
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS DE FÁRMACOS DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME DOS

SANTOS NEVES.

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permi
do esclarecimento de dúvidas até 02 (Dois) dias úteis anteriores à data fixada para limite de

recebimento das propostas, somente através dos seguintes contatos:

• E-mail: compras@  hejsn.  aebes.org.br   (Prioridade)

• Hospital Jayme Santos Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543

• Hospital Evangélico de Vila Velha e Maternidade Municipal de Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO:
(    ) Menor Preço

(    ) Melhor Técnica

( X ) Melhor Preço e Técnica

(    ) Outro – Descrever:

3. DADOS DA CONTRATANTE
Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e

gestora de outras duas unidades de saúde, é responsável pela gestão de mais de 650 leitos e aproximadamente

3.000 (Três mil) funcionários diretos. As três unidades de saúde são:

• Hospital  Estadual  Dr.  Jayme  dos  Santos  Neves  (HEJSN):  Av.  Paulo  Pereira  Gomes,  s/n,  Morada  de

Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42

• Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV): Rua Vênus s/n – Bairro Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-

060; CNPJ 28.127.926/0001-61

• Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silva, 145, Alto Laje, Cariacica/ES - 

CEP 29.151-035;
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Limite para o recebimento das propostas: às 18 h:00 min do dia  18 / 06 /2019

OBS.: O fechamento e negociação das propostas será no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 

propostas. As propostas deverão ser entregues somente no e-mail abaixo.



4. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Unidade Descrição

112 Condicionador de ar 
po Fancoil central

338 Condicionador de ar 
po Fancoil baby

116 Condicionador de ar splits/ven
ladores

02 Condicionador de ar 
po Chiller 160

02 Condicionador de ar 
po Chiller 200

07 Bombas de recalque circulação de água gelada 160

05 Bombas de recalque circulação de água gelada 200

03 Sistemas de SPLITS Farmácia e Almoxarifado

02 Sistemas de SPLITS CME

01 Sistemas de SPLITS Banco de Leite

01 Sistemas de SPLITS Farmácia Satélites

02 Sistemas de SPLITS Tomografias

01 Sistemas de SPLITS Ressonância

01 Sistemas de SPLITS Banco De Sangue

01 PS RAIO X

01 CO/UTIN

07 Cor
nas de Ar 

11 Geladeiras de Fármacos (Modelos: 3347/1, 3347/3, 3347/4)

- Está incluído quaisquer outros equipamentos de responsabilidade do hospital, vinculados à refrigeração, que não

estejam relacionados na lista superior;

5. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

- A CONTRATADA se compromete a disponibilizar dentro da ins
tuição a quan
dade de 4 profissionais, a equipe

será formada por 01 auxiliar de refrigeração, 01 mecânico de refrigeração, 01 assistente técnico, 01 técnico de
refrigeração,  registrados  no  órgão  competente  com a  finalidade  de  fornecer  anotações  de  responsabilidade

técnica. A prestação dos serviços ocorrerá em horário comercial de 08:00 às 18:00, incluindo às sextas-feiras. O

técnico  de  refrigeração,  inclusive,  será  responsável  pelo  planejamento  das  ordens  de  serviços,  bem  como

fornecimento de laudos técnicos e/ou assessoria,  elaboração de lista de materiais  necessários para quaisquer

solicitações vinculadas a este objeto.
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-Elaborar e enviar o cronograma mensal de manutenção preven
va até o dia 05 de cada mês;

- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela operacionalidade, limpeza, manutenção preven
va/ corre
va das

geladeiras de fármacos, ar condicionados, chillers, fancoils, bombas de recalque, drenos, tubulações e tudo que

for vinculado ao sistema, inclusive linhas de retorno, grelhas etc; 

-Realizar testes de funcionamento, subs
tuindo ou consertando todos os componentes para o funcionamento

normal dos equipamentos de refrigeração e geladeiras de fármacos, por exemplo;

- Qualquer outra manutenção que não esteja relacionada na lista superior, mas que entenda como essencial para

a garan
a da vida ú
l e segurança dos equipamentos deverá ser implementada.

-  Cabe  a  CONTRATADA  o  fornecimento  de  todos  instrumentos,  ferramentas  e   mão-de-obra   necessária   à

execução dos serviços contratados; se comprometendo a executar os serviços de reparos sem ônus adicionais de

mão de obra, contudo será de responsabilidade do CONTRATANTE os custeios das peças e materiais;

- A CONTRATADA se compromete a atender todos os requisitos do PMOC, deixando na CONTRATANTE uma cópia

atualizada  da  documentação  para  futuras  auditorias.  A  manutenção  se  dará  independente  de  qualquer

anormalidade nos equipamentos, será exigido relatório mensal de funcionalidade dos equipamentos, bem como

relatório de a
vidades executadas no mês, em papel 
mbrado, elaborado e assinado por profissional registrado

no órgão competente;

- A CONTRATADA se compromete a acompanhar e realizar as trata
vas que cabem a sua competência nos pontos

apontados como não conformidades nas análises de qualidade do AR;

- A CONTRATADA se compromete a criar ro
na de troca dos filtros EPA;

- Estão inclusos o atendimento para chamadas de emergência, fora dos horários estabelecidos em contrato não

podendo  exceder  180  minutos  desde  o  acionamento,  inclusive  para  manutenções.  A  CONTRATADA  deverá

disponibilizar 01 número de telefone para atendimento emergencial, com plantão 24 horas.

- A CONTRATADA efetuará as manutenções corre
vas e preven
vas cumprindo rigorosamente   as   normas   da

ABNT, normas   de   Medicina   e Segurança do Trabalho e demais normas e regulamentos per
nentes dentro da

legislação vigente;

- A CONTRATADA subs
tuirá imediatamente qualquer um dos colaboradores que for considerado inconveniente à

boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá zelar para que os seus funcionários envolvidos na prestação dos serviços apresentem-se

uniformizados  devidamente,  iden
ficados  com  crachá  e  portando  EPIs  necessários  e  obrigatórios  diante  a

legislação,  cumprindo  com  as  normas  disciplinares  determinadas  pela  CONTRATANTE.  A  resistência  à  não

u
lização dos referidos equipamentos (EPI)  e desacordo com as normas disciplinares poderá ensejar  rescisão

contratual, sem ônus a CONTRATANTE;

-A CONTRATADA se compromete a manter toda documentação/Treinamentos e vacinas dos técnicos alocados

dentro da ins
tuição atualizados; 
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- A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por qualquer acidente que venha ocorrer com seus colaboradores;

-A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO;

-Cabe a CONTRATADA o envio de quaisquer documentações solicitadas pela CONTRATANTE, no prazo máximo de

24 horas úteis.

-Registrar todos os chamados de manutenção corre
va/preven
va através do sistema MV;

-A  CONTRATADA  se  compromete  a  controlar  ferramenta  de  gestão  de  ordem  de  serviço  e  equipamentos,

fornecida pela CONTRATANTE; 

-A CONTRATADA se compromete a manter histórico vida e localização dos equipamentos atualizados dentro da

ferramenta de gestão;

-A CONTRATADA se compromete a executar a instalação de novos equipamentos sem ônus no valor do contrato;

-Será apurado mensalmente até o 05º dia do mês seguinte o indicador de percentual de chamados atendidos

dentro do mês, com meta de 95% 

Cálculo: 

 

Manutenção Corre
va

Será apurado mensalmente até o 05º dia do mês seguinte o indicador de percentual de chamados atendidos

dentro do mês, com meta de 95%.

Os chamados serão categorizados e cada categoria receberá um SLA de atendimento, seguindo a parametrização

abaixo.

Caso exista necessidade de aquisição de material ou de peças que não dependem da CONTRATADA, neste caso, o

tempo de contagem do chamado será paralisado.
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6. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

b)  Deverá  comprovar  ser  devidamente  habilitada,  consoante  a  legislação  regulamentar,  para  a  prestação  do

serviço para o qual é contratada. Devendo fornecer sempre que solicitado, as cer
dões de regularidade fiscal que

comprovem  a  manutenção  da  situação  de  adimplência  e/ou  regularidade  junto  à  Receita  Federal,  Ins
tuto

Nacional  de  Seguridade  Social,  Secretaria  Municipal  de  Finanças,  neste  Estado  ou  da  sede  da  empresa;  As

cer
dões nega
vas de débitos Federal, Estadual, Municipal, Tributos e contribuições federais, INSS e trabalhistas,

bem como cer
ficado de regularidade de FGTS e cópia de folha de pagamento.

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO, GLOSAS E REAJUSTES
Os pagamentos serão realizados, até o dia 10 do mês subsequente à prestação do serviço, após a emissão da nota

fiscal,  cer
dões  que  comprovem  a  regularidade  fiscal,  bem  como  o  fornecimento  do  relatório  mensal  de

operacionalidade e as Ordens de serviços do período (papel 
mbrado, elaborado e assinado pelo responsável

técnico).

Em caso de descumprimento das  obrigações,  a CONTRATANTE se  reserva no direito  de emi
r  no
ficação de

descumprimento contratual a CONTRATADA, e , havendo reincidência desta, caberá imposição de glosa, iniciando

em 05%(cinco por cento), e de forma progressiva aumentará mais 5% (cinco por cento), até o limite de 20% ( vinte

por cento) do valor mensal do contrato. O contrato poderá ser rescindido sem qualquer ônus pela CONTRATANTE

após a reincidência de glosas.

O  valor  de  reajuste  deste  contrato  será  necessariamente  negociado  com  o  gestor,  jamais  imposto  pelo

CONTRATADO, tendo por base o mês de janeiro de cada ano.

8. CONTRATO

Não é permi
da a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou

transferência, total ou parcial.

9. A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

A vigência do contrato será de 48 meses.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administra
vo no Hospital Drº Jayme

Santos Neves, ou pelo e-mail: compras@hejsn.aebes.org.br em até 10 (cinco) dias, após a sua publicação.
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Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:

1. Descrição sumária das a
vidades:

____________________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar os materiais a serem u
lizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos

químicos:

__________________________________________________________________________________________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir

na ro
na diária dos empregados da AEBES:

____________________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão u
lizados, com respec
vo Nº do 

Cer
ficado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

____________________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, par
cipando das

reuniões mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses).

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________
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