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1. INTRODUÇÃO.

1.1.- Informação sobre a POIESIS.

Constituída em 1995, a POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à
Literatura é uma organização não governamental que, em 2008, recebeu a qualificação de
Organização Social (OS) por parte do Governo do Estado de São Paulo, habilitando-se para ser
executora de políticas públicas na área cultural.

A instituição, que tem por objetivo o desenvolvimento sociocultural e educacional, com ênfase
na preservação e difusão da língua portuguesa, desenvolve e gere programas e projetos,
pesquisas e espaços culturais, museológicos e educacionais voltados para o complemento da
formação de estudantes e público em geral. A POIESIS trabalha com o propósito de propiciar
espaços de acesso democrático ao conhecimento, de estímulo à criação artística e intelectual e
de difusão da língua e da literatura.

Com esta perspectiva, a instituição é uma das Organizações Sociais de Cultura parceiras da
Secretaria de Estado da Cultura no processo de execução dos seus objetivos, por meio da
política cultural por ela formulada. Por intermédio de um Contrato de Gestão, a POIESIS cuida
da gestão de 21 Oficinas Culturais do Estado, cinco Fábricas de Cultura e de dois espaços
culturais: Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, e Museu Casa
Guilherme de Almeida.

A POIESIS tem como premissas básicas, a gestão inovadora, a transparência das ações e dos
recursos utilizados e a preservação do patrimônio cultural que lhe foi destinado. Conta com
especialistas nas áreas específicas em que atua e com uma equipe gestora com larga
experiência tanto na área pública quanto na área privada e, constantemente, investe na
capacitação dos seus funcionários.

A POIESIS desenvolve ações com outros parceiros públicos e privados, como por exemplo, o
Espaço de Leitura, projeto desenvolvido dentro do parque da Água Branca, no bairro de
Perdizes, em São Paulo, para o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do
Estado de São Paulo (FUSSESP).
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1.2.- Objeto do presente edital.

O presente edital tem como objeto estabelecer as Condições Particulares aplicáveis à
contratação por parte da POIESIS de Serviços contínuos de manutenção predial
PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA, EMERGENCIAL, DE PEQUENAS OBRAS E DE
ASSISTENCIA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES E ÁREAS FISÍCAS nas unidades de
CULTURA descritas no ANEXO I Memorial descritivo envolvendo os serviços de: civil,
mecânica, eletricidade e hidro sanitária.

Serão em sua integridade aplicáveis à prestação do SERVIÇO, na seguinte ordem de prioridade,
os documentos a seguir:

 O Contrato que, quando aplicável, for assinado em conformidade com o disposto no
ponto 4.1 do presente documento.

 Todas as disposições incluídas nas presentes Condições Particulares de Contratação,
assim como em seus documentos anexos.

 As disposições contidas nas Condições Gerais de Contratação para a prestação de
serviços e fornecimento de bens para a POIESIS que constam nos ANEXOS.

Doravante, será denominado CONTRATADO o fornecedor que apresente oferta (doravante,
OFERTA/S) para a possível prestação do SERVIÇO à POIESIS.

A apresentação da correspondente OFERTA implicará a aceitação expressa e sem reservas das
referidas Condições Gerais e Particulares de Contratação por parte do CONTRATADO, com
renúncia a quaisquer outras condições que estejam em contradição e não tenham sido
expressamente acordadas.

2. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO.

2.1.- Características técnicas.

O SERVIÇO consistirá em:

Inspeção Técnica de Manutenção;

Execução dos trabalhos de manutenção de acordo como os descritivos conforme
ANEXOS correspondentes as Considerações Gerais de contratação para prestação de
serviços e fornecimento de bens para POIESIS;

a) Local de prestação do SERVIÇO.

Conforme descrito no ANEXO Nº 1 MEMORIAL DESCRITIVO

b) Equipe de Trabalho, materiais e serviços associados.

Equipe com técnicos especializados para realização de serviços com supervisão
conforme descrito no ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO.
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d) Parâmetros de qualidade.

CONFORME ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO E ANEXO V -ACORDO DE NIVEL DE
SERVIÇO - SLA

ANEXO III - INDICADORES DE DESEMPENHO OBTIDOS PELO SISTEMA
INFORMATIZADO

e) Níveis de SERVIÇO.

Prazo de execução CONFORME ANEXO V – SLA ACORDO DE NIVEL DE SERVIÇOS

f) Controle do SERVIÇO.

O controle dos serviços serão efetuadas pela CONTRATANTE conforme ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO.

2.2.- Vigência da prestação do SERVIÇO.

Para o(s) CONTRATADO(S) que seja(m) adjudicatário(s), a contratação terá uma duração de
01 ANO, contados a partir da notificação da adjudicação assinada pela POIESIS.

A POIESIS poderá prorrogar a vigência da contratação nos mesmos termos e condições, e pelo
período assinalado para este fim, mediante envio de comunicação escrita ao CONTRATADO com
pelo menos quinze (30) dias de antecipação da data de vencimento.

2.3.- Rescisão antecipada.

O presente edital, e SERVIÇO regulado pelo mesmo, poderá ser considerado encerrado a
qualquer momento pela POIESIS, somente mediante a apresentação de um aviso por escrito ao
CONTRATADO com pelo menos [30 dias] da data pretendida para o seu encerramento.

2.4.- Obrigações do CONTRATADO.

O CONTRATADO ficará obrigado a:

 Realizar o SERVIÇO sob sua única e exclusiva responsabilidade, respondendo perante a
POIESIS pela correta execução do mesmo.

 Fornecer os recursos materiais e técnicos necessários para a correta prestação do
SERVIÇO, assumindo as responsabilidades que possam surgir em caso de insuficiência
ou imperfeição dos mesmos. Além disso, será de exclusiva responsabilidade do
CONTRATADO, sem qualquer contraprestação para a POIESIS, a dotação de material
de escritório, fax, fotocopiadoras e impressoras e serviços que sejam considerados
necessários para a adequada prestação do SERVIÇO (a título enunciativo, não
limitativo, serviço de limpeza, segurança, manutenção das instalações etc.).

 Recrutar e selecionar o seu próprio pessoal, levando em consideração as características
do SERVIÇO, assim como o perfil mais adequado para executar os trabalhos
associados.

 Contar com uma equipe de trabalho com experiência suficiente e passível de
comprovação no SERVIÇO a ser prestado.



[VERSÃO 1]
www.poiesis.cor.br

 Apresentar aos seus empregados devidamente identificados e, quando aplicável,
uniformizados.

 Estabelecer a todo o momento o dimensionamento e coordenação dos seus recursos
humanos e técnicos, de forma que se garanta o atendimento qualitativo e quantitativo
do SERVIÇO.

 Prestar o SERVIÇO de acordo com os parâmetros de qualidade, quando aplicável,
exigidos nas presentes Condições Particulares de Contratação.

 Designar um coordenador que será o interlocutor com a POIESIS para tratar todos os
aspectos relacionados ao SERVIÇO.

 Apresentar um relatório mensal que abranja o andamento do SERVIÇO em tal período,
dentro dos primeiros cinco (5) dias úteis do mês seguinte.

 Quando a POIESIS tiver conhecimento de fatos resultantes da atividade aprestada pelo
CONTRATADO que suponham uma conduta imprópria ou ações contrárias aos
interesses da POIESIS, o CONTRATADO se compromete a aplicar de forma imediata as
medidas oportunas para garantir em todos os casos a qualidade do SERVIÇO, assim
como a boa imagem e bom nome da POIESIS.

 Cumprir, exata e fielmente, todas as obrigações impostas pela legislação vigente em
matéria trabalhista, fiscal, previdência social, prevenção de riscos trabalhistas, proteção
de dados de caráter pessoal ou qualquer outra aplicável, podendo a POIESIS a
qualquer momento solicitar ao mesmo a informação e/ou documentação de
certificação.

 Solicitar e manter vigentes as licenças necessárias para a execução do SERVIÇO.

 Se responsabilizar por todos os danos e prejuízos que possam ser imputados tanto a
terceiros como a POIESIS (incluídos danos em seus equipamentos, mobiliário e
instalações) devidos ou ocasionados pela negligência, dolo ou imperícia na prestação do
SERVIÇO ou por contravenção do disposto nas Condições Gerais e Particulares de
Contratação.

 Cumprir com os níveis de serviço e qualidade estabelecidos no presente. Em caso
contrário, a POIESIS poderá executar o SERVIÇO por si mesma ou mesmo solicitar os
serviços de um terceiro, ficando entendido que qualquer gasto ou honorário gerado por
esta situação será arcada pelo CONTRATADO e será debitado do faturamento pendente
de pagamento, independentemente do pagamento dos danos e prejuízos causados e da
aplicação das multas às quais se refere o presente documento.

2.5.- Obrigações da POIESIS.

POIESIS ficará obrigada a:

 Disponibilizar toda a informação necessária para o desenvolvimento do SERVIÇO,
detalhe e planejamento do mesmo, assim como de informar com antecipação sobre
qualquer mudança no planejamento estimado.

 Designar um coordenador que será o interlocutor com o CONTRATADO para tratar
todos os aspectos relacionados ao mesmo.
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 Retribuir o SERVIÇO efetivamente prestado na forma e prazos estabelecidos nas
presentes Condições Particulares.

3. CONTEÚDO E CARACTERÍSTICAS DAS OFERTAS.

3.1.- Informação sobre o CONTRATADO.

A apresentação das OFERTAS deverá considerar os pontos a seguir:

 Descrever a experiência do CONTRATADO no SERVIÇO.
 Fornecer referências de clientes com os quais tenha realizado projetos similares e

equivalentes (fornecendo nome do cliente, endereço, telefones e, se possível, e-mail). A
POIESIS se reserva o direito de contatar as referencias para atestar os serviços executados.

 Dados profissionais da equipe responsável do SERVIÇO para a POIESIS: Expediente
profissional (sem dados de caráter pessoal), qualificações, experiência, tempo de
permanência na empresa, modalidade de contratação, assim como suas certificações
profissionais quando aplicável.

A informação entregue pelo CONTRATADO será utilizada pela POIESIS para avaliar a
capacidade e desempenho do CONTRATADO em situações similares.

3.2.- Informação Comercial.

Com base na análise das prescrições contidas nas presentes Condições Particulares, as
OFERTAS deverão conter:

 Breve descrição do SERVIÇO.
 Escopo do SERVIÇO.
 Cronograma de execução.
 Metodologia de trabalho com descrição de etapas e objetivos de cada uma.
 Recursos a ser empregados.
 Preço do SERVIÇO desmembrado por itens, com indicação de bonificações quando

aplicável.

3.3.- Prazo para apresentação de OFERTAS.

As OFERTAS serão apresentadas com data limite [Conforme informações no site da
POIESIS] e deverão ter uma validade mínima de três (3) meses.

As OFERTAS que não forem apresentadas no prazo indicado serão desconsideradas.

Para a adequada avaliação do CONTRATADO, este deverá disponibilizar junto com a sua
OFERTA os dados a seguir:

 Razão social.
 Domicílio Social.
 Número de Identificação Fiscal (CNPJ).
 Responsável pela conta da POIESIS.

Qualquer conteúdo das OFERTAS apresentadas que seja, total ou parcialmente, contraditório ou
discrepante com o estabelecido nas Condições Gerais ou Particulares de Contratação da
POIESIS será considerado como não apresentado carecendo, portanto, de qualquer valor e
efeito jurídico, exceto se expressamente acordado e aceito pela POIESIS.
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A apresentação de OFERTAS será regida integramente pelas disposições contidas na Disposição
2 das Condições Gerais de Contratação da POIESIS que constam no ANEXO Nº 1 do presente.

3.4.- Análise e avaliação de OFERTAS.

Uma vez recebidas as OFERTAS, a POIESIS realizará as seguintes tarefas relacionadas:

 Análise das respostas técnicas e econômicas.
 Negociação das mesmas quando forem necessárias.
 Comunicação da decisão tomada referente à escolha do CONTRATADO.

A adjudicação do SERVIÇO será plenamente vinculante para o CONTRATADO, no entanto, NÃO
será vinculante para a POIESIS, não sendo aquele considerado como CONTRATADO definitivo
até que obter todas as autorizações internas e a comunicação da POIESIS em tal sentido.

3.5.- Faturamento e Forma de Pagamento:

O SERVIÇO será faturado diretamente pelo CONTRATADO para a POIESIS.
O prazo de pagamento das faturas será de efetuado conforme [ANEXO I DO MEMORIAL
DESCRITIVO].

Em caso de divergências entre as informações comerciais prestadas e a realidade, o Fornecedor
deverá corrigir seu erro, refazer a nota, reapresentando-a a POIESIS, onde a partir daí, contar-
se-á novamente o prazo para pagamento.

As Notas Fiscais e Faturas serão emitidas somente após a efetiva prestação de serviços, que
terá como medição mensal [conforme ANEXO I DO MEMORIAL DESCRITIVO].

Os valores faturados pelo CONTRATADO contra a POIESIS referente à prestação de serviços de
mão de obra juntamente com fornecimento de materiais e/ou equipamentos, deverão obedecer
a proporcionalidade prevista na Lei 9.711/1998 e também o percentual estabelecido pelo art.
122, § 1º, II, da IN RFB nº 971/09, sendo que a POIESIS aplicará a porcentagem mínima de
50% referente a Mão de Obra sobre o valor total da nota fiscal prevista no inciso I da referida
IN, respeitando-se as exceções constantes da mesma Instrução, para apurar a base de cálculo
dos impostos retidos na operação. Para obras que contenham gerenciamento, o percentual
deste não deve ultrapassar 5%.

Não serão admitidos custos adicionais, a títulos não contemplados pelo CONTRATADO dentro
do preço ofertado.

3.6.- Questionamentos.

Será possível solicitar esclarecimentos sobre qualquer parte deste edital sempre que forem
formulados por escrito – não serão respondidos questionamentos feitos por outro meio -. A
data limite para solicitar esclarecimentos será [O período ofertado no site da POIESIS] e
as respostas serão enviadas simultaneamente a todos os CONTRATADOS.

3.7.- Dados de Contato.

Para temas relacionados com o processo de negociação entrar em contato com:

[Engº Luis Almar pelo telefone - 4096-9895 ou por e-mail alemar@poiesis.org.br].
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Para dúvidas técnicas sobre o SERVIÇO entrar em contato com:

[Engº Luis Almar pelo telefone - 4096-9895 ou por e-mail alemar@poiesis.org.br].

4. CONSIDERAÇÕES LEGAIS.

4.1.- Contrato.

Quando a natureza ou o valor do SERVIÇO a prestar assim o determinem de acordo com a
normativa de compras da POIESIS, esta poderá requerer ao CONTRATADO a assinatura de um
contrato que será complementar às presentes Condições Gerais e Particulares de Contratação e
que prevalecerá sobre estas em tudo o que se oponham.

Neste caso, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar desde a notificação da adjudicação do
SERVIÇO por parte da POIESIS, o CONTRATADO deverá assinar tal contrato de acordo com o
formato designado pela POIESIS. O descumprimento desta obrigação, por causas imputáveis ao
CONTRATADO, terá como consequência, a critério da POIESIS, a rescisão da adjudicação ou a
aplicação de uma multa de 10% sobre o montante total do SERVIÇO.

A POIESIS não se virá obrigada a efetivar nenhum pagamento ao CONTRATADO, enquanto a
relação contratual não estiver formalizada de acordo com os termos anteriores.

4.2.- Documentação Jurídica do CONTRATADO.

O CONTRATADO deverá anexar à sua OFERTA fotocópias da documentação a seguir:

Pessoa Jurídica

Documento de constituição da empresa e as 3 últimas alterações.

 [ Atestado de Capacidade Técnica.

 Inscrição no CNPJ;

 Inscrição estadual e/ou municipal;

 Registro comercial, no caso de empresa individual;

 Cópia do Contrato Social e a última alteração ou Requerimento de

Empresário;

 Cópia do CPF do representante Legal;

 Cópia do RG do representante Legal;

 Certificado de regularidade do FGTS;

 Comprovante de endereço da empresa;

 Comprovante de conta bancária em nome da empresa;

 Prova de inscrição no cadastro estadual ou municipal, relativo à sede ou ao

domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto de cotação.

 Ultima guia de recolhimento do INSS dos colaboradores;



[VERSÃO 1]
www.poiesis.cor.br

 Certidão negativa de débito do INSS

 Certidão de Tributos Mobiliários.
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ANEXO I

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

MEMORIAL DESCRITIVO

I) INTRODUÇÃO

Este Memorial Descritivo apresenta o escopo para a contratação de
empresa especializada na Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção Predial,
preditiva, preventiva, corretiva, emergencial, pequenas obras, envolvendo os serviços
de civil, mecânica, eletricidade e hidro-sanitária, e de assistência técnica para as
instalações e áreas físicas das unidades administradas pela CONTRATANTE, abaixo
discriminadas e localizadas nos seguintes endereços:

UNIDADE LOCAL CEP MUNICIPIO

OC Silvio Russo Rua Conselheiro Oscar Rodrigues Alves, 169 16010-330 Araçatuba

OC Lélia Abramo Rua Adelino Alves Pinto, 170 - Jd. Floridiana 14810-197 Araraquara

OC Glauco Pinto de Moraes Rua Rio Branco, nº 18-40 - Jardim América 17014-037 Bauru

OC Hilda Hilst Rua Ferreira Penteado, 1203 – Cambuí. 13010-041 Campinas

OC Gerson de Abreu Largo da Basílica, 59 - Centro. 11920-000 Iguape

OC Carlos Gomes Largo Boa Morte, 11 13480-188 Limeira

OC Tarsila do Amaral Av. Sampaio Vidal, 245 – Centro. 19015-241 Marília

OC Timochenco Wehbi Av. Manoel Goulart, 2109 - Anexo 1 - Sta. Helena 19015-241 Presidente Prudente

OC Candido Portinari Rua Visconde de Inhaúma, 490 - 1º andar. 14010-903 Ribeirão Preto

OC Pagu Rua Espírito Santo, 17 - Campo Grande. 11075-390 Santos

OC Sérgio B. de Holanda Rua São Paulo, 745 – Centro. 13560-340 São Carlos

OC Guiomar Novaes Rua Prudente de Moraes, 174 – Centro. 13870-050 São João da Boa Vista

OC Fred Navarro Rua Jorge Tibiriçá, 3243 - Centro. 15025-060 São José do Rio Preto

OC Altino Bondesan Av. Olivo Gomes, 100 – Santana. 12211-115 São José dos Campos

OC Grande Otelo Rua Ramos de Azevedo, nº 277- Vila Casa Nova. 18035-480 Sorocaba

OC Alfredo Volpi Rua Américo Salvador Novelli, 416. 08210-090 São Paulo

OC Luiz Gonzaga Rua Amadeu Gamberini, 259 - São Miguel Pta. 08010-110 São Paulo

OC Maestro Juan Serrano Rua Joaquim Pimentel, 200 - Brasilândia 02815-100 São Paulo

OC Mário de Andrade Rua Lopes Chaves, 546 - Barra Funda. 01154-010 São Paulo

OC Terceira Idade Av. Francisco Matarazzo, 418 – Barra Funda. 05001-000 São Paulo

Museu Casa das Rosas Avenida Paulista, nº 37 – Jd. N. S. Aparecida 01311-902 São Paulo

Museu Casa Guilherme de Almeida Rua Macapá, nº 187 – Bairro Sumaré. 01251-080 São Paulo

Museu Casa Guilherme de Almeida 2 Rua Cardoso de Almeida, nº 1943 – Perdizes. 01251-001 São Paulo

Sua finalidade é fornecer aos interessados em participar do processo
de seleção todas as informações necessárias para o perfeito entendimento técnico e
para apresentação de propostas comerciais coerentes, tornando claras as obrigações e
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responsabilidades da empresa a ser CONTRATADA.

II) OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fazem parte do objeto da prestação de serviços, a inspeção, a
verificação, a operação, a conservação, a limpeza, a adequação e o restabelecimento
das condições normais de funcionamento das instalações e áreas físicas das
UNIDADES, em regime rotineiro e em regime emergencial, com a finalidade de manter
as edificações e as instalações das unidades citadas em perfeitas condições de uso, de
segurança, de conservação de energia e de preservação do meio ambiente.

A prestação de serviço pressupõe a disponibilização de Sistema de
Gerenciamento Informatizado da Manutenção (SIGEIN) por meio de software
dedicado, voltado para aplicações no campo da Engenharia de Manutenção, que
possibilite à CONTRATANTE compartilhar o monitoramento da situação de suas
UNIDADES e o acompanhamento atualizado da execução das ações de manutenção
previstas.

III) DEFINIÇÕES E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1) DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES

1.1) Manutenção Preditiva

Manutenção Preditiva é toda atividade rotineira, de monitoramento
e/ou controle, que seja capaz de fornecer dados suficientes para se efetuar análises de
tendências funcionais e operacionais de trabalho, possibilitando providências técnicas
antecipadas, no sentido de evitar paralisações totais ou parciais de equipamentos e
componentes em geral.

A Manutenção Preditiva deverá utilizar todos os procedimentos
relacionados ao acompanhamento de desgaste de peças, ou componentes de
equipamentos prioritários, através de análise de sintomas ou estimativas feitas por
avaliação estatística, visando determinar o momento de reparo ou troca do
componente que está sendo monitorado.

Os componentes prediais vitais terão suas vidas úteis
minuciosamente acompanhadas, através de gráficos, planilhas, outros meios técnicos
e por métodos de informática, que permitam uma avaliação detalhada e criteriosa, de
forma a possibilitar tomadas de decisões, em tempo hábil, por parte da
CONTRATANTE.

A CONTRATADA efetuará medições, inspeções e demais avaliações
técnicas que se façam necessárias, como por exemplo: análise de vibração, resistência
de isolamento, índice de polarização, monitoração de circuitos, termografia, etc.

Os objetivos principais da manutenção preditiva são:
- Otimizar a troca de componentes estendendo o intervalo de

manutenção;
- Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeções;
- Impedir o aumento de danos;
- Reduzir o trabalho de emergência;
- Aumentar o grau de confiança dos equipamentos ou instalações.
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1.2) Manutenção Preventiva

Consistem em se efetuar verificações, inspeções, medições e testes
preventivos nas instalações em geral e, se necessário, ações para eliminar os desvios
de funcionamento nelas encontrados. Esta manutenção será realizada de forma
programada e, de preferência, sem interromper o fluxo normal de serviços da unidade
o que, eventualmente, implicará na realização de trabalho em períodos noturnos,
finais de semana e, eventualmente, em feriados.

1.3) Manutenção Corretiva

Consiste nos serviços para corrigir as causas e efeitos de ocorrências
constatadas nas instalações, a fim de promover o retorno das mesmas às condições
normais de funcionamento.

1.4) Manutenção Emergencial

Caracteriza-se pela premência da execução de serviços necessários e
inadiáveis objetivando eliminar problemas oriundos de ocorrências que de alguma
forma possam comprometer o funcionamento de sistemas essenciais das Unidades.

Incluem-se ainda nestes serviços, gestões, reparos e consertos que
possam sanar situações de risco relacionadas às redes/sistemas das empresas
concessionárias de energia elétrica, água, gás e outros.

1.5) Pequenas Obras

Será considerada prestação de serviços de Pequenas Obras todas as
intervenções que, por ventura, não estejam no escopo Planilha Proposta de Preços
ANEXO VI e no Caderno de Encargos – ANEXO II.

2) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços de manutenção deverão ser executados pela Contratada
prioritariamente de forma preventiva, inclusive no período noturno ou nos finais de
semana. As intervenções de manutenção corretiva e/ou emergencial serão feitas
sempre e tantas vezes quantas necessárias.

As Pequenas Obras serão demandadas de acordo com a necessidade
de adequação das Unidades, de modo a garantir o bom funcionamento, segurança e
conservação do local.

Os serviços contínuos de manutenção preventiva estão discriminados
na Planilha Proposta de Preço – ANEXO VI e no Caderno de Encargos – ANEXO II,
enquanto as intervenções corretivas e pequenas obras serão aquelas previstas na
tabela de edificações da prefeitura da cidade de São Paulo, no endereço eletrônico
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/tabelas_de_custos/i
ndex.php?p=170554.

Adicionalmente a execução dos serviços de manutenção, a
CONTRATADA se comprometerá:

a) Submeter à aprovação da CONTRATANTE, no prazo de 60 dias
após a assinatura do contrato, o PLANO DE TRABALHO INICIAL para os serviços
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contínuos de manutenção predial (Anexo VI) para cada Unidade, com base em vistoria
minuciosa em cada uma delas, contendo, no mínimo:

 Descrição dos procedimentos de segurança a serem adotados
visando preservar equipamentos, instalações, operadores e
usuários;

 Rotinas de manutenção dos sistemas e seus equipamentos,
conforme as normas técnicas, as especificações dos fabricantes e
as particularidades do prédio;

 Caderno de Instruções Técnicas, informando os procedimentos
em cada intervenção, medidas de segurança, equipamentos e
ferramentas;

 Procedimentos administrativos que visem à determinação de
taxas de consumo, aferição da vida útil, histórico de consumo e
taxa de reincidência;

 Dimensionamento dos recursos humanos, destacando o plano de
ação para cada equipe, em cada unidade, necessários para
realização de todos os serviços preventivos e atendimentos de
emergência;

 Elaboração do Relatório FOTOGRÁFICO de Situação (Situacional)
dos sistemas que compõem o objeto deste contrato;

 Elaboração e implantação do PMOC (Plano de Manutenção,
Operação e Controle) conforme Portaria n°3.523 de 28/08/1998
do Ministério da Saúde;

Durante a fase de implantação do Plano de Trabalho, que deverá ter
uma duração máxima 60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do
contrato, a CONTRATADA executará os serviços de manutenção que se fizerem
necessários para manter as Unidades em pleno funcionamento.

b) Submeter à aprovação e implantar, nos mesmos prazos previstos
para a aprovação e implantação do Plano de Trabalho, o Sistema de Gerenciamento
Informatizado da Manutenção (SIGEIN), que deverá obrigatoriamente possibilitar a
obtenção dos indicadores listados no ANEXO III;

c) Uma vez aprovado pela CONTRATANTE o SIGEIN, deverá permitir
tráfego de dados “online”, via rede de forma que possibilite à CONTRATANTE total
monitoramento e controle de todas as fases e procedimentos operacionais por meio de
terminal remoto, a ser localizado conforme definição técnica posterior;

d) Apresentar mensalmente relatórios gerenciais informatizados,
capazes de informar parâmetros como: material empregado, desempenho,
indicadores, disponibilidade, histórico dos equipamentos e sistemas, estabelecimento
de metas de melhorias etc.;

e) Elaborar estudos estatísticos acerca da incidência de ocorrências e
tipos de serviço e propor solução;



Rua Lubavitch, nº 64 – Bom Retiro – São Paulo – SP – CEP 01123-010 5

f) Revisar periodicamente o Plano de Trabalho, submetendo-o à
aprovação da Fiscalização sendo obrigatória a apresentação completa do mesmo a
cada renovação contratual;

g) Prover assistência técnica e apoio (elaboração e revisão de
orçamentos, elaboração de memorial descritivo, croquis), no caso de necessidade de
execução de serviços por terceiros, não previstos no contrato ou pela prestação de
serviços de pequenas obras pela CONTRATADA não previstas para serem executadas
no âmbito deste contrato nos termos do ITEM II objeto da prestação de serviços.

h) Elaborar, durante o decorrer dos serviços e de acordo com as
necessidades, levantamentos e desenhos que se incorporarão ao acervo de plantas do
CONTRATANTE;

i) Apresentar e revisar anualmente, os documentos que contemplem
PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) e PCMSO (Programa de
Controle Médico da Saúde Ocupacional), ART de todas as áreas do contrato.

3) DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

Os serviços contínuos de manutenção predial serão executados de
acordo com o PLANO DE TRABALHO INICIAL aprovado, enquanto as intervenções
corretivas e pequenas obras exigirão a previa aprovação de ORDEM DE SERVIÇOS,
ambas pelo CONTRATANTE.

a) MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Na Planilha Proposta de Preço - ANEXO VI constam todas as
atividades mínimas que deverão ser desenvolvidas pela CONTRATADA, no que se
referem aos serviços de manutenção preventiva, de forma concomitante, em cada
uma das UNIDADES. Consta também a periodicidade com que ocorrerão as
manutenções preventivas.

Periodicidade é, nesta contratação, conceituada como sendo o
período de tempo entre duas intervenções de manutenção, iguais e sucessivas, sobre
uma determinada parte ou componente de um sistema.

Uma intervenção de manutenção implica na verificação/inspeção e
correção contínua e freqüente de todos os componentes de um sistema, variando a
frequência conforme estabelecido.

A periodicidade MENSAL significa que no período de 30 dias, todos os
componentes referentes a um determinado sistema, passíveis de verificação, devem
sofrer a intervenção de manutenção ao menos uma vez no período considerado.

Da mesma forma, devem ser entendidas as periodicidades
trimestrais, semestrais e anuais.

A descrição dos serviços na Planilha Proposta de Preços é sucinta,
conforme ANEXO VI, devendo ser entendido que toda intervenção de manutenção,
seja de verificação, inspeção, medição, ensaio, etc., deverá ser seguida de ação de
correção, substituição, reparo, ajuste, calibração, conservação e limpeza, de modo a
reconduzir a instalação às condições normais de funcionamento.

A Contratada se obriga a prestar os serviços
programados/emergenciais, 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente,
inclusive sábados, domingos e feriados, durante a vigência do contrato.

As intervenções de Pequenas Obras serão efetuadas de maneira que
não interrompa o dia a dia das Unidades.
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Feitas estas considerações, a definição geral de cada atividade a ser
desenvolvida é a seguinte:

a.1) MANUTENÇÃO DO SETOR DE ELETRICIDADE

A CONTRATADA deverá: operar, inspecionar, verificar, medir, testar,
ensaiar, calibrar, lubrificar, completar, reparar, ajustar, substituir, instalar,
desinstalar, limpar, acompanhar, supervisionar, dar apoio e assistência técnica na
elaboração de memorial técnico (descritivo, projetos básicos, planilhas de materiais) e
na execução das manutenções das instalações elétricas e seus componentes até o
terminal de interligação com os sistemas dependentes dessas instalações,
assegurando o seu bom funcionamento e eliminando potenciais riscos de panes e
riscos às pessoas e ao patrimônio.

Na execução dos serviços deverão ser levadas em consideração as
boas práticas de segurança, de preservação do meio ambiente e de conservação de
energia.

Compõem-se de:
 Sistema de Energia Elétrica
 Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)
 Sistema de detecção e alarme de incêndio
 Sistema de distribuição aérea

a.2) MANUTENÇÃO DO SETOR HIDRO-SANITÁRIO

A CONTRATADA deverá: operar, inspecionar, verificar, medir, testar,
ensaiar, lubrificar, completar, reparar, ajustar, substituir, instalar, desinstalar, limpar,
acompanhar, supervisionar, dar apoio e assistência técnica na elaboração de memorial
descritivo (elaboração de croquis, projetos básicos e planilhas de materiais) e na
execução das manutenções das instalações hidráulicas e seus componentes até o
terminal de interligação com os sistemas dependentes dessas instalações,
assegurando o seu bom funcionamento e eliminando potenciais riscos de maus
funcionamentos e riscos às pessoas e ao patrimônio.

Na execução dos serviços deverão ser levadas em consideração as
boas práticas de segurança, de preservação do meio ambiente e de conservação de
energia.

Compõem-se de:
 Sistema de abastecimento e de distribuição da água fria/água
quente/reservatório;
 Sistema hidráulico de combate a incêndio;
 Sistema de esgoto/águas pluviais;

b) SERVIÇOS COMPLEMENTARES / PEQUENAS OBRAS

Trata-se de serviços decorrentes de necessidades geradas pelas
demais atividades de manutenção e dos desgastes naturais ou danos acidentais.

Nos serviços de recomposição estão compreendidas todas as etapas
de execução, do reparo ao acabamento.

Na execução dos serviços deverão ser levadas em consideração as
boas práticas de segurança, de preservação do meio ambiente e de conservação de
energia.



Rua Lubavitch, nº 64 – Bom Retiro – São Paulo – SP – CEP 01123-010 7

Qualquer intervenção referente a serviços complementares ou
pequenas obras, deverá ser previamente aprovada com a CONTRATANTE.

Abrangência:
 Alvenarias
 Pisos
 Forros
 Telhados – estrutura e cobertura
 Vidros
 Marcenaria
 Serralheria
 Pintura
 Revestimento
 Pavimentação, com exclusão de pavimentação asfáltica
 Demolições
 Escavações
 Elétrica
 Hidráulica

IV) RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, na execução do objeto deverá:

1) Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais, ferramental e
instrumentos de sua propriedade utilizados no desempenho das tarefas de
manutenção contratada, ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora.

2) Facilitar a fiscalização procedida por órgãos federais, estaduais e municipais,
entidades de classe, sindicatos, CREA etc. no cumprimento de normas, leis e
demais dispositivos pertinentes, cientificando a CONTRATANTE do resultado das
inspeções e tomando de imediato todas as providências para corrigir eventuais
falhas ou irregularidades encontradas. Serão de responsabilidade da
CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas, no tocante aos serviços
contratados.

3) Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n º 6.496/77 e apresentá-las ao CONTRATANTE, antes do faturamento da
primeira parcela, sob pena de não o fazendo não receber o correspondente
valor.

4) Fornecer aos seus funcionários uniformes, equipamentos de segurança e de
proteção individual (E.P.I) e de proteção coletiva (E.P.C), inclusive estruturas
de escoramento e proteção em cavas e valas, de acordo com a função de cada
um, zelando para que os mesmos sejam correta e continuamente utilizados. Os
funcionários deverão estar sempre limpos, asseados e identificados mediante o
uso permanente do crachá.

5) Registrar fotograficamente os serviços de relevância realizados, as condições
críticas das edificações e sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

6) Comunicar previamente à CONTRATANTE e aos setores afetados, inclusive os
de outros serviços contratados, sempre que for necessária a interrupção no
fornecimento de energia elétrica, água etc.
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7) Isolar e sinalizar adequadamente as áreas afetadas pelos serviços, de modo a
garantir a segurança de funcionários, usuários e terceiros.

8) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, repondo inclusive as peças
e componentes fornecidos pela CONTRATADA, às suas expensas, serviços em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, que tenham sido rejeitados
pela CONTRATANTE.

9) Emitir relatório descrevendo os serviços executados, especificando as peças
trocadas. As peças substituídas deverão ser apresentadas à CONTRATANTE.

10) Realizar os serviços conforme as rotinas, as especificações dos fabricantes, a
NBR 5676 – Manutenção Predial, Resolução RDC nº50 da ANVISA e suas
retificações, bem como as demais normas da ABNT e do INMETRO pertinentes
ao escopo do contrato.

11) Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais
e municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato.

12) Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor,
CREA e Código Civil.

13) Apresentar o Plano de Trabalho descrito no subitem III-2 “a”, subscrito por
profissional responsável da CONTRATADA e pelo seu representante legal. A
aprovação total ou rejeição total ou parcial do Plano de Trabalho ocorrerá no
prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data da sua apresentação,
devendo a CONTRATADA, no caso de rejeição total ou parcial, providenciar as
adequações necessárias no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da
comunicação de tal fato, sob pena de sujeitar-se a aplicação das penalidades
pertinentes.

14) Fazer mensalmente e submetê-la à aprovação da CONTRATANTE a medição
dos serviços conforme critério aqui estabelecido e condições constantes deste
processo de seleção e da minuta do contrato.

15) Manter, permanentemente disponível, a Equipe Técnica e Operacional mínima
na condução dos trabalhos, bem como proporcionar à CONTRATANTE toda
assistência necessária ao funcionamento dos sistemas objeto da contratação.

16) Juntar, acondicionar corretamente e destinar as lâmpadas fluorescentes para
empresa credenciada com a finalidade de descontaminação e reciclagem.
Apresentando certificado do encaminhamento das mesmas.

17) Realizar quando necessário o remanejamento / reinstalação de aparelhos de
ar condicionado (ACJ, Split), inclusive evaporadoras, condensadoras e toda a
parte de infraestrutura necessária (rede frigorígena).

18) Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão do
presente instrumento seja para com os Poderes Públicos ou para com
terceiros em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigações,
especialmente aquelas decorrentes de relações empregatícias, de caráter
previdenciário, tributário ou acidentário.

19) Arcar com todas as despesas com impostos, taxas, contribuições e quaisquer
outros encargos de ordem fiscal, trabalhista securitária, enfim todos os
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tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços assim como outros
tributos que venham a ser instituídos, sejam em âmbito Federal, Estadual ou
municipal.

20) Ressarcir os danos e prejuízos que comprovadamente ocasionar ao patrimônio
de responsabilidade da contratante.

V) EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL DA CONTRATADA

A empresa vencedora do presente processo de seleção deverá
apresentar, na data da assinatura do contrato, a relação da equipe técnica que será
responsável pela execução dos serviços, até o nível de encarregado. Essa relação
acompanhada dos respectivos currículos, os quais devem demonstrar o atendimento
das qualificações mínimas a seguir exigidas, será objeto de aprovação pela
CONTRATANTE.

Da mesma forma e na mesma oportunidade deverá encaminhar o
quadro de pessoal qualificado, inclusive pessoal de apoio e administrativo, proposto
para a execução dos serviços.

A equipe técnica e operacional deverá ser composta, no mínimo,
pelos seguintes profissionais com atuação quando necessário para o contrato:

1) FUNÇÃO: Engenheiro de Manutenção Responsável Técnico e Preposto da
CONTRATADA.
FORMAÇÃO MÍNIMA: Nível superior completo em Engenharia nas áreas Civil,
Mecânica ou Elétrica.
EXPERIÊNCIA: Mínima de 10 anos, com conhecimentos comprovados em
Elétrica, Hidráulica, Ar Condicionado e Serviços Gerais.

2) FUNÇÃO: Engenheiro Civil
FORMAÇÃO MÍNIMA: Nível superior completo em Engenharia Civil
EXPERIÊNCIA: Mínima de 5 anos em manutenção predial, com conhecimentos
comprovados em construção civil.

3) FUNÇÃO: Engenheiro Eletricista
FORMAÇÃO MÍNIMA: Nível superior completo em Engenharia Elétrica.
EXPERIÊNCIA: Mínima de 5 anos em manutenção predial ou industrial, com
conhecimentos comprovados em sistemas Elétricos.

4) FUNÇÃO: Encarregado de Manutenção.
FORMAÇÃO MÍNIMA: Formação escolar de ensino médio e técnico
profissionalizante em Mecânica de refrigeração ou comandos elétricos ou
ventilação mecânica (ventilação e exaustão) ou termodinâmica (pressão,
temperatura e umidade) ou elétrica através de instituição de ensino
reconhecido pelo MEC / SENAI.
EXPERIÊNCIA: Mínima de 05 anos.
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VI) RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

1 Disponibilizar os locais de manutenção para que não ocorram atrasos nas
preventivas.

2 Exercer a fiscalização dos serviços.

3 Atestar todos os serviços executados pela CONTRATADA.

4 Realizar os pagamentos das medições nas formas e prazos pactuados.

VII) MEDIÇÃO e PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços de manutenção objeto deste contrato serão remunerados
com base na quantidade efetiva de ações realizadas, evidenciadas em medições
mensais.

a) MEDIÇÃO

Os serviços de Manutenção Preventiva vinculados à PLANILHA
PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO IV e efetivamente realizados nas UNIDADES da
CONTRATANTE serão apresentados em Medição mensal.

Mensalmente, a CONTRATADA apresentará também a Medição dos
serviços efetivamente realizados de Manutenções Corretivas e de Pequenas Obras com
base na tabela referencial da Prefeitura do Município de São Paulo, descrita no ITEM
VIII - DAS TABELAS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, ajustados pelo fator de correção
apresentado pela CONTRATADA em sua proposta.

A CONTRATADA obrigar-se-á ainda ao atendimento dos Níveis de
Serviços - SLA, conforme indicadores constantes no ANEXO III, sujeitando-se aos
ajustes financeiros por metas não atingidas.

b) PAGAMENTO

Todos os serviços definidos neste Memorial Descritivo serão pagos
após o fechamento da Medição conforme abaixo:

A Medição de cada mês deverá ser entregue à CONTRATANTE para
aprovação até o dia 05 do mês subsequente. Sendo aprovada a medição, a
CONTRATANTE autoriza a emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA para pagamento
até o dia 20 do mês.

VIII) DAS TABELAS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Os serviços de Manutenção Preventiva apresentam-se integralmente
vinculados à PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO IV.

Para efeito de formação de preços e pagamento para as intervenções
CORRETIVAS e PEQUENAS OBRAS serão utilizadas as tabelas de custos da Prefeitura
do Município de São Paulo, e suas atualizações, conforme endereço da internet, página
da atual Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e Obras
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/tabelas_de_custos/i
ndex.php?p=170554.
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Deverão ser consideradas as tabelas sem desoneração, com data
base janeiro de 2014 e observadas os fatores e composição de custos nas tabelas e
descritivos conforme endereço acima da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras.

IX) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A empresa interessada em participar do presente processo e seleção
deverá apresentar proposta para Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção
Predial conforme descritos neste Memorial Descritivo consiste no envio dos seguintes
documentos:

1- PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO VI, preenchida com o
Valor Unitário, por evento, para compor o Valor Total da planilha;

2- APRESENTAÇÃO DO FATOR DE CORREÇÃO a ser aplicado à
TABELA FORMAÇÃO DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO.

X) VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura do contrato, podendo se prorrogado por sucessivos períodos.

XI) DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

A classificação das propostas recebidas pela CONTRATANTE dar-se-á
utilizando-se o seguinte critério de pontuação:

a) PRIMEIRA PONTUAÇÃO:

A obtenção da primeira pontuação dar-se-á mediante a divisão do
MENOR FATOR DE CORREÇÃO OFERTADO PELOS LICITANTES pelo FATOR GLOBAL DA
PROPOSTA EM EXAME, conforme equação abaixo:

PT1 = MFCO / FGPE

Onde: PT (PONTUAÇÃO TOTAL 1), MFCO (MENOR FATOR DE
CORREÇÃO OFERTADO) e FGPE (FATOR GLOBAL DA PROPOSTA EM EXAME).

À PT1 de cada ofertante será atribuído peso 7.

b) SEGUNDA PONTUAÇÃO:

A obtenção da segunda pontuação dar-se-á mediante a divisão do
MENOR VALOR GLOBAL, em reais, da Planilha Proposta de Preços - ANEXO VI, pelo
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA EM EXAME, conforme equação abaixo:

PT2 = MVGR / VGRPE

Onde: PT (PONTUAÇÃO TOTAL 2), MVGR (MENOR VALOR GLOBAL EM
REAIS) e VGRPE (VALOR GLOBAL em REAIS da PROPOSTA em EXAME)
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À PT2 de cada ofertante será atribuído peso 3.

c) RESULTADO

A melhor proposta advirá do melhor resultado para a equação final:

RESULTADO = (PT1 x PESO 7) + (PT2 x PESO 3)

OBS: Para efeito de todos os cálculos acima serão considerados três casas após a
vírgula.
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ANEXO II

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

CADERNO DE ENCARGOS

I) INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade detalhar os serviços mínimos
necessários em cada item da planilha proposta de preços descrito no ANEXO VI deste
processo de seleção.

II) LEGISLAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

Na condução e execução dos serviços deverão ser rigorosamente observadas as
normas da Legislação Federal, Estadual e Municipal, as Normas Técnicas ABNT, os
catálogos técnicos dos fabricantes, bem como as determinações dos poderes públicos
mantendo os locais dos serviços sempre limpos e nas melhores condições de
segurança, higiene e disciplina nos termos das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho, além de executar os serviços de acordo com as boas práticas
de segurança, de conservação de energia e de preservação do meio ambiente,
assumindo inteira responsabilidade pela sua execução.
Da Legislação e Normas vigentes, destacamos sem minimizar todas as outras não
citadas:

NR 10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR 11 Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
NBR 5410 Instalações Elétricas em Baixa Tensão;
NBR 6401 Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto;
NBR 16401 Instalações de Ar-Condicionado – Sistemas centrais e unitários;
NBR 7256 Tratamento de Ar em Estabelecimentos Assistenciais de Saúde;
NBR 9441 Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio;
NBR 12779 Inspeção, Manutenção e Cuidados em Mangueiras de Incêndio;
NBR 12962 Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio;
NBR 13971 Sistemas de Refrigeração, Condicionamento de Ar e Ventilação –

Manutenção Programada;
NBR 14679 Sistema de Condicionamento de Ar e Ventilação – Execução de Serviço

de Higienização;
RDC 50 RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002;
RE nº009 Resolução – RE nº 009 de 16 de janeiro de 2003 – ANVISA;
Lei nº6437 Lei Federal nº 6437 de 20 de janeiro de 1977 – Legislação Sanitária

Federal;
Port. nº3523 Portaria nº 3523, de 28 de agosto de 1998 – Legislação Sanitária

Federal.

III) DESCRITIVO

1 – COBERTURAS

1.1 – Telhados.
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1.1.1 – Serviços trimestrais de manutenção em telhados.

 Limpar telhado ou laje de cobertura removendo folhas e corpos estranhos,
desobstruindo calhas e condutores;

 Inspecionar o estado das telhas: realinhamento, recolocação, fixação e troca;
 Inspecionar, limpar e reparar vazamentos em calhas, grelhas, rufos e

condutores, inclusive nas emendas e juntas;
 Limpar os ralos de captação de água pluvial;

1.1.5 – Serviços anuais de manutenção em telhados.

 Inspecionar o estado de toda estrutura em madeira ou metálica, gerando
relatório fotográfico inclusive;

1.2 – Lajes.

1.2.1 – Serviços trimestrais de manutenção em lajes.

 Inspecionar e desobstruir se necessário pontos de escoamento;
 Limpar laje removendo folhas, vegetação e corpos estranhos;
 Inspecionar, limpar e reparar pontos de captação de águas pluviais;
 Inspecionar e reparar se necessário, pontos de impermeabilização;
 Limpar os ralos de captação de água pluvial;

1.2.3 – Serviços anuais de manutenção em lajes.

 Inspecionar o estado de toda impermeabilização identificando a necessidade de
reforma ou não, gerando relatório fotográfico inclusive;

2 – SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

2.1 - Sistemas de Ar Condicionado / Aparelhos de Ar Condicionado Tipo
Janela

2.1.1 – Serviços mensais de manutenção em aparelhos de ar condicionado
tipo janela.

 Inspecionar funcionamento do termostato;
 Inspecionar carcaça e eliminar pontos de corrosão e efetuar pintura se

necessário;
 Limpar bandejas e drenos;
 Inspecionar a existência de vazamento de gás refrigerante;
 Limpar filtros de ar;
 Eliminar vibrações;
 Inspecionar todos os terminais;
 Inspecionar tensões e correntes, comparando-as com os valores de placa;

2.1.4 – Serviços anuais de manutenção em aparelhos de ar condicionado tipo
janela.

 Apresentar relatório com registro das condições de funcionamento;
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3.1 – Aparelhos tipo Split System

3.1.1 – Serviços mensais de manutenção em aparelhos de ar condicionado
tipo Split System.

 Limpar os gabinetes;
 Inspecionar, lavar e secar filtros de ar;
 Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis;
 Inspecionar ruídos e vibrações anormais;
 Inspecionar vazamentos de ar refrigerante e óleo;
 Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;
 Inspecionar operação do controle remoto (acionamento por termostato remoto,

fora do ambiente);
 Medir tensão e corrente de funcionamento, anotar e comparar com a nominal;
 Inspecionar obstrução de sujeira e aletas amassadas na serpentina;
 Inspecionar e limpar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira

do dreno;
 Medir e anotar diferencial de temperatura;
 Inspecionar folga do eixo dos motores elétricos;
 Inspecionar a plena passagem do ar pela serpentina, desobstruir e pentear se

necessário;
 Verificar e anotar a corrente e tensão do equipamento a plena carga;
 Inspecionar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina;

3.1.2 – Serviços trimestrais de manutenção em aparelhos de ar condicionado
tipo Split System.

 Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico;
 Inspecionar parafusos de fixação dos componentes;
 Inspecionar revestimentos protetores e isolamentos térmicos das tubulações;
 Inspecionar as conexões das tubulações;
 Inspecionar o filtro secador;
 Verificar o nível de fluido refrigerante;
 Eliminar focos de oxidação do gabinete e bandeja;

3.1.3 – Serviços semestrais de manutenção em aparelhos de ar condicionado
tipo Split System.

 Limpar externa e internamente o equipamento;
 Inspecionar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador;
 Verificar a pressão de sucção e descarga do fluido refrigerante;

3.1.4 – Serviços anuais de manutenção em aparelhos de ar condicionado tipo
Split System.

 Inspecionar toda instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição
de insuflamento nas unidades;

 Eliminar pontos de corrosão e efetuar pintura das carcaças e suporte do
aparelho.

3.2 – Qualidade do Ar Interior

3.2.1 – Serviços semestrais de manutenção da qualidade do ar interior.

AMBIENTES
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 Ambientes Normais - Análise físico-química-aerodispersóides, dióxido de
carbono (CO2), temperatura, umidade relativa e velocidade do ar (marcador
Epidemiológico-Fungos) padrão de aceitação de acordo RE 09/2003 da ANVISA,
com emissão de laudos e relatórios;

4 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4.1 - Fiações e conexões elétricas

4.1.1 - Serviços trimestrais de manutenção nas fiações e conexões elétricas.

 Inspecionar o estado geral dos condutores e readequá-los conforme as normas
específicas;

4.2 – Iluminação e tomadas

4.2.1 – serviços Mensais de manutenção no sistema de iluminação e tomadas.

 Inspecionar as lâmpadas internas e externas de todos os ambientes;

4.2.2 - Serviços mensais de manutenção no sistema de iluminação e tomadas.

 Inspecionar o funcionamento de todos os componentes do sistema de
iluminação (interna e externa) e tomadas, inclusive dispositivos de comando
automáticos (fotocélula, timer, minuteira, etc);

 Inspecionar a existência de acúmulo de extensões ou divisões ("T") em um
mesmo ponto de tomada regularizar conforme norma específica;

4.2.3 - Serviços semestrais de manutenção no sistema de iluminação e
tomadas.

 Limpeza geral do corpo da luminária interna e externa (refletor, difusor, aletas,
compartimentos, etc) e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais),
com uso de sabão neutro e solução apropriada para contatos elétricos (spray);

 Efetuar a limpeza das lâmpadas;

4.3 – Sistema de Iluminação de Emergência

4.3.1 - Serviços Trimestrais de manutenção no sistema de iluminação de
emergência.

 Testar o funcionamento através de auto-teste do equipamento ou simulando
uma falta;

4.4 – SPDA e Aterramento

4.4.1 - Serviços mensais de manutenção no sistema de SPDA e Aterramento

 Inspecionar se o conjunto, base, mastro, captor e demais itens encontram-se
em posição adequada na edificação;

 Inspecionar o estado geral das conexões e isoladores, procedendo a limpeza e
reapertos;

 Inspecionar caixas de inspeção, procedendo sua limpeza;
 Inspecionar as condições do tubo de proteção e isolação do cabo de descida

junto ao solo, verificando sua fixação e/ou necessidade de substituição;
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 Inspecionar haste dos pára-raios;
 Inspecionar as braçadeiras dos cabos de descida;
 Inspecionar as soldas exotérmicas da malha e para raios;
 Inspecionar isoladores dos cabos de descida;
 Inspecionar os cabos de descida;
 Inspecionar os eletrodutos dos cabos de descida;
 Inspecionar os cabos de aterramento;

4.4.2 - Serviços anuais de manutenção no sistema de SPDA e Aterramento.

 Inspecionar/testar a continuidade/integridade dos condutores de interligação e
descida, conferindo se apresentam as bitolas mínimas recomendadas,
eliminando ligações e/ou contatos indevidos, verificando se a(s) conexão (ões)
a terra se encontram em perfeito estado e corrigir quando necessário;

 Emitir laudo de conformidade com as normas indicando necessidades de
atualizações ou correções com fornecimento de ART inclusive;

 Inspecionar e medir malha de aterramento (normas ABNT/NEC25), com
emissão de laudo técnico.

5 – SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS

5.1 – Cavalete de Entrada de Água

5.1.1– Serviços trimestrais de manutenção em cavaletes de entrada de água.

 Inspecionar as ligações e conexões, observando a existência de vazamentos e
oxidação;

 Inspecionar a ocorrência de violação e/ou ligações clandestinas;
 Inspecionar as condições da caixa do hidrômetro, efetuando a limpeza interna,

externa, lubrificação e reapertos das dobradiças e fechos da tampa, correções
dos focos de corrosão e retoques de pintura;

5.2 – Reservatório D’Água

5.2.3 – Serviços semestrais de manutenção em reservatório d’água.

 Efetuar análise de potabilidade da água em cada reservatório, mais os pontos
críticos de consumo, executada por laboratório especializado, apresentando
relatório juntamente com o laudo técnico sobre a qualidade da água e
certificado de limpeza assinado por profissional habilitado;

 Efetuar a limpeza geral do reservatório com produtos químicos adequados e
fazer a desinfecção bacteriológica;

 Examinar as condições do alçapão de acesso ao reservatório, procedendo, se
necessário, as melhorias na vedação, a eliminação de ferrugens e pintura
geral;

5.2.4 – Serviços anuais de manutenção em reservatório d’água.

 Inspecionar a impermeabilização do reservatório e emitir relatório fotográfico
com as devidas considerações;

5.3 – Caixas de Inspeção (Gordura e Esgoto).

5.6.1 – Serviços trimestrais de manutenção em caixas de inspeção.
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 Inspecionar o estado geral de conservação das caixas de esgoto e gordura;
 Limpar as caixas de inspeção externas e internas do prédio;

5.4 – Louças e Metais

5.4.1 – Serviços mensais de manutenção em louças e metais.

 Inspecionar a condição de conservação, fixação, vedação de lavatórios, vasos e
tampas sanitários, mictórios e tanques;

 Inspecionar a condição de conservação, fixação, vedação de torneiras,
misturadores e sifões e válvulas;

6 – SISTEMA DE COMBANTE À INCÊNDIO

6.1 – Extintores de Água sob Pressão

6.1.1 – Serviços mensais de manutenção em extintores de água sob pressão.

 Inspecionar o carregamento, observando a pressão do manômetro;

6.1.2 – Serviços anuais de manutenção em extintores de água sob pressão.

 Esvaziar e lavar o extintor, examinar o vasilhame;
 Inspecionar se o mangotinho está obstruído;
 Inspecionar prazo de validade do vasilhame;
 Efetuar a troca da carga (recarregar);
 Se o vasilhame estiver corroído ou amassado, recolher e comunicar à

Administração e/ou à Fiscalização;

6.2 – Extintores de Pó Químico

6.2.1 – Serviços mensais de manutenção em extintores de pó químico.

 Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre estão corretos;
 Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito

funcionamento em situação emergencial;
 Pesar o aparelho e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a

perda for superior a 10% (dez por cento);

6.2.2 – Serviços anuais de manutenção em extintores de pó químico.

 Efetuar a troca da carga (recarregar);
 Examinar a mangueira e o esguicho contra a obstrução;
 Se o aparelho estiver corroído ou amassado realizar o teste hidrostático e

comunicar à Administração e/ou à Fiscalização;
 Inspecionar prazo de validade do vasilhame;

6.3 – Extintores de CO2 (Dióxido de Carbono)

6.3.1 – Serviços mensais de manutenção em extintores de dióxido de
carbono.

 Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre não estão violados;
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 Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito
funcionamento em situação emergencial;

 Pesar o vasilhame e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a
perda for superior a 10% (dez por cento);

6.3.2 – Serviços anuais de manutenção em extintores de dióxido de carbono.

 Se o vasilhame estiver corroído ou amassado, recolher e comunicar à
Administração e/ou à Fiscalização;

 Inspecionar prazo de validade do vasilhame;
 Efetuar a troca anual da carga (recarregar);

6.4 - Sistemas Sprinklers e de extração e detecção de fumaça.

6.4.1 – Serviços semestrais de Sprinklers e do sistema de extração e
detecção de fumaça.

 Inspecionar e testar o funcionamento de todos os elementos do sistema de
exaustão;

 Realizar a limpeza de todos os equipamentos de exaustão;
 Inspecionar o estado de conservação e limpeza dos chuveiros automáticos;
 Executar teste com fumaça (smoke test) no sistema de detecção de fumaça;
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ANEXO III

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

INDICADORES DE DESEMPENHO

Relação mínima e obrigatória de indicadores a serem obtidos do sistema
informatizado (SIGEIN).

 Hora Parada (HP):
Tempo, em horas, decorrido do primeiro atendimento até a liberação da área ou
equipamento.

 Tempo de Impedimento (Ti):
Representa todo e qualquer tempo despendido com ações que não dependem
diretamente da ação do grupo da manutenção, ou seja, demandam ações de outras
equipes, tais como a de compras, almoxarifado, entre outros.

 Tempo Total Reparo (TTE):
Tempo gasto exclusivamente com ações de manutenção entre a parada e a liberação
do equipamento/área especifico. TTE = HP - Ti

 Tempo Médio Para Reparo (TMPR):
TMPR = TTE / Nº equipamentos reparados.

 Tempo de Resposta ou Tempo de Primeiro Atendimento:
Tempo, em horas, entre a chamada inicial à resposta inicial.

 TMEF - Tempo Médio Entre Falhas:
TMEF = ∑ tempo funcionamento / № falhas observadas no período.

 Disponibilidade:
Disp = TMEF / TMEF+TMPR.
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 Cumprimento dos Planos de Manutenção Preventiva (CPM):

C P M = Tarefas concluídas no plano mensal de trabalho
Tarefas programadas no plano mensal de trabalho

 Tempo de Horas Paradas por Intervenção da Preventiva:
Tempo em horas que um dado equipamento ou ambiente ficou indisponível por
uma ação de manutenção preventiva.

 Questionário de Satisfação:
Questionário aplicado colaboradores da unidade. Frequência trimestral.



ANEXO IV

GERAL

Silvio Russo Araçatuba 398,4 727
Lelia Abramo Araraquara 300 350

Glauco P de Moraes Bauru 1845 3872
Hilda Hilst Campinas 250 261

Gerson de Abreu Iguape 556,2 549,72
Carlos Gomes Limeira 300 350

Tarsila do Amaral Marilia 210 3872
Timochenco Wehbi Presidente Prudente 690 500
Candido Portinari Ribeirão Preto 400 450

Pagu Santos 284,5 854
Sergio B. de Olanda São Carlos 298,9 756

Guiomar Novaes São J. da Boa Vista 240 300
Fred Navarro São J. do Rio Preto 350 300

Altino Bondesan Sorocaba 375,15 238
Grande Otelo Sorocaba 624 1738
Alfredo Volpi São Paulo 345 238
Luiz Gonzaga São Paulo 271 328
Juan Serrano São Paulo 448 725

Mario de Andrade São Paulo 400 442
Terceira Idade São Paulo 200 150

Casa das Rosas São Paulo 1368,1 5500
Casa G. de Almeida São Paulo 246,53 360,93
Casa G. de Almeida São Paulo 250 350

METRAGEM APROXIMADA DAS UNIDADES - ALGUMAS OFICINAS SÃO TOMBADAS PELO PATRIMONIO HISTÓRICO

MEDIDAS APROXIMADAS algumas das oficinas são tombadas Unidades Área Construída m² Área do Terreno m²
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ANEXO V

SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

1. Atendimento ao plano de manutenção preventiva

Finalidade:
Garantir a execução de todas as rotinas de manutenção preventiva.

Meta:
Conforme caderno de encargos.
Plano de trabalho.

Instrumento de medição:
Relatórios do sistema informatizado de acordo com as frequências previstas.

Periodicidade:
Mensal.

Cálculo:

Porcentagem efetivamente realizada (MPR)

MPR = (∑ MPp - ∑MPnr) / ∑ MPp x 100

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta mensal acarretará o ajuste no
valor de medição mensal conforme abaixo:
_________________________________________
98% < MPR < 100% corte 3%
96% < MPR < 97% corte 4%
MPR < 95% corte 5%
__________________________________________

MPp= manutenção preventiva prevista no plano de trabalho
MPnr= manutenção preventiva não realizada

DOCUMENTOS / PRAZOS:

 Medição dos Serviços conforme Contrato;
 Ordens de Serviços Preventivas – SIGEIN – execução total / até 5º dia útil;



Rua Lubavitch, nº 64 – Bom Retiro – São Paulo – SP – CEP – 01123-010 2

2. Tempo de atendimento dos chamados das manutenções corretivas

Finalidade:
Garantir o atendimento prévio das ordens de serviço corretivo no menor tempo possível.

Meta:
Atender os chamados de manutenção corretiva em até 24 horas.

Instrumento de medição:
Relatórios do sistema informatizado.

Periodicidade:
Mensal

Calculo:
Vide tabela:

Atender em 24hs:

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento do chamado acarretará o ajuste no
valor de medição das manutenções corretivas correspondente ao chamado não atendido
conforme abaixo:

MC24 Corte 0%
MC36 Corte 3,0%
MC48 Corte 4,0%
MC56 Corte 5,0%
MC acima 56 Corte 10%

MC 24: Atendimento da manutenção corretiva em até 24h
MC 36: Atendimento da manutenção corretiva em até 36h
MC 48: Atendimento da manutenção corretiva em até 48h
MC 56: Atendimento da manutenção corretiva em até 56h
MC acima: Atendimento da manutenção corretiva acima de 56h

DOCUMENTOS / PRAZOS

 SIGEIN – Fechamento do mês com execução total.
 Atendimento das Ordens de Serviços Corretivas (OSC e OSCS) através dos relatórios do

sistema informatizado.
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3. Manutenção corretiva e Pequenas Obras

Finalidade:

Manter as Unidades (OFCINAS), em pleno funcionamento atendendo as necessidades de
pequenas obras conforme demandada pela contratante.

Meta:
As metas de Manutenção Corretiva e Pequenas obras podem ser influenciadas de acordo
com a urgência, complexidade, tipo de obra, tamanho da obra, horário de execução, etc.,
no qual deverá ser acordado entre as partes o cumprimento em alguns regimes:

1. URGÊNCIA – INÍCIO DAS OBRAS EM ATÉ 24 HORAS

2. ALTA – INÍCIO DAS OBRAS EM ATÉ 48 HORAS

3. MÉDIO – INICIO DAS OBRAS EM ATÉ 4 DIAS

4. BAIXO – INICIO DAS OBRAS EM ATÉ 7 DIAS

Faixas de ajuste de pagamento: O não cumprimento da meta para atendimento das
pequenas obras acarretará o ajuste no valor de medição conforme abaixo:

90%< PO <100% Corte 0%
80%< PO <90% Corte 3,0%
70%< PO <80% Corte 4,0%
60%< PO <70% Corte 5,0%
60%< Corte 10%

PO – Pequenas Obras
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DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELO CONTRATO.
SERVIÇOS / PRAZO DE ENTREGA

 Plano de Trabalho – entregue em até 60 dias da assinatura do Contrato / atualização
na data de renovação anual do Contrato;

 PPRA / PCMSO – documentação referente à Empresa CONTRATADA – atende ás
exigências Legislativas e Trabalhistas, com renovação anual;

 ART´S dos Profissionais – realização junto ao CREA na assinatura do Contrato /
atualização na data de renovação anual do Contrato;

LAUDOS TÉCNICOS

ITEM 1 - AR CONDICIONADO

 AR INTERIOR – Análise da qualidade do ar - Ambientes Especiais + Análise
Microbiológica Águas das Bandejas – 30 dias após Serviços Trimestrais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 SPDA – Análise de funcionamento e medições de aterramento – 30 dias após Serviços
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 3 – SISTEMA HIDRÁULICO

 RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Análise de Potabilidade da água + Limpeza de
reservatórios – 30 dias após Serviços Semestrais conforme Cronograma do Plano de
Trabalho;

RELATÓRIOS TÉCNICOS

ITEM 1 - COBERTURAS

 30 dias após Serviços Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 2 - AR CONDICIONADO
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 TIPO JANELA – Condições de funcionamento – 30 dias após Serviços Anuais conforme
Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS –

 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO – Termografia – 30 dias após Serviços Anuais
conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 4 – SISTEMA HIDRÁULICO

 RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Inspeção de Impermeabilização – 30 dias após Serviços
Anuais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;

ITEM 5 - SISTEMA DE INCÊNDIO

 EXTINTORES – Recarga Anual de Água sob Pressão / CO2 / Pó Químico – 30 dias após
Serviços Mensais conforme Cronograma do Plano de Trabalho;



Item Descrição dos Serviços
Period./

Unid. Quantidade
Custo Unitário

(R$)
Custo Total

(R$)

1 COBERTURAS
1.1 Telhados

1.1.1 Limpar telhado ou laje de cobertura removendo folhas e corpos estranhos, desobstruindo calhas e condutores; T 4 -
1.1.2 Inspecionar o estado das telhas: realinhamento, recolocação, fixação e troca; T 4 -
1.1.3 Inspecionar, limpar e reparar vazamentos em calhas, grelhas, rufos e condutores, inclusive nas emendas e juntas; T 4 -
1.1.4 Limpar os ralos de captação de água pluvial; T 4 -
1.1.5 Inspecionar o estado de toda estrutura em madeira ou metálica, gerando relatório fotográfico inclusive; A 1 -

-
1.2 Lajes -

1.2.1 Inspecionar e desobstruir se necessário pontos de escoamento; T 4 -
1.2.2 Limpar laje removendo folhas, vegetação e corpos estranhos; T 4 -
1.2.3 Inspecionar, limpar e reparar pontos de captação de águas pluviais; T 4 -
1.2.4 Inspecionar e reparar se necessário pontos de impermeabilização; T 4 -
1.2.5 Limpar os ralos de captação de água pluvial; T 4 -
1.2.6 Inspecionar o estado de toda impermeabilização identificando a necessidade de reforma ou não, gerando relatório fotográfico inclusive; A 1 -

2 SISTEMA DE AR CONDICIONADO
2.1 Aparelhos de Ar Condicionado tipo Janela -

2.1.1 Inspecionar funcionamento do termostato; M 12 -
2.1.2 Inspecionar carcaça e eliminar pontos de corrosão; M 12 -
2.1.3 Limpar bandejas e drenos; M 12 -
2.1.4 Inspecionar a existência de vazamento de gás refrigerante; M 12 -
2.1.5 Limpar filtros de ar; M 12 -
2.1.6 Eliminar vibrações; M 12 -
2.1.7 Inspecionar todos os terminais; M 12 -
2.1.8 Medir tensões e correntes, anotar, comparando-as com os valores de placa; M 12 -
2.1.9 Apresentar relatório com registro das condições de funcionamento; A 1 -

-
3.1 Aparelhos tipo Split System -

3.1.1 Limpar os gabinetes; M 12 -
3.1.2 Inspecionar, lavar e secar filtros de ar; M 12 -
3.1.3 Inspecionar fecho das tampas e parafusos dos painéis; M 12 -
3.1.4 Inspecionar ruídos e vibrações anormais; M 12 -
3.1.5 Inspecionar vazamentos de ar refrigerante e óleo; M 12 -
3.1.6 Inspecionar fixação de terminais, cabos e conexões elétricas; M 12 -
3.1.7 Inspecionar operação do controle remoto (acionamento por termostato remoto, fora do ambiente); M 12 -
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3.1.8 Medir tensão e corrente de funcionamento, anotar e comparar com a nominal; M 12 -
3.1.9 Inspecionar obstrução de sujeira e aletas amassadas na serpentina; M 12 -

3.1.10 Inspecionar e limpar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno; M 12 -
3.1.11 Medir e anotar diferencial de temperatura; M 12 -
3.1.12 Inspecionar folga do eixo dos motores elétricos; M 12 -
3.1.13 Inspecionar a plena passagem do ar pela serpentina desobstruir e pentear se necessário; M 12 -
3.1.14 Verificar corrente e tensão do equipamento a plena carga; M 12 -
3.1.15 Inspecionar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina; M 12 -
3.1.16 Realizar analise de vibração com emissão de relatório técnico; T 4 -
3.1.17 Inspecionar parafusos de fixação dos componentes; T 4 -
3.1.18 Inspecionar revestimentos protetores e isolamentos térmicos das tubulações T 4 -
3.1.19 inspecionar as conexoes das tubulações; T 4 -
3.1.20 inspecionar o filtro secador; T 4 -
3.1.21 verificar o nivel de fluido refrigerante; T 4 -
3.1.22 Eliminar focos de oxidação do gabinete e bandeja; T 4 -
3.1.23 Limpar externa e internamente o equipamento; S 2 -
3.1.24 Inspecionar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador; S 2 -
3.1.25 verificar e anotar a pressão de sucção e descarga do fluido refrigerante; S 2 -
3.1.26 Inspecionar toda instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insuflamento nas unidades; A 1 -
3.1.27 Eliminar pontos de corrosão e efetuar pintura das carcaças e suporte do aparelho. A 1 -

-
3.2 Qualidade do Ar Interior -

3.2.1
Ambientes Especiais: Análise físico-química-aerodispersóides, dióxido de carbono(CO2), temperatura, umidade relativa e velocidade do ar (Marcador
Epidemiológico-Fungos e Bactérias), e análise específica para bactéria Legionella, padrão de aceitação de acordo RE 09/2003 da ANVISA, com emissão de
laudos e relatórios;

T 4
-
-

4.0 FIAÇÕES E CONEXÕES ELÉTRICAS -
4.1 Contudores

4.1.1 Inspecionar o estado geral dos condutores e readequá-los conforme as normas específicas; T 4 -
-

4.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -

4.2.1
Inspecionar o funcionamento de todos os componentes do sistema de iluminação (interna e externa)  e tomadas, inclusive dispositivos de comando automáticos
(fotocélula, timer, minuteira, etc); M 12 -

4.2.2
Limpeza geral do corpo da luminária internas e externas (refletor, difusor, aletas, compartimentos, etc) e dos seus componentes (soquetes, bases e terminais),
com uso de sabão neutro e solução apropriada para contatos elétricos (spray); S 2 -

-
4.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA -

4.3.1 Testar o funcionamento através de auto-teste do equipamento ou simulando uma falta; T 4 -
-

4.4 SPDA E ATERRAMENTO -
4.4.1 Inspecionar se o conjunto, base, mastro, captor e demais itens encontram-se em posição adequada na edificação; M 12 -
4.4.2 Inspecionar o estado geral das conexões e isoladores, procedendo a limpeza e reapertos; M 12 -
4.4.3 Inspecionar caixas de inspeção, procedendo sua limpeza; M 12 -

SUBTOTAL 3 - SISTEMA DE AR CONDICIONADO 0,00



4.4.4 Inspecionar as condições do tubo de proteção e isolação do cabo de descida junto ao solo, verificando sua fixação e/ou necessidade de substituição; M 12 -
4.4.5 Inspecionar haste dos pára-raios; M 12 -
4.4.6 Inspecionar as braçadeiras dos cabos de descida; M 12 -
4.4.7 Inspecionar as soldas exotérmicas da malha e para raios; M 12 -
4.4.8 Inspecionar isoladores dos cabos de descida; M 12 -
4.4.9 Inspecionar os cabos de descida; M 12 -

4.4.10 Inspecionar os eletrodutos dos cabos de descida; M 12 -
4.4.11 Inspecionar os cabos de aterramento; M 12 -

4.4.12 Inspecionar/testar a continuidade/integridade dos condutores de interligação e descida, conferindo se apresentam as bitolas mínimas recomendadas, eliminando
ligações e/ou contatos indevidos, verificando se a(s) conexão (ões) a terra se encontram em perfeito estado e corrigindo quando necessário;

A 1
-

4.4.13 Emitir laudo de conformidade com as normas indicando necessidades de atualizações ou correções com fornecimento de ART inclusive; A 1 -
4.4.14 Inspecionar e medir malha de aterramento (normas ABNT/NEC25), com emissão de laudo técnico; A 1 -

5 SISTEMAS HIDRÁULICOS E SANITÁRIOS
5.1 Cavalete D'agua

5.1.1 Inspecionar o funcionamento do registro geral, examinando (posição aberta e fechada) as condições de vedação; T 4 -

5.1.2
Inspecionar a ocorrência de perdas no sistema  hidráulico, através da verificação do funcionamento do hidrômetro com fechamento das válvulas e registros
internos; T 4 -

-
5.2 Reservatório D'água -

5.2.1
Efetuar análise de potabilidade da água, executada por laboratório especializado, apresentando relatório juntamente com o laudo técnico sobre a  qualidade da
água e certificado de limpeza assinado por profissional habilitado; S 2 -

5.2.2 Efetuar a limpeza geral do reservatório com produtos químicos adequados e fazer a desinfecção bacteriológica; S 2 -

5.2.3 Examinar as condições do alçapão de acesso ao reservatório, procedendo, se necessário, as melhorias na vedação, a eliminação de ferrugens e pintura geral; S 2 -
5.2.4 Inspecionar a impermeabilização do reservatório e emitir relatório fotográfico com as devidas considerações; A 1 -

-
5.3 Caixas de inspeção (gordura e esgoto) -

5.3.1 Inspecionar o estado geral de conservação das caixas de esgoto e gordura; T 4 -
5.3.2 Limpar as caixas de inspeção externas e internas do prédio; T 4 -

-
5.4 Louças e metais -

5.4.1 Inspecionar a condição de conservação, fixação, vedação de lavatórios, vasos  e tampas sanitarios, mictorios e tanques; T 4 -
5.4.2 Inspecionar a condição de conservação, fixação, vedação de torneiras, misturadores, sifões e válvulas automáticas de descarga; T 4 -

6 SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO

6.1 Extintores de Água sob Pressão -
6.1.1 Inspecionar o carregamento, observando a pressão do manômetro; M 12 -
6.1.2 Esvaziar e lavar o extintor, examinar o vasilhame; A 1 -
6.1.3 Inspecionar se o mangotinho está obstruído; A 1 -
6.1.4 Inspecionar prazo de validade do vasilhame; A 1 -
6.1.5 Efetuar a troca da carga (recarregar); A 1 -

SUBTOTAL 4 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00
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6.1.6 Se o aparelho estiver corroído ou amassado realizar o teste hidrostático e comunicar à Administração e/ou à Fiscalização A 1 -
-

6.2 Extintores de Pó Químico -
6.2.1 Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre estão corretos; M 12 -
6.2.2 Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito funcionamento em situação emergencial; M 12 -
6.2.3 Pesar o aparelho e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a perda for superior a 10% (dez por cento); M 12 -
6.2.4 Efetuar a troca da carga (recarregar). A 1 -
6.2.5 Examinar a mangueira e o esguicho contra a obstrução; A 1 -
6.2.6 Se o vasilhame estiver corroído ou amassado realizar o teste hidrostático e comunicar à Administração e/ou à Fiscalização; A 1 -
6.2.7 Inspecionar prazo de validade do vasilhame; A 1 -

-
6.3 Extintores de Dióxido de Carbono - CO2 -

6.3.1 Inspecionar se o pino de segurança e o selo de lacre não estão violados; M 12 -
6.3.2 Inspecionar se o manômetro acusa pressão suficiente para o perfeito funcionamento em situação emergencial; M 12 -
6.3.3 Pesar o vasilhame e registrar o peso na etiqueta do extintor, recarregar se a perda for superior a 10% (dez por cento). M 12 -
6.3.4 Se o vasilhame estiver corroído ou amassado realizar o teste hidrostático e comunicar à Administração e/ou à Fiscalização; A 1 -
6.3.5 Inspecionar prazo de validade do vasilhame; A 1 -
6.3.6 Efetuar a troca da carga (recarregar); A 1 -

-
6.4 Sistema de Sprinklers e de Extração e Detecção de Fumaça -

6.4.1 Inspecionar e testar o funcionamento de todos os elementos do sistema de exaustão; S 2 -
6.4.2 Realizar a limpeza de todos os equipamentos de exaustão; S 2 -
6.4.3 Inspecionar e o estado de conservação e limpeza dos chuveiros automáticos; S -
6.4.4 Executar teste com fumaça (smoke test) no sistema de detecção de fumaça; S 2 -

-

A descrição de cada item desta planilha esta no Memorial Descritivo ANEXO I - Caderno 2

LEGENDA: D = Diário /SM = Semanal/ Q = Quinzenal / M = Mensal / T = Trimestral / S = Semestral / A = Anual

SUBTOTAL 7 - SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO 0,00

SUBTOTAL 8 - CONSTRUÇÃO CIVIL SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00


