em horário fora do expediente do CONTRATANTE, deverá ser 
solicitada ao Gestor de Contratos, por escrito, prévia autorização indicando o(s) nome(s) 
completo(s) do(s) técnico(s) e o serviço a ser realizado; 

4.2.13. Após a realização dos serviços deverá ser feita a limpeza de toda a área; 
4.2.14. Deverão ser obedecidas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho para esse �po de 

a�vidade, ficando por conta da CONTRATADA o fornecimento, antes do início da execução dos 
serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e/ou Equipamentos de Proteção Cole�va 
- EPC; 

4.2.15. Quando iden�ficados equipamentos com defeito, deverá ser apresentado relatório com o 
diagnós�co apurado, no qual deverá ser informado número de patrimônio, �po e modelo do 
equipamento. 

 
5. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1. Os serviços serão executados quando possível no local onde estão instalados os aparelhos de ar 

condicionado, refrigerador e bebedouro no edi�cio sede da Policlínica, localizado na Av. Messias 
Pereira Donato, S/n, Bairro Aeroporto Velho, Guanambi, BA., no horário de 8h às 17h, de 
segunda a sexta- feira, previamente agendado com o CONTRATANTE, podendo ser executado 
fora do horário es�pulado desde que uma das partes solicite previamente, não gerando nenhum 
custo adicional para o CIS Alto Sertão; 

5.2. Deverá ser apresentada em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do contrato a ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica – referente aos serviços de manutenção de ar 
condicionado; 

5.3. O que estabelece a Portaria n.º 3523/GM do Ministério da Saúde, de 28 de agosto de 1998, bem 
como o preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos; 

5.4. Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados, sob a supervisão direta da 
CONTRATADA, a fim de manter os equipamentos adequadamente ajustados e em perfeito estado 
de conservação e funcionamento; 

5.5. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos serviços uniformizados 
e portando crachás. 

5.6. Os serviços empregados serão tais que proporcionem e garantam perfeitas condições de 
funcionamento e segurança dos sistemas de ar condicionado e abrangerão todos os 
componentes, equipamentos e instalações de ven�lação; 

5.7. Os serviços deverão ser realizados pela CONTRATADA com base nas normas vigentes; nas 
recomendações de manutenção mecânica da NBR 13971/97 - Sistemas de Refrigeração, 
Condicionamento de Ar e Ven�lação - Manutenção Programada da ABNT e da NBR 16401, bem 
como deverão atender à ro�na do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) do 
Anexo I da Portaria do Ministério da Saúde 3523/1998; à NBR 14679/12 - Sistema de 
Condicionamento de ar e Ven�lação - Execução de Serviços de Higienização; às normas da ABNT; 
às prescrições e recomendações dos fabricantes e às normas internacionais consagradas nas 
normas da ABNT; bem como a este Termo de Referência; 

5.8. A CONTRATADA deverá manter sistema de pronto atendimento, com equipe composta por 



 
técnicos especializados e habilitados a manter os equipamentos, sistemas e instalações 
adequadamente ajustados e em perfeito estado de conservação e funcionamento; 

5.9. Os serviços de manutenção deverão ser realizados através de Visitas Técnicas programadas as 
quais deverão ser previamente agendadas junto com o cronograma de manutenções preven�vas 
e através de CHAMADAS DE EMERGÊNCIA para atendimento de manutenções corre�vas; 

5.10. Defeitos e incorreções nas instalações e aparelhos de ar condicionado, refrigerador e bebedouro 
constatados pela CONTRATADA deverão ser imediatamente no�ficados ao Gestor do 
CONTRATANTE; 

5.11. Os condicionadores de ar, refrigerador e bebedouro que por mo�vos técnicos não puderem ser 
consertados/regulados nos locais de uso, serão re�rados pela CONTRATADA, mediante prévia 
aprovação e avaliação do Gestor de Contratos, ficando a mesma inteiramente responsável pela 
integridade �sica de seus componentes durante a re�rada, transporte, subs�tuição de peças e 
reinstalação, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE; 

5.12. A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos e recursos para re�rar e transportar os 
equipamentos defeituosos para o local da oficina, assim como para o retorno para sua posição 
de origem. 

5.13. A CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação necessária prevista no contrato, 
inclusive ART de Serviço, a habilitação técnica, do(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução de 
serviços que dependam de Habilitação Técnica, conforme legislação específica; 

5.14. A CONTRATADA deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura do contrato, a 
relação nominal dos profissionais membros da Equipe Técnica que serão disponibilizados para a 
execução dos serviços, com a indicação das respec�vas qualificações técnicas, se houver, e 
serviços para os quais serão responsáveis na realização do objeto contratual; 

5.15. É de responsabilidade da CONTRATADA o perfeito funcionamento do sistema de drenagem de 
água condensada; 

5.16. A prestação de serviços será avaliada conforme o Acordo de Nível de Serviços – ANS previsto no 
item 9. 

 
6. DA GARANTIA PELOS SERVIÇOS 
6.1. O prazo de garan�a dos serviços prestados é de  90 (noventa) dias corridos  após seu término; 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a corrigir, no prazo máximo de  48 (quarenta e oito) horas , sem ônus                

para o CONTRATANTE, os serviços que, após a entrega e aceite, venham a apresentar defeitos               
durante o prazo de garan�a es�pulado acima. 

 

7. DA AMOSTRA 
7.1.  Não se aplica. 
 
8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 
8.1. A execução do objeto será autorizada, após a assinatura do contrato, mediante emissão de 

Ordem de Serviço – OS, que poderá ser enviada via fax ou e-mail à CONTRATADA, ou ainda, ser 
entregue pessoalmente ao seu representante; 

8.2. Deverá ser apresentado em até 10 (dez) dias corridos da data da assinatura do contrato o PMOC 
– Plano de Manutenção, Operação e Controle, em conformidade com o  Anexo 1 da Portaria n° 
3523/98 do Ministério da Saúde , com o cronograma dos serviços referentes à manutenção 
preven�va de todas as instalações, conforme definido no presente Termo de Referência, para 
aprovação da Fiscalização do CONTRATANTE, prevendo, no mínimo, as a�vidades elencadas no 
ANEXO IV  deste Termo de Referência, com periodicidades correspondentes; 

8.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA: Deverão ser realizadas mensalmente, preferencialmente de 
segunda a sexta-feira de 8h às 17h, podendo ser realizadas em horários alterna�vos ou em finais 
de semana e feriados, mediante prévia autorização da Fiscalização do Contrato; 

8.4. A manutenção preven�va deverá ser executada no local onde se encontram os aparelhos até o 
úl�mo dia do mês de referência. 

8.5. A CONTRATADA deverá prestar o atendimento em até  02 (duas) horas  e a conclusão dos serviços 



 
em até  24 (vinte e quatro) horas  do chamado; 

8.6. O prazo para correção será contado entre dias úteis e poderá ser prorrogado mediante 
jus�fica�vas formalizadas ao Gestor de Contratos; 

8.7. Caso o aparelho, comprovadamente necessite ser deslocado para manutenção corre�va em 
oficina, deverá ter autorização da Fiscalização do Contrato e retornar ao seu local de origem em 
perfeitas condições no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do atendimento 
ao chamado; 

8.8. Os aparelhos subme�dos à manutenção corre�va, dentro das instalações do CONTRATANTE ou 
na oficina da CONTRATADA, somente terá seu chamado considerado atendido após a 
apresentação de relatório dos serviços executados e de peças subs�tuídas. 

8.9. O Gestor de Contratos rejeitará, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com as 
previsões do Termo de Referência; 

8.10. Os recebimentos rela�vos à manutenção preven�va e corre�va serão realizados nos termos do 
art. 73, inciso I, da Lei nº 8.666/1993. 

 
9. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
9.1 A execução do Contrato será acompanhada por funcionário previamente designado pelo           

Consórcio, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/1993, que deverão atestar a realização dos                
serviços contratados, para cumprimento das normas estabelecidas nos ar�gos 62 e 63 da Lei nº               
4.320/1964; 

9.2 Aos servidores inves�dos na função de fiscal compete: 
9.3 Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando todas as             

ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos constatados; 
9.4 Receber, acolher e atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta              

prestação dos serviços, para fins de pagamento; 
9.5 Comunicar, formalmente, irregularidades come�das passíveis de penalidades, bem como efetuar          

as glosas na Nota Fiscal/Fatura; 
9.6 Comunicar à autoridade superior, em tempo hábil e por escrito, as situações que impliquem              

atraso e descumprimento de cláusulas contratuais, para adoção dos procedimentos necessários           
à aplicação das sanções cabíveis, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa; 

9.7 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal deverão ser solicitadas ao              
seu superior hierárquico em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

9.8 A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização                
do Contrato, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas pelo             
CONTRATANTE; 

9.9 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização do Contrato durante a execução do objeto               
contratado não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela            
prestação dos serviços; 

9.10 A Fiscalização do Contrato será exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE e não exclui              
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade; 

9.11 Será adotado um Acordo de Nível de Serviço (ANS), visando garan�r o atendimento célere das               
demandas do CONTRATANTE; 

 
DESCUMPRIMENTO GLOSA NA FATURA   

MENSAL 
LIMITE TOTAL 

% 
VALOR DE  

INCIDÊNCIA 
Atraso na execução da manutenção     
preven�va* 

1 % ao dia 15 dias 15 % Valor mensal 

Atraso na execução do serviço de      
manutenção corre�va 

1 % ao dia 15 dias 15 % Valor mensal 

Inexecução parcial dos serviços (por     
ocorrência) 

5 % 20 
ocorrências 

100 % Valor mensal 



 
Inexecução total dos serviços de     
manutenção corre�va (por ocorrência) 

20 % 5 
ocorrências 

100 % Valor mensal 

Inexecução total dos serviços de     
manutenção preven�va 

50 % 1 50 % Valor mensal 

Inexecução total dos serviços 100 % 1 100 % Valor mensal 

* Apurada até o úl�mo dia ú�l do mês. 

9.12 O Acordo de Nível de Serviço (ANS) servirá de base para o valor a ser pago à CONTRATADA pela                   
prestação dos serviços; 

9.13 Os descumprimentos dos percentuais totais previstos no item 9.6 durante 3 (três) meses             
seguidos ou alternados poderá ensejar na rescisão contratual; 

9.14 A recusa em prestar qualquer serviço contratado acarretará na aplicação de multa prevista no              
item 13.1-b deste Termo de Referência. 

 
10. DA RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO 
10.1      A Fiscalização do Contrato será exercida pelo Gestor de Contrato, formalmente designado pelo 

presidente do Consórcio, para o acompanhamento da contratação e execução dos serviços. 
 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
11.1 Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto do contrato, incluindo cumprimento           

dos prazos, especificações técnicas, normas ambientais, de engenharia e de segurança e            
medicina do trabalho, além da legislação aplicável, assegurando sua conformidade, adequação,           
qualidade, segurança e solidez; 

11.2 Prestar os serviços de manutenção preven�va e corre�va nos locais em que os sistemas estão               
instalados; 

11.3 Os reparos em equipamentos que por mo�vos técnicos não puderem ser executados nos locais              
de uso, serão realizados pela CONTRATADA em local apropriado, mediante prévia aprovação do             
Gestor de Contratos; 

11.4 A CONTRATADA fica inteiramente responsável pela integridade �sica de seus componentes           
durante a re�rada, transporte, conserto e reinstalação, sem qualquer ônus para o            
CONTRATANTE. 

11.5 Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções            
para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na                
legislação federal, estadual e municipal em vigor, respondendo diretamente, perante os órgãos e             
representantes do Poder Público e terceiros, por eventuais danos ao meio ambiente causados             
por ação ou omissão de seus empregados, prepostos, subcontratados, independentemente de           
culpa e que não sejam comprovadamente consequência de ação ou omissão do CONTRATANTE; 

11.6 Observar, em todos os serviços de manutenção, a preservação dos recursos naturais, evitando a              
prá�ca de a�vidades que acarretem prejuízo ao meio ambiente, especialmente no que diz             
respeito ao recolhimento do gás refrigerante; 

11.7 Executar os serviços de manutenção de acordo com as especificações do fabricante e em              
conformidade com a Portaria nº 3.523, de 28/08/98, do Ministério da Saúde; com as              
recomendações de manutenção mecânica da NBR 13971/97 - Sistemas de Refrigeração,           
Condicionamento de Ar e Ven�lação - Manutenção Programada da ABNT, da NBR 16401, da NBR               
14679/12 - Sistema de Condicionamento de ar e Ven�lação - Execução de Serviços de              
Higienização e demais normas da ABNT; e com as normas internacionais consagradas, na falta              
das normas da ABNT; 

11.8 U�lizar, na limpeza dos equipamentos, produtos biodegradáveis devidamente registrados no          
Ministério da Saúde para esse fim, respeitando a legislação de proteção do meio ambiente; 

11.9 Não u�lizar produtos que contenham substâncias agressivas à camada de ozônio na atmosfera,             
conforme Resolução CONAMA nº 267 de 14 de setembro de 2000; 

11.10 U�lizar somente pessoal qualificado e em número suficiente à execução de todos os serviços,              
assumindo plena e exclusiva responsabilidade por sua contratação, pelos contratos de trabalho            



 
celebrados com seus empregados e respec�vos encargos decorrentes, incluindo pagamento de           
seus salários e bene�cios, tributos e contribuições correlatas, alimentação, transporte e           
indenizações, eximindo o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade, a qualquer tempo, e           
assumindo integral responsabilidade por quaisquer reclamações trabalhistas que vierem a ser           
ajuizadas em virtude do contrato celebrado; 

11.11 Designar 01 (um) preposto, para gerenciar operacionalmente os empregados, bem como receber            
as comunicações, por parte do CONTRATANTE, das falhas porventura constatadas na prestação            
dos serviços; 

11.12 Indicar todos os meios de contato com o preposto designado e assegurar a sua disponibilidade               
para contato durante o horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira e, eventualmente, nos                
fins de semana e feriados; 

11.13 O preposto terá como responsabilidades: 
11.14 Coordenar os funcionários, responsabilizando-se pela disciplina, pelo controle da execução dos           

serviços, frequência, pontualidade e pelo encaminhamento à CONTRATADA de todas as           
reclamações e reivindicações destes, bem como providenciar o acompanhamento pelos          
responsáveis técnicos de todos os serviços a serem executados; 

11.15 Receber e encaminhar os serviços demandados pelo CONTRATANTE para execução, conforme as            
especificações constantes neste Termo de Referência; 

11.16 Zelar pela boa execução dos serviços, orientando e controlando o desempenho dos profissionais             
responsáveis pelos serviços; 

11.17 Adotar as providências necessárias à sa�sfatória correção das falhas detectadas ou apontadas            
pela Fiscalização do CONTRATANTE; 

11.18 Comunicar imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE qualquer irregularidade ou         
anormalidade, bem como qualquer ocorrência que impeça ou prejudique o bom andamento dos             
serviços. 

11.19 Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com          
fornecimento de números de telefone, e-mail, fax ou outra forma de comunicação para abertura              
de chamados, diariamente; 

11.20 Estabelecer como período de atendimento técnico, o horário das 8h às 17h, de segunda a               
sexta-feira, exceto feriados, nos locais onde os equipamentos se encontrarem instalados; 

11.21 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a          
todas as reclamações; 

11.22 Manter, durante toda a execução contratual, compa�bilidade com as obrigações assumidas,           
conforme dispõe o inciso XIII, do ar�go 55, da Lei nº 8.666/1993; 

11.23 Observar as prescrições rela�vas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer            
outras não mencionadas, bem como pagamento de todo e qualquer tributo que seja devido em               
decorrência direta da contratação, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade; 

11.24 Apresentar Nota Fiscal Eletrônica contendo a discriminação exata e os respec�vos quan�ta�vos            
dos itens, com os valores contratados, conforme a discriminação estabelecida no item 14.3 deste              
Termo de Referência; 

11.25 U�lizar equipamentos e materiais de qualidade, suficientes à execução do objeto, observando            
sempre as normas técnicas ABNT vigentes, resoluções do CONFEA/CREA, assim como           
responsabilizar-se por sua conformidade, adequação, desempenho e qualidade; 

11.26 Fornecer amostras de material a ser u�lizado na execução do objeto, sem qualquer custo              
adicional, sempre que solicitada pelo CONTRATANTE; 

11.27 Subs�tuir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir, às suas expensas, no total ou em parte,              
quaisquer insumos ou serviços relacionados à execução do objeto que venham a ser             
jus�ficadamente considerados pelo CONTRATANTE como defeituosos, incorretos, insuficientes        
ou inadequados; 

11.28 Executar as a�vidades necessárias à conclusão do objeto de modo a pouco interferir nas              
a�vidades do CONTRATANTE; 

11.29 Após a realização dos serviços, manter as instalações do CONTRATANTE em perfeitas condições             
de operacionalidade, limpeza e segurança, respeitando todas as caracterís�cas originais dos           
ambientes que tenham sido alteradas durante as a�vidades de manutenção, conservando a            



 
edificação contra qualquer deterioração e dano; 

11.30 Solicitar a subs�tuição de qualquer Responsável Técnico com antecedência mínima de 10 (dez)             
dias corridos em relação à data de afastamento do profissional, apresentando a documentação             
comprobatória da qualificação do subs�tuto, para análise e aprovação da Fiscalização do            
CONTRATANTE; 

11.31 Apresentar, antes do início dos serviços cer�ficado de treinamento admissional de todos os             
empregados, de acordo com a NR-18, visando a garan�r a execução de suas a�vidades com               
segurança, e atestado de saúde ocupacional de todos os empregados; 

11.32 Fornecer e assegurar a u�lização dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs             
(Equipamentos de Proteção Cole�va) necessários à proteção da integridade �sica dos           
trabalhadores; 

11.33 Manter pessoal, em serviço, devidamente iden�ficado com crachás e uniformes, com especial            
atenção à segurança, higiene e apresentação pessoal; 

11.34 Responsabilizar-se por qualquer acidente que venha a ocorrer com os empregados envolvidos na             
execução do contrato, tanto os seus quanto os subcontratados; 

11.35 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus             
empregados acidentados ou com mal súbito, quer seja acidente de trabalho na execução dos              
serviços contratados ou resultante de caso fortuito, mesmo ocorrido na via pública, bem como as               
indenizações que possam vir a ser devidas a seus empregados ou a terceiros, em decorrência da                
execução do objeto contratado; 

11.36 Responsabilizar-se pela segurança de todos os envolvidos na execução do objeto e de terceiros              
que transitem ou tenham acesso ao local de execução dos serviços, pra�cando todos os atos               
necessários à minimização de riscos de acidentes, cumprindo e fazendo cumprir todas as leis,              
decretos, demais instruções norma�vas, normas regulamentadoras, portarias e notas técnicas          
emi�das pelo Ministério do Trabalho, rela�vas à segurança e saúde no trabalho, aplicáveis à              
execução do Objeto; 

11.37 Afastar dos serviços, qualquer empregado, da CONTRATADA ou de empresa subcontratada, que,            
comprovadamente e por recomendação da Fiscalização do Contrato, venha a demonstrar           
conduta inadequada ou incapacidade técnica, causando embaraço à boa execução do objeto            
contratual; 

11.38 Fornecer todos os documentos e informações per�nentes à execução dos serviços, atualizados,            
sempre que solicitados pelo CONTRATANTE ou seus fiscais, bem como prestar os esclarecimentos             
técnicos que se fizerem necessários, cumprindo tais obrigações no prazo máximo de 2 (dois) dias               
corridos após a respec�va solicitação formal; 

11.39 Disponibilizar prontamente as informações requeridas pelo CONTRATANTE rela�vas ao         
andamento dos serviços, par�cularmente aquelas per�nentes ao controle de qualidade e a            
garan�a da qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, assim como esclarecer toda e             
qualquer dúvida com referência à execução do objeto contratual; 

11.40 Par�cipar, por meio de seus representantes, das reuniões agendadas pelo CONTRATANTE; 
11.41 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,           

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, devendo reparar ou              
indenizar quaisquer prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros; 

11.42 Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução dos serviços de manutenção preven�va e             
corre�va; 

11.43 Iden�ficar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não              
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE ou de outras empresas que             
prestam serviço para o CONTRATANTE; 

11.44 Responsabilizar-se pela guarda e segurança de todos os seus instrumentos, ferramentas e            
equipamentos até o término do contrato; 

11.45 Não divulgar nem fornecer dados ou informações referentes aos serviços executados, sob as             
penas da lei, a não ser quando expressamente autorizado pelo CONTRATANTE; 

11.46 Apresentar PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, em conformidade com o Anexo              
1 da Portaria n° 3523/98 do Ministério da Saúde, em até 10 (dez) dias corridos da data da                  
assinatura do contrato, com cronograma dos serviços referente à manutenção preven�va de            



 
todas as instalações, conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação da             
Fiscalização do CONTRATANTE; 

11.47 Caso o PMOC não seja aprovado pela Fiscalização do CONTRATANTE, esta cien�ficará a             
CONTRATADA para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fazer os ajustes necessários. 

11.48 Apresentar à Fiscalização do Contrato, mensalmente, para liquidação da despesa, Relatório           
Analí�co contendo todas as informações detalhadas dos serviços prestados no período,           
incluindo: dia e hora do início do chamado; dia e hora do início de cada serviço; dia e hora do                    
término do serviço; discriminação detalhada, por equipamento, dos serviços realizados;          
discriminação das peças subs�tuídas e materiais empregados; indicação de providências,          
porventura necessárias, a cargo do CONTRATANTE, que extrapolem o escopo do contrato visando             
o�mizar o funcionamento dos equipamentos; 

11.49 Proceder às Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) junto ao CREA-BA, da CONTRATADA,            
mantendo-as atualizadas, apresentando-as ao CONTRATANTE em cumprimento à legislação         
per�nente aplicável à execução do objeto; 

11.50 Organizar, mediante processo informa�zado, arquivo de leituras de instrumentos mantendo          
históricos dos equipamentos e os dados ob�dos nas ro�nas de manutenção; 

11.51 Seguir as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas,            
indicadas para aumento da vida ú�l e melhoria do RENDIMENTO dos equipamentos; 

11.52 Zelar pela integridade �sica das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão,            
instalação de acessórios, apoios e realizações de séricos de purga, pintura e reves�mentos             
protetores; 

11.53 Observar as prescrições da Portaria nº 3.523 GM/MS/98 (ou outra que venha a subs�tuí-la), em               
especial as disposições dos ar�gos 59 e 69, procedendo conforme determinações descritas a             
seguir: 

11.54 Manter limpos os componentes do sistema de clima�zação, refrigerador e bebedouro (filtro,            
bandejas, serpen�nas, desumidificadores, ven�ladores, venezianas, grelhas e difusores) de         
forma a evitar a difusão ou mul�plicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa                 
qualidade do ar interno; 

11.55 U�lizar, na limpeza dos componentes do sistema de clima�zação, refrigerador e bebedouro            
produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim; 

11.56 Manter em condições de operação os filtros, promovendo sua subs�tuição quando necessária; 
11.57 Remover as par�culas sólidas, re�radas do sistema de clima�zação, refrigerador e bebedouro            

após a limpeza, e acondicioná-las adequadamente; 
11.58 Preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem              

riscos à saúde humana; 
11.59 Garan�r a adequada renovação do ar no interior dos ambientes clima�zados; 
11.60 Manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições: 
11.61 Implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle - PMOC, adotado para o               

sistema de clima�zação, refrigeração e bebedouro. Este plano deve conter a iden�ficação do             
estabelecimento que possui ambientes clima�zados, a descrição das a�vidades a serem           
desenvolvidas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de              
emergência, para a garan�a da segurança do sistema de clima�zação, refrigeração e bebedouro             
e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria nº 93.523 GM/MS/98 e                
especificações da NBR 13971/97 da ABNT; 

11.62 Garan�r a aplicação do PMOC por intermédio da execução con�nua direta ou indireta deste              
serviço; 

11.63 Manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; 
11.64 Divulgar os procedimentos e resultados das a�vidades de manutenção, operação e controle em             

relatórios mensais. 
11.65 Observar as prescrições das Resoluções RE nº 176/2000 e 09/2003 da ANVISA (ou outras que as                

subs�tuírem), sobre os padrões referenciais de qualidade do ar; 
11.66 Responsabilizar-se por danos e vazamentos nos equipamentos, decorrentes de falha,          

negligência, imprudência, imperícia ou dolo dos empregados da CONTRATADA na manutenção           
ou operação, arcando com todas as despesas necessárias, inclusive a subs�tuição de peças, que              



 
se verificarem necessárias ao restabelecimento das condições originais dos equipamentos. Nesta           
situação, todas as peças deverão ser originais e subs�tuídas sem ônus para o CONTRATANTE; 

11.67 Solicitar previamente ao Gestor de Contratos autorização para movimentar equipamentos ou           
modificar elementos existentes no prédio, para facilitar a execução de seus serviços. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
12.1 Designar formalmente funcionário para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução            

contratual; 
12.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA             

para a perfeita execução dos serviços; 
12.3 Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a              

seu critério, exijam medidas corre�vas na execução do contrato; 
12.4 Agendar reuniões e/ou vistorias com a CONTRATADA sempre que julgar necessário; 
12.5 Permi�r acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente uniformizados e iden�ficados          

através de crachás, às suas dependências para execução dos serviços; 
12.6 Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar suas tarefas            

dentro das normas e condições contratuais; 
12.7 Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que porventura venham             

a ocorrer serem anotadas e sanadas; 
12.8 Recusar, com a devida jus�fica�va, qualquer serviço executado fora das especificações           

constantes no contrato; 
12.9 Comunicar à CONTRATADA, eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços, para           

adoção das providências saneadoras; 
12.10 Aplicar as penalidades previstas contratualmente, após o contraditório e a ampla defesa, no caso              

de descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA; 
12.11 Atestar a Nota Fiscal/Fatura rela�va à efe�va prestação dos serviços, para posterior pagamento,             

segundo as previsões contratuais; 
12.12 Receber os serviços executados pela CONTRATADA que estejam em conformidade com o            

Contrato. 
13. DAS PENALIDADES 
13.1 A CONTRATADA deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução dos            

serviços, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002 e nos ar�gos               
86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, a saber: 

a) ADVERTÊNCIA, nos casos de pequenos descumprimentos do Termo de Referência, que           
não gerem prejuízo para o CONTRATANTE; 

b) MULTA POR INADIMPLEMENTO - 10% (dez) por cento, incidente sobre o valor global da              
contratação, pela recusa em prestar os serviços; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A          
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por um período de até 2 (dois) anos, nos casos de recusa              
quanto a prestação dos serviços; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública,           
nos casos de prá�ca de atos ilícitos, incluindo os atos que visam frustrar os obje�vos da                
licitação ou contratação, tais como conluio, fraude, adulteração de documentos ou           
emissão de declaração falsa. 

e) Da aplicação de penalidades caberá recurso, conforme disposto no art. 109 da Lei nº              
8.666/1993; 

f) As sanções administra�vas somente serão aplicadas pelo CONTRATANTE após a devida           
no�ficação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia; 

g) A no�ficação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de           
recebimento, onde será indicada a conduta considerada irregular, a mo�vação e a            
espécie de sanção administra�va que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das                
razões de defesa; 

13.2. O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da in�mação,                 



 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº                 
8.666/1993; 

13.3. A aplicação da sanção declaração de inidoneidade compete exclusivamente ao Presidente do            
Consórcio Interfedera�vo de Saúde do Alto Sertão, facultada a defesa do interessado no             
respec�vo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser                
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

 
14. DA FORMA DE PAGAMENTO 
14.1. O  pagamento mensal  será efetuado mediante o fornecimento ao CONTRATANTE da NOTA FISCAL             

e os documentos de regularidade fiscal exigidos pelo art. 29 da Lei nº 8.666/1993 e o relatório de                  
adimplemento de encargos. Estes documentos depois de conferidos e visados, serão           
encaminhados para processamento e pagamento no prazo de 20 (vinte) dias corridos após a              
respec�va apresentação; 

14.2. O relatório de adimplemento de encargos deverá ser encaminhado com os elementos            
especificados no caput do art. 1º da Lei nº 5.383/1997; 

14.3. O CONTRATANTE poderá deduzir dos pagamentos importâncias que a qualquer �tulo lhe forem             
devidas pela CONTRATADA, em decorrência de inadimplemento contratual ou  avaliações          
promovidas através do Acordo de Nível de Serviço (ANS); 

14.4. A NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados na etapa de               
CREDENCIAMENTO e acolhidos nos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 

14.5. Qualquer alteração feita no contrato social, ato cons�tu�vo ou estatuto que modifique as             
informações registradas na Licitação, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, mediante          
documentação própria, para apreciação da autoridade competente; 

14.6. Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(ais), ou outra circunstância          
impedi�va, o(s) mesmo(s) será (ão) devolvido(s) à empresa CONTRATADA para correção, sendo            
que o recebimento defini�vo será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento             
será contado a par�r da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido; 

14.7. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária; 
14.8. Para a efe�vação do pagamento a CONTRATADA deverá manter as condições previstas no edital              

no que concerne à proposta de preço e a habilitação. 
 

15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
15.1 As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão à conta de dotação própria, a ser                

descrito na Carta contrato/empenho. 
 

16.   DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA  

16.1. O valor aceito para contratação deverá estar compa�vel com o valor de mercado, estabelecido               
através de pesquisa de preços e expresso no mapa compara�vo de preços; 

16.2. Será vencedora a proposta de MENOR VALOR, desde que a empresa ofertante comprove sua               
regularidade com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, e tenha como            
cumprir os prazos e condições estabelecidos neste Termo; 

16.3. Na proposta de preço devem estar inclusos todos os custos, como serviços, insumos,              
equipamentos e ferramentas, transporte, tributos de qualquer natureza e todas as despesas            
diretas ou indiretas relacionadas com os objetos da contratação; 

16.4.     A proposta de preço deve informar a validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; 
 
17. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
17.1 Documentação necessária para habilitação técnica das licitantes: 
17.2 CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia             

– CREA; 
17.3 ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL: Comprovação de ap�dão da licitante         



 
para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com o objeto da licitação, feita por meio               
de atestados de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecidos por pessoa(s)            
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os              
serviços constantes dos atestados foram executados, acompanhados das respec�vas Cer�dões          
de Acervo Técnico - CAT, expedidas por estes Conselhos. 

17.4 A licitante deverá comprovar de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para               
assinatura do contrato, os profissionais, Engenheiro Mecânico ou tecnólogo ou técnico de 2º             
grau da modalidade mecânica, devidamente registrados no CREA-BA; 

17.5 O profissional indicado pela licitante para comprovação da capacitação técnico-profissional          
deverá ser efe�vamente o responsável pela execução, durante o contrato, dos serviços objeto             
desta licitação; 

17.6 A subs�tuição dos responsáveis técnicos durante o contrato será admi�da, desde que se indique              
para subs�tuí-los profissionais que apresentem qualificações equivalentes ou superiores à          
mínima exigida no edital de licitação, tendo seus nomes subme�dos à prévia aprovação pelo              
CONTRATANTE. 

 
18. DA SUBCONTRATAÇÃO 
18.1 Não será admi�da qualquer forma de subcontratação dos e serviços. 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1 A licitante poderá proceder a visita técnica, opcional, às suas expensas, para vistoriar os              

equipamentos e verificar as instalações da Policlínica; 
19.2 A visita técnica deverá ser previamente agendada junto ao Gestor de Contratos na sede do               

Consórcio situado na Av. Messias Pereira Donato, s/n, Bairro Aeroporto Velho, Guanambi, BA.; 
19.3 A visita técnica poderá ocorrer de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 18h; 
19.4 O período para a realização da visita técnica será compreendido a par�r do primeiro dia ú�l                

seguinte à publicação do aviso de licitação, até um (01) dia ú�l antes da data marcada para a                  
apresentação das propostas na licitação; 

19.5 Independentemente de realizar a visita, a licitante não poderá em hipótese alguma alegar             
desconhecimento das condições de execução dos serviços ou insuficiência de dados e            
informações; 

19.6 Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais da edificação poderá ser            
alegado como jus�fica�va para inexecução ou execução irregular do serviço a ser prestado; 

19.7 Esclarecimentos e informações poderão ser ob�dos junto a Diretoria Administra�va do           
Consórcio de Saúde Alto Sertão, no horário de 08h às 12h e de 14h às 17h, de segunda a                   
sexta-feira; 

Guanambi, BA., 27 de março de 2019. 

 

 

 

Valma Régia Gomes 

Diretora Administra�va 

CIS – Alto Sertão  

 
 


