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TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL Nº 42/2021 – NGC/SESA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

O ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO 

AMAPÁ, com sede na Avenida FAB, nº 69, Bairro Centro, CEP 68900-073, na cidade de Macapá, 

no estado do Amapá, inscrito no CNPJ sob o nº. 23.086.176/0001-03, neste ato representado (a) 

pelo (a) Sr. JUAN MENDES DA SILVA, nomeado (a) pelo Decreto nº 1722, de 13 de maio de 

2020, publicado no DOE/AP nº 7.166, de 13 de maio de 2020, inscrito no CPF nº 997.241.622-49, 

portador da carteira de identidade nº 4077599, expedida pela Policia Civil/PA, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a EMPRESA  TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, 

COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.610.517/0018-03, sediado(a) na ALAMEDA JUARI,559, Centro empresarial, Tamboré, 

Barueri, São Paulo – SP, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr. 

FELIPE EDUARDO SIMON WITT , portador da Cédula de Identidade RG nº 20.819.942-1 

SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 268.582.278-06, tendo em vista o que consta no Processo 

nº  300101.0077.3145.0018/2021- CTRCOVID - SESA, e em observância às disposições da 

Medida Provisória 1047 de 03 de maio de 2021, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO Nº 001/2021 CMPC /SESA, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

1. OBJETO                

     

 

1.1. A contratação de SERVIÇO RELATIVO À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO “CHILLER, COM FORNECIMENTO 

TOTAL DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS DE CONSUMO”, para o atendimento das 

necessidades do Hospital Universitário – HU, relacionado ao enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-

19. 

 

TERMO DE CONTRATO Nº 42/2021 

QUE CELEBRAM ENTRE SI O 
ESTADO DO AMAPÁ 

REPRESENTADO PELA 

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

COMO CONTRATANTE E A 
EMPRESA  TRANE TECHNOLOGIES 

INDUSTRIA, COMERCIO E 

SERVICOS DE AR-CONDICIONADO 
LTDA COMO CONTRATADA, PARA 

OS FINS ABAIXO DECLARADOS: 
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2. DA VIGÊNCIA  

2.1. Este Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de 03/09/2021 a 03/09/2022 e poderá 

ser prorrogado por prorrogável por períodos sucessivos, desde que vantajoso, e enquanto perdurar 

a necessidade de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL        

 
 

3.1. Considerar-se-á o disposto na Medida Provisória nº 1047/2021, que em seu art. 1º dispõe 

sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos; 

3.2. Esteado no Art. 25, I, da Lei nº 8.666/93; ipsis litteris, c/c 24, inciso XVII, da referida lei.  

 

4. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO        

 
4.1. Conforme consta do processo PRODOC nº 300101.0077.2698.0108/2021, o HU dispõe de 

quatro unidades de equipamentos Chiller. Um deles está inoperante desde o apagão ocorrido no 

estado em novembro de 2020, dois estão funcionando com 50% da capacidade, e um está 

funcionando plenamente, porém com risco de redução da capacidade devido à sobrecarga de uso. 

 

UNIDADES DE 

EQUIPAMENTOS CHILLER 

PAVIMENTO TAG MODELO 

COBERTURA - 

CAG 

UR-CO-01 RTAC-250 

COBERTURA - 

CAG 

UR-CO-02 RTAC-250 

COBERTURA - 

CAG 

UR-CO-03 RTAC-250 

COBERTURA - 

CAG 

UR-CO-04 RTAC-250 

 

4.2. Conforme laudo técnico realizado pela empresa fornecedora do sistema Chiller, obteve-se a 

seguinte composição de insumos e mão de obra dos serviços necessários à realização da 

manutenção corretiva do referido equipamento: 

 

MANUTENÇÃO CORRETIVA 

  MÃO DE OBRA V. TOTAL 
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1 

ITEM MÃO DE OBRA E SERVIÇOS R$ 

29.000,00 
TOTAL R$ 

29.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

QT

D. 

MATERIAIS V. UNIT. V. TOTAL 

6 OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO POLYOL ESTER POE EM GALAO DE 

3,78 L PARA COMPRESSORES DE AR 134A407P410A 
R$ 864,64 R$ 

5.187,84 
2 NUCLEO PARA FILTRO DE LIQUIDO C/ GAXETAS PARA R134A R$ 

2.597,89 

R$ 

5.195,78 
7 SENSOR DE TEMPERATURA P/ CH530 R$ 947,80 R$ 

6.634,60 
2 KIT DE VÁLVULA DE SERVIÇO DE ISOLAMENTO TIPO BORBOLETA 

DE 5? COM O?RING E TAMPA/CAPA, DIMENSÕES 16.4 X 4.7 X 8.3? E 

PESO 20.20 LB 

R$ 

8.080,72 

R$ 

16.161,44 

2 ANEL O'RING O, 6.234 ID X .139R P/ RTHB R$ 117,40 R$ 234,80 

1 MOTOCOMPRESSOR ROTATIVO TIPO PARAFUSO DUPLO SEMI 

HERMETICO D 
R$ 

97.536,49 

R$ 

97.536,49 
1 CJ. EVAPORADOR RTAC200 HI A 250 STD/HI(60HZ) - PLUS R$ 

62.163,22 

R$ 

62.163,22 
3 CONTADOR TRIPOLAR 200AMP 3 POLOS BOBINA 120V 60HZ R$ 

25.340,04 

R$ 

76.020,12 
10 GAS REFRIG DUPONT/CHEMOURS - SUVA  

R$ 

1.018,35 

R$ 

10.183,50 

1 SENSOR DE NIVEL LIQ R$ 

1.057,72 

R$ 

1.057,72 
2 TRANSDUTOR DE PRESSÃO 475PSI, DIMENSÕES 4 X 2 X 4? E R$ 

3.605,26 

R$ 

7.210,52 
1 MODULO ELETRONICO STARTER E COM CONECTOR TIPO PLUG R$ 

6.120,60 

R$ 

6.120,60 
1 LOCTITE 242- TRAVA QUIMICA (CX=10 PÇS DE 10ML CADA) R$ 210,36 R$ 210,36 
3 TESTE DE ACIDEZ PARA ÓLEO POE R$ 355,16 R$1.065,48 

1 LOCTITE 515 R$ 801,77 R$ 801,77 
 TOTAL R$ 

295.784,24 

 

4.3. Devido à necessidade de prevenção de novos problemas e visando à mitigação da 

necessidade de manutenção corretiva e prolongamento da vida útil do equipamento, previu-se a 

inclusão ao escopo da contratação de manutenção preventiva continuada, realizada em 

periodicidade mensal, conforme a tabela abaixo: 

 MANUNTENÇÃO PREVENTIVA CONTINUADA  

 
1 

MÃO DE OBRA V. MENSAL 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO R$             
9.700,00 

TOTAL 12 MESES R$        
116.400,00 
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4.4. No anexo I constam outras especificações técnicas dos produtos a serem utilizados na 

execução do serviço a cargo da contratada. 

 

 

5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS       

 
5.1. A CONTRATADA realizará VISTORIA TÉCNICA INICIAL dos Sistemas de Climatização 

Central (CAG- Chiller) até o 5º (quinto) dia útil a partir da autorização de início da execução dos 

serviços, e resultará na elaboração de relatório, a ser avaliado pela CONTRATANTE, contendo, 

no mínimo, a avaliação dos componentes do sistema (funcionamento, operação e integridade), 

inclusive óleo e fluido refrigerante; condições operacionais dos equipamentos e cronograma das 

intervenções preventivas e corretivas para a solução dos problemas identificados. 

 

5.2. O Relatório de Avaliação Técnica Inicial deverá ser entregue ao fiscal do contrato no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da visita técnica. Esse relatório será 

analisado para aprovação pela Fiscalização do contrato no prazo de até 15 (quinze) dias. 

 

5.3. Ficará a cargo da CONTRATADA fornecer a mão de obra necessária para realização das 

intervenções previstas no Relatório de Avaliação Técnica Inicial, devendo todas estas estarem 

concluídas no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos da aprovação do relatório pela 

CONTRATANTE, exceto nos casos em que houver indisponibilidade comprovada de 

componentes no mercado, caso em que a CONTRATADA deverá informar à fiscalização do 

contrato a data de fornecimento das peças e o cronograma para a realização dos serviços. 

 

5.4. Toda a mão de obra envolvida no atendimento dos serviços de manutenção preventiva e 

corretiva nos equipamentos de Climatização Central (CAG-Chiller), incluindo as trocas de peças, 

materiais ou equipamentos, ficará a cargo da CONTRATADA. 

 

5.5. A CONTRATADA fornecerá serviços de engenharia de manutenção abrangendo processos 

de planejamento, especificação, programação e execução de manutenção preventiva e corretiva. 

 

5.6. A CONTRATADA deverá realizar a Limpeza Química da Água da Central de Água Gelada 

(CAG-Chiller) para evitar o acúmulo de depósitos que possam afetar a produção e a eficiência do 

equipamento, assim como melhorar o rendimento do sistema e reduzir os custos operacionais, 
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aumentando a vida útil do equipamento. Para tal, deverão ser utilizados inibidores de incrustação 

e inibidores de corrosão. 

 
5.7. A CONTRATADA deverá executar de forma permanente, enquanto durar o presente 

contrato, as Análises de Qualidade do Ar de Interiores nos Termos contidos na Resolução 09/2003 

da ANVISA, nos ambientes com Sistema de Climatização Central de Água Gelada (CAG-Chiller), 

de uso público e coletivos já existentes. 

 

5.8. A CONTRATADA deverá executar a remoção dos contaminantes e depósitos presentes no 

sistema de refrigeração, incluindo os dutos de insuflação, difusores, tomadas de ar, filtros de ar, 

atenuadores de ruído, caixas de volume de ar variável (VAV), gabinetes de tratamento de ar e 

sistema de drenagem de condensados. Todo o processo de limpeza e higienização dos sistemas de 

refrigeração deverão ser executados seguindo os protocolos estabelecidos na norma ABNT NBR 

14679 – Sistemas de Condicionamento de Ar e Ventilação. 

 

5.9. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados pela CONTRATADA 

deverão obedecer rigorosamente: 

 

5.9.1. Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, 

transporte e armazenagem de produtos; 

5.9.2. Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

5.9.3. Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410 – 

Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16441-1 – Instalações de ar-condicionado; 

5.9.4. Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes; 

5.9.5. Regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto; 

5.9.6. As normas técnicas específicas, se houver; 

5.9.7. Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air 

Conditioning Contractor's National Association); 

5.9.8. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para 

melhor complementar os temas previstos por essas; 

5.9.9. À Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de 

Construção e de Manutenção; 

5.9.10. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

a) NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 
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b) NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

c) NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção; 

d) NR-23: Proteção Contra Incêndios; 

e) NR-35: Trabalho em Altura; 

5.9.11. À Resolução CONFEA nº 425/98 (ART); 

5.9.12. À Portaria n.º 3523/GM do Ministério da Saúde, bem como o preenchimento do 

PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos; 

5.9.13. Às Resoluções RE Nº 176/2000 e 09/2003 da ANVISA (ou outras que as 

substituírem). 

 
5.10. Nos casos de emergência, a solicitação dos serviços, fora do horário comercial,será feita 

também pelo(s) membro(s) da Fiscalização. O contato será por telefone fixo ou celular, fornecidos 

pela CONTRATADA, sendo registrado em Ordem de Serviço específica no primeiro dia útil 

subsequente. 

 

5.11. Na ocorrência de PARADA OPERACIONAL dos Sistemas de Refrigeração Tipo Chiller, 

o sistema deverá ser restabelecido em até 02 horas. Na impossibilidade de restabelecimento dentro 

período, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 12 horas, o Informe Técnico sobre a 

tipologia da falha e prazo para restabelecimento operacional, estando à mesma passível de 

advertência. 

 

5.12. Toda a equipe técnica deverá ser constituída de pessoal qualificado de modo a assegurar a 

prestação satisfatória do serviço, observada as condições estabelecidas neste Instrumento. 

 

5.13. Todos os profissionais componentes da equipe de manutenção preventiva / corretiva devem 

possuir cursos profissionalizantes em sua área de atuação, conhecer bem os serviços a serem 

realizados, executá-los de forma competente, com eficiência e eficácia, produzindo os resultados 

desejados, sem causar transtornos à CONTRATANTE. 

 

5.14. Os profissionais Mecânicos especificados para atuação na manutenção de Sistemas de 

Climatização de Ar por Água Gelada (Chiller’s) deverão possuir curso de formação complementar 

na respectiva área de manutenção. 

 

6. EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA      

 

 
6.1. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA tem o objetivo de evitar a ocorrência de defeitos em 

todos os componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrões de operacionalidade 



 

7 
 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS COVID 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 
e segurança e em perfeito estado de funcionamento. Tem ainda a finalidade de conduzir o 

equipamento manutenido a uma operação mais próxima possível das condições de projeto, com 

melhor eficiência e menor consumo de energia. Essa manutenção deve ser executada em duas 

etapas: 

a) Inspeção: Verificação de determinados pontos das instalações seguindo programa de 

manutenção recomendado pelo fabricante dos equipamentos; 

 

b) Revisão: Verificações (parciais ou totais) programadas das instalações para fins de 

reparos, limpeza ou reposição de componentes. 

 

6.2. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA tem caráter permanente que obedece a uma 

programação previamente estabelecida, apresentada em cronograma devidamente aprovado pela 

CONTRATANTE. 

 

6.3. Programa dos serviços de manutenção preventiva: 
 
 

Serviço Qtd. Periodicidade Observação 

Análise Laboratorial de Óleo 1 Anual  

Limpeza da serpentina 

Condensadora - Chiller a ar 

1 Anual  

Manutenção Preventiva anual- 

Chillers 

1 Anual  

Manutenções Preventivas 

trimestrais - Chillers 

3 Trimestral  

Atendimento de emergência – 

Horário comercial e dia útil 

2 Durante a 

vigência do 

contrato 

A previsão de atendimento é de 

até 48hrs a partir do contato. 

Relatório de Serviços   A cada visita física. 

 

 
6.4. No escopo do serviço em periodicidade trimestral compreendem: 

 
a) Notificar cliente; 

 
b) Desligar Chiller; 
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c) Isolar Chiller; 

 
d) Remover alimentação de força do painel de controle; 

 

e) Teste de vazamentos (média e alta pressão); 

 
f) Teste de força - Verificar partes elétricas circuito; 

 
g) Verificar painel de controle e partida; 

 
h) Religar força; 

 
i) Fornecer energia ao painel de controle; 

 
j) Verificar nível de óleo dos circuitos; 

 
k) Partir Chiller; 

 
l) Log Chiller; 

 
m) Verificar subresfriamento; 

 
n) Diário de serviço do Chiller; 

 
o) Completar documentação do serviço. 

 
6.5. No escopo do serviço em periodicidade anual compreendem: 

 
a) Notificar cliente; 

 
b) Desligar Chiller; 

 
c) Isolar Chiller; 

 
d) Remover alimentação de força do painel de controle; 

 
e) Teste de vazamentos (equipamentos de média e alta pressão); 

 
f) Teste de força - Verificar partes elétricas circuito; 

 
g) Verificar painel de controle e partida; 

 
h) Religar força; 
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i) Fornecer energia ao painel de controle; 

 

j) Inspeção elétrica final contatores; 

 
k) Verificar resistência de aquecimento do óleo; 

 
l) Verificar calibração do controlador; 

 
m) Verificação vazamento circuito frigorífica; 

 
n) Verificar nível de óleo dos circuitos; 

 
o) Partir Chiller; 

 
p) Log Chiller; 

 
q) Verificar subresfriamento; 

 
r) Diário de serviço do Chiller; 

 
s) Completar documentação do serviço. 

 

 
7. EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA      

 
7.1. Tem por objetivo o restabelecimento ou readequação dos componentes dos equipamentos do 

sistema às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de 

regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, restabelecimento da carga nominal de Gás 

Refrigerante, bem como substituição de peças, componentes e/ou acessórios que se apresentarem 

danificados, gastos ou defeituosos, entre outros procedimentos que se façam necessários. Estes 

procedimentos deverão ser atestados por meio de laudo técnico específico, assinado pelo 

Engenheiro responsável da CONTRATADA, o qual deverá conter a discriminação do defeito. 

 

7.2. A manutenção corretiva será realizada sempre que necessário e a qualquer tempo, devendo 

a CONTRATADA comunicar imediatamente os problemas identificados à CONTRATANTE, 

solicitando autorização para execução dos serviços. 

 

7.3. A manutenção corretiva incluirá serviços de atendimento a chamados de emergência, que 

tem como finalidade vistoriar, diagnosticar e solucionar falhas ocorridas nos Chillers. 
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7.4. Compreende a atividade de manutenção a ser executada após a ocorrência de falha ou de 

desempenho insuficiente dos componentes do sistema de refrigeração. Trata-se de serviços 

esporádicos, ausentes de programação prévia, a serem executados quando apontados por técnicos 

da contratada ou pela fiscalização e aprovado pela Administração, sendo os mesmos faturados 

conforme demanda. 

 

7.5. A CONTRATADA deverá executá-las de imediato com aprovação da CONTRATANTE e 

independente dos dias e horários em que ocorrerem. 

 

7.6. No escopo do serviço compreendem: 

 
a) Notificar cliente; 

 
b) Desligar equipamento; 

 
c) Isolar equipamento; 

 
d) Desligar Chiller; 

 
e) Isolar Chiller; 

 
f) Troca dos módulos; 

 
g) Partir chiller; 

 
h) Log chiller; 

 
i) Limpeza e finalização do serviço; 

 
j) Diário de serviço do chiller; 

 
k) Emissão de relatório técnico. 

 
8. MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS     

 
8.1. MATERIAL DE CONSUMO 

 
8.1.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de 

consumo necessário para a prestação dos serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva 

de Ar Condicionado, Sistemas Centrais de Refrigeração Tipo Água Gelada (Chiller). 
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8.1.2. Assim, caberá à CONTRATADA: 

a) Fornecimento de Materiais de Consumo e peças de Reposição (gases Refrigerantes, 

filtros, fusíveis, soldas, etc.) para a Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de 

Climatização Central Tipo Água Gelada-CAG (Chiller). 

 

b) Fornecimento de Materiais de Consumo e Peças de Reposição (gases Refrigerantes, 

filtros, fusíveis, soldas, capacitores, compressores, etc.) para a Manutenção Preventiva e 

Corretiva de todos os equipamentos, acessórios e periféricos. 

 

c) A responsabilidade com relação à aquisição e integridade dos materiais fornecidos será 

da empresa CONTRATADA salvo nas hipóteses previstas neste Instrumento. Como o 

fornecimento correrá por conta da CONTRATADA, não assume a CONTRATANTE 

qualquer corresponsabilidade pelas mercadorias, mesmo que já depositadas nas 

dependências desta. 

 

d) Não será admitido em hipótese alguma, o emprego de materiais/peças de reposição 

recondicionados e/ou reaproveitados de outras instalações, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas contratualmente e da imediata substituição dos mesmos, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

e) Os materiais a serem fornecidos na forma deste Projeto Básico, deverão ser 

obrigatoriamente novos, e quando for o caso, dentro do prazo de garantia estabelecido pelo 

fabricante. 

 

f) Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as peças sobressalentes e todos os insumos 

necessários à Manutenção/Operação do Sistema de Climatização por Central de Água 

Gelada (CAG – Chillers), de qualidade comprovada e em atendimento às especificações do 

equipamento, tais como: 

 

1) Óleos lubrificantes; 

2) Núcleo para filtro; 

3) Sensor de temperatura p/ CH530; 

4) Kit de válvula de serviço de isolamento tipo borboleta; 

5) Anel O’RING; 

6) Motocompressor rotativa tipo parafuso duplo semi hermético D; 

7) CJ. evaporador 

8) Graxas; 
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9) Gases para solda; 

10) Eletrodos; 

11) Fluido refrigerante;
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12) Selos mecânicos; 

13) Juntas; 

14) Isolamento térmico e sensores; 

15) Válvulas convencionais (gaveta, globo, retenção, borboleta); 

16) Termostatos; Filtros de ar, demais filtros roscados; 

17) Fiação de comando; fiação de força; disjuntores; contactoras e qualquer outro 

componente necessário ao funcionamento do sistema, mesmo que não contemplados no 

presente Projeto Básico. 

18) Rede hidrônica (fancoletes); 

19) Unidades de Ventilação de até 6453 M3/H-90 mm.c.a; 

20) Dutos de ar; 

21) Gabinetes de Ventilação; 

22) Reparos e substituição de Redes Hidráulicas; 

23) Quadros de comando, Instalações Elétricas, Eletrônicas e Lógicas; 

24) Válvulas, Registros, Ventiladores, Exaustores, Grelhas, Dampers, Sistemas de 

filtragem de ar, Difusores, Manômetros; 

25) Dispositivos pertencentes ao sistema de climatização central, inclusive ativação 

operacional com atualização tecnológica do sistema de automação e gestão da Central de 

Água Gelada (CAG); 

26) Acionadores de Velocidade Variável (Inversor de Freqüência/CFW-11); 

27) Bomba Centrifuga de 18,0KVA a 30,0KVA (até 44 CV); Manômetros de Sucção e 

Recalque das Bombas; 

28) Compressores; 

29) Terminais/contatos dos compressores; 

30) Unidades de Ventilação com Ventiladores de Dupla Aspiração; 

31) Evaporadores; 

32) Contactoras do Chiller; 

33) Exaustor Axial; 

34) Controlador do Sistema de Automação; 

35) Disjuntores de até 800 A; 

 
8.2. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

8.2.1. Todas as Ferramentas e Equipamentos necessários para a realização dos serviços de 
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operação, manutenção preventiva ou corretiva e reparos e adaptações, objeto deste 

Instrumento, serão fornecidos pela empresa CONTRATADA. Sua obrigação abrangerá 

também o acondicionamento, transporte e demais procedimentos relacionados com a 

colocação e/ou disponibilização no local. 

8.2.2. A CONTRATADA deverá fornecer a seus empregados os equipamentos de 

proteção básicos para o desempenho da função quando exigível, enquadrando-se no que 

couber, com as normas de segurança regulamentadas pelo Ministério do Trabalho (NR-18 

e NR-06). 

8.2.3. Para execução dos serviços, caberá à CONTRATADA o ônus de dimensionar, 

fornecer, manter e conservar pelo período que for necessário, ferramentas, instrumentos e 

equipamentos adequados e compatíveis com o tipo de serviço a ser prestado, a fim de 

assegurar a prestação satisfatória do contrato. 

8.2.4. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento das diretrizes contidas nas Normas 

Regulamentadoras NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicáveis às 

características de cada serviço, e adotar medidas de proteção, prioritariamente de ordem 

coletiva e supletivamente de ordem individual, em relação às condições de trabalho e 

segurança dos trabalhadores, devendo todos receber treinamentos admissionais e 

periódicos, não repassando estes custos para a CONTRATANTE. 

8.2.5. A CONTRATADA deverá prover treinamento acerca da Norma Regulamentadora 

NR-35 – Trabalho em Altura aos profissionais responsáveis pela manutenção preventiva e 

corretiva em equipamentos de Chiller. 

8.2.6. Aplica-se às exigências das normas regulamentadoras de segurança e medicina do 

trabalho, principalmente no que tange a equipamentos de proteção individual (EPI`s), de 

responsabilidade da CONTRATADA, devendo a mesma disponibilizá-los para os seus 

empregados, conforme o tipo de serviço a ser executado. 

8.2.7. Ressalte-se que os EPI’s de uso exclusivo, assinalados com (*), são de uso 

estritamente pessoal e por isso não poderão ser compartilhados em virtude das normas para 

combate ao COVID-19: 

1) Capa de PVC (*); 

2) Cinturão pára-quedista; 

3) Talabarte duplo; 

4) Capacete (*); 

5) Luvas de proteção (*); 

6) Óculos de proteção (*); 
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7) Protetor auricular tipo plug de inserção (*); 

8) Bota de segurança preta com cabedal em couro (*); 

9) Cinta Abdominal Lombar Ergonômica (*); 

10) Máscara Respiradora Semifacial PFF2 Valvulada descartável (*).; 

11) Corda Padrão NR-18 de Poliamida Trançada para trabalhos acima de 2 m. 

8.2.8. A CONTRATADA fornecerá gratuitamente a todos os seus trabalhadores os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI, orientando sobre o uso e a conservação dos 

mesmos, observadas as disposições legais vigentes. Os equipamentos deverão ser 

substituídos sempre que estiverem danificados, não repassando estes custos para a 

CONTRATANTE. Nesse sentido, a CONTRATADA deverá possuir em seu quadro 

funcional um Técnico de Segurança do Trabalho para orientar quanto à segurança na 

execução das atividades de manutenção. 

8.2.9. Caso o trabalhador acuse risco grave e iminente à vida, recusando-se por isso a 

executar tarefa onde não esteja garantida a sua segurança, a CONTRATADA deverá apurar 

devidamente a denúncia, antes de obrigá-lo a executar tal tarefa ou puni-lo pela recusa, de 

forma que somente trabalhe em condições de segurança, nos moldes da legislação 

pertinente à tarefa ou trabalho em execução. 

8.2.10. A CONTRATADA deverá manter seu pessoal sempre uniformizado e 

identificando-os mediante crachás com fotografia recente e portando roupas apropriadas 

com identificação da Empresa. 

 
9. VALOR DA CONTRATAÇÃO        

 

 
9.1. O valor global deste contrato é de R$ 441.184,24 (Quatrocentos e quarenta e um mil, cento 

e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). Sendo R$ 324.728,24 referente a manutenção 

corretiva e R$ 116.400,00 referente a manutenção preventiva continuada. 

 

10. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS         

 
10.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste instrumento correrão a conta dos 

recursos específicos da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá, qual seja: 

 

AÇÃO P.O. NATUREZA FONTE 

2109 829 33.90.39 215 

 
 

11. DA HABILITAÇÃO           
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11.1. Deverão ser mantidas  durante toda a vigência contratual as condições de habilitação 

exigidas na licitação. 

 

 

 
12. DA RESCISÃO CONTRATUAL         

 

 

12.1. A Administração poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas nos Art. 78 e 79 da Lei 

Federal nº 8.666/1993 com as consequências indicadas no Art. 80 da mesma lei, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 

 

12.2. A rescisão do contrato dar-se-á nas seguintes modalidades, consoante estabelece o Art. 79 

da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores: 

 

12.2.1. Unilateralmente, a critério exclusivo do CONTRATANTE, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, mediante notificação por ofício, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, 

sem ônus de qualquer espécie para este nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e 

XVIII, do Art. 78 da mesma Lei, e sem prejuízo do disposto na Cláusula “Das Penalidades”; 

 

 

12.2.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE; ou 

 
12.2.3. Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 

 
12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada, devidamente ratificada pelo Gestor do CONTRATANTE; 

12.4. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. Depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE 

adotar, motivadamente, providências acauteladoras, para que não haja a imediata interrupção dos 

serviços; 

 

12.5. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE em caso de 

rescisão administrativa prevista na legislação referente a Licitações e Contratos Administrativos. 
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13. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA      

 

13.1. O prazo para entrega dos serviços será em 05 (cinco) dias corridos, que serão contados a 

partir do recebimento, pela CONTRATADA, da NOTA DE EMPENHO expedida pelo Núcleo de 

Execução Orçamentária do Fundo Estadual de Saúde (FES/NEO), a qual deverá ser retirada 

imediatamente a contar da data de convocação da empresa; 

 

13.2. No caso de impossibilidade de entrega no prazo acima estipulado, a CONTRATADA 

deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE e solicitar novo prazo discriminando a data da 

provável entrega, podendo a justificativa se aceita ou não; caso não aceita, incorrerá a Contratada 

às sanções previstas no edital e Lei nº 8.666/93 e alterações; 

 

13.3. É de responsabilidade da CONTRATADA o transporte dos equipamentos necessários à 

execução dos serviços para os locais designados neste Instrumento. 

 

13.4. O objeto deste Instrumento será executado nas dependências do Hospital Universitário. 

Endereço: Rodovia JK, S/N, Jardim Marco Zero – Macapá, AP. 

 

14. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO       

14.1. A Administração convocará oficialmente a empresa, durante a validade da sua proposta 

para, IMEDIATAMENTE, aceitar e retirar a nota de empenho. 

 

14.2. A recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho implicará no 

descumprimento total do compromisso assumido, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas; 

 

14.3. Ao retirar a Nota de Empenho, a CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços, conforme 

especificações e condições contidas neste Instrumento, em seu anexo e também na proposta 

apresentada, prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas 

neste Instrumento. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA       

 
15.1. São obrigações da empresa a ser CONTRATADA: 

 
15.1.1. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
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terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e acompanhamento pelo órgão interessado; 

15.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais e trabalhistas 

previstos na legislação em vigor, uma vez que seus empregados não manterão nenhum 

vínculo com esta Secretaria; 

15.1.3. Manter durante toda a execução dos serviços as condições de regularidade junto ao 

FGTS, INSS, Fazenda Federal, Estadual e Municipal, e Carteiras Profissionais devidamente 

registradas. Deverá a Contratada, no ato do recebimento mensal do valor pactuado no 

contrato, apresentar comprovantes atualizados de regularidade fiscal, previdenciária, 

trabalhistas referentes às obrigações patronais e os relacionados à força de trabalho; 

15.1.4. Disponibilizar 1 (um) supervisor para acompanhamento dos serviços até a sua 

conclusão; 

15.1.5. Administrar, executar e fornecer os equipamentos previstos na execução do serviço; 

15.1.6. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, danos e prejuízos decorrentes de atrasos, 

omissões ou erros na execução dos serviços e, ainda, por problemas com materiais que 

redundem em não atendimento às demandas de cada unidade solicitante; 

15.1.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer transporte necessário ao deslocamento de 

pessoas e de materiais, seja ele próprio ou locado, bem como por qualquer custo relativo à 

alimentação do pessoal disponibilizado para a prestação dos serviços; 

15.1.8. Informar toda e qualquer excepcionalidade ocorrida durante a prestação dos 

serviços e no cumprimento das cláusulas constantes do objeto deste Instrumento respectivo 

e assistir à secretaria, sempre que solicitada, para que sejam tomadas as providências 

necessárias; 

15.1.9. Observar e cumprir todas as diretrizes constantes no projeto básico e neste 

Instrumento; 

15.1.10. Disponibilizar técnicos qualificados e experientes para atendimento às demandas 

pertinentes ao cumprimento do respectivo serviço; 

15.1.11. Obedecer às normas técnicas específicas para a execução deste tipo de serviço; 

15.1.12. Realizar, em caso de necessidade, obras civis, tais como como escavações, quebra 

de paredes e rasgos em alvenaria. 

15.1.13. Fornecer as ferramentas, equipamentos e outros acessórios, que se fizerem 

necessários para a perfeita execução dos serviços objeto deste Instrumento. 

15.1.14. Submeter à CONTRATANTE, sempre que solicitada, a relação nominal dos 

empregados em atividade nas dependências do local da prestação dos serviços. 

15.1.15. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 



 

19 
 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO DE PROCESSOS COVID 

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS 

 
legislação vigente. 

15.1.16. Responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio da 

CONTRATANTE, ou a terceiros em função de ação ou omissão de seus técnicos quando 

em realização de serviços no local de que trata este termo. 

15.1.17. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham 

a ser causados por seus empregados ou preposto, a terceiros ou ao próprio local de serviço, 

desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei n.º 

8.666/1993 atualizada. 

15.1.18. Manter durante a vigência do Contrato as mesmas condições para sua contratação 

com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos os comprovantes de 

regularidade fiscal. 

15.1.19. Comunicar à Fiscalização toda e qualquer irregularidade porventura encontrada 

nas instalações e sistemas objeto do presente Instrumento. 

15.1.20. Assumir a responsabilidade e o ônus nos casos em que se fizer necessária a retirada 

de ferramentas e/ou equipamentos ou de seus componentes, para reparo em oficina externa. 

15.1.21. Observar as normas de segurança de trabalho vigentes e referentes aos serviços 

contratados, orientando seus funcionários sobre o uso correto dos equipamentos de proteção 

individual e coletiva, bem como fornecendo os equipamentos necessários e obrigatórios 

para a realização das atividades, como uniformes, capacetes, óculos de segurança, botas 

apropriadas, protetores auriculares e luvas. 

 
 
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE       

 
16.1. Para o fiel cumprimento do contrato a ser celebrado, esta Instituição se comprometerá a: 

16.1.1. Prestar todas as informações e orientações à empresa com relação aos 

equipamentos; 

16.1.2. Efetuar o empenho da despesa e o pagamento nas condições de preço e prazo 

estabelecidos no contrato a ser firmado; 

16.1.3. Notificar, por escrito, à empresa toda e qualquer irregularidade constatada na 

prestação dos serviços; 

16.1.4. Não exigir da empresa fornecimento de materiais estranhos às atividades 

especificadas neste Instrumento; 

16.1.5. Receber e fiscalizar a execução do serviço, verificando sua correspondência com 

as especificações prescritas neste Instrumento, atestando sua conformidade; 

16.1.6. Supervisionar, rotineiramente, a observância das normas de segurança e higiene de 
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trabalho; 

16.1.7. Rejeitar os serviços, caso estejam em desacordo com as especificações mínimas 

definidas neste Instrumento; 

16.1.8. Lavrar o Termo de Aceite Definitivo e atestar a Nota Fiscal correspondente, após 

o recebimento definitivo do objeto; 

16.1.9. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

16.1.10. Receber, conferir e atestar as notas fiscais/documentos de cobrança, através do 

COVID – IV - HU. 

 

 
17. GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE     

 
17.1. A CONTRATADA deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade 

ambiental na execução dos serviços de manutenção, quando couber, previstas na Instrução 

Normativa nº 01/2012 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

17.2. Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e 

operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na 

utilização de equipamentos e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

 

17.3. Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais e equipamentos de origem local 

para a execução da manutenção. 

 

17.4. Nas atividades relacionadas com a manutenção do sistema chiller, fica vedada a utilização 

de produtos altamente tóxicos, segundo a classificação do Ministério da Saúde, assim como 

deverão ser utilizados produtos Biodegradáveis para a limpeza e desengraxe. 

17.5. A CONTRATADA deverá adotar, na retirada de resíduos, prática de descarte sustentável 

ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Os resíduos sólidos 

deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, de modo a garantir a segurança no 

armazenamento e transporte dos mesmos. 

 

17.6. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos 

serviços, quando couber: 

 

a) Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e especificações 

determinadas pela ANVISA. 
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b) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 

48.138, de 8 de outubro de 2003. 

 

c) Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos 

que gerem ruído no seu funcionamento. 

 

d) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a 

execução de serviços. 

 

e) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, para redução de consumo 

de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas 

as normas ambientais vigentes. 

 

f) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, quando couber, 

nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro 

de 2006. 

 

g) Realizar a prestação dos serviços de manutenção preventiva/corretiva e instalação, objeto 

deste Termo de Referência, alinhados com as especificações técnicas contidas nas Normas 

Técnicas Brasileiras, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assim 

como com as especificações técnicas contidas nas Normas Regulamentadores publicadas pelo 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

 

18. DA SUBCONTRATAÇÃO         

 

18.1. Não será admitida subcontratação do objeto . 
 

19. DO ACOMPANHAMENTO         

 
19.1. O CONTRATANTE designará servidor para fiscalizar a execução do SERVIÇO; 

 
19.2. As relações entre esta instituição e a empresa a ser contratada serão mantidas 

prioritariamente por intermédio do servidor responsável pela fiscalização, ressalvada a 

competência da Direção Geral. 

 

19.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Autoridade competente. 

 
19.4. Acompanhamento do serviço contratado e ateste das NOTAS FISCAIS/FATURA; 

 
19.5. Checar o funcionamento dos equipamentos, informando a CONTRATADA da necessidade 
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de manutenção nos mesmos. 

 

20. DO PAGAMENTO          

 
20.1. A Nota Fiscal Do serviço deverá ser apresentada no COVID-IV-HU e posteriormente será 

certificada pelo setor responsável. 

 

20.2. As Notas Fiscais deverão indicar o número da Nota de Empenho, bem como da Conta 

Corrente, Agência e Banco da Contratada, para fins de emissão da correspondente Ordem Bancária 

de Pagamento; 

 

20.3. Na Nota Fiscal deverão ser discriminados de forma detalhada os valores de todos os 

serviços. 

 
20.4. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões Negativas 

de débitos conforme Art. 6º e Art. 7º, Inciso II, do Decreto nº 1278, de 17 de fevereiro de 2011; 

 

21. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS        

 
21.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a 

CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela 

Administração, inexecução parcial ou inexecução total das obrigações, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: 

 

 
21.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

21.1.2. Multa de 0,5% ao dia sobre o valor contratado em caso de atraso na execução dos 

serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 
21.1.3. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de atraso na 

execução do objeto, por período superior ao previsto no item “23.1.2”, ou de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

 
21.1.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado/contratado, em caso de 
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inexecução total da obrigação assumida; 

 
 

21.2. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA que: 

 

 
21.2.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

 
21.2.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos do processo de 

inexigibilidade; 

 
 

21.2.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 
 

21.3. As sanções de advertência e impedimento para licitar e contratar com a Administração 

Pública poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados; 

 

21.4. Para as penalidades previstas será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias contados do dia seguinte ao da notificação à Contratada, cabendo 

recurso à instância superior, em igual prazo, da decisão proferida por aquela autoridade. 

 

21.5. Os preços adotados pela Contratada nas faturas que forem emitidas poderão sofrer 

supressões (glosas), em caso de descumprimento de obrigações previstas neste Contrato, sendo 

estas devidamente sancionadas pela Administração Contratante. 

 
21.6. De acordo com o Art. 77 da Lei nº 8.666/1993, o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento contratual, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, sem ônus de qualquer espécie para esta e sem 

prejuízo do disposto nas Penalidades, o direito de dá-lo por rescindido; 

 

21.7. A rescisão se efetuará mediante notificação através de ofício, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias corridos, entregue diretamente ou via postal, com prova de recebimento, sem 

prejuízo dos demais motivos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores; 
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22. DA PUBLICAÇÃO           

22.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 

Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 

sua assinatura, conforme preceitua o Art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993. 

 

23. DO FORO            

 
23.1. Fica eleito o foro da Justiça do Estado do Amapá, Comarca de Macapá, para dirimir as 

dúvidas não solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações 

estabelecidas. 

 

 
 

Macapá-AP, 03 de setembro de 2021 

 
 

 

 

 

JUAN MENDES DA SILVA 

Secretário Estadual de Saúde 

Contratante 

 

 

 

FELIPE EDUARDO SIMON WITT 

TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO 

LTDA 

Contratada 
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