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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de prestação de Serviços 
especializados em manutenção preventiva e corretiva de compressores de ar comprimido e das redes de 
distribuição de fluigos medicinais pela CONTRATADA, nas dependências da UBS Parque Industrial em São 
José dos Campos - SP. 
 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
O estudo contemplou a avaliação de 06 empresas prestadoras de serviço: 
 

 MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO – EQUIPAMENTOS HOME HELATH CARE LTDA 

 PREVENTIVA COMPRESSORES 

 CRT SYSTEM 

 PLAMAN COMPRESSORES E PREDITIVA 

 REPARAR 

 MECSUL COMPRESSORES 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO – EQUIPAMENTOS HOME HEALTH CARE LTDA 

4.2 - Nome fantasia: MEHCA MONTAGEM E MANUTENÇÃO – EQUIPAMENTOS HOME HEALTH CARE LTDA 

4.3 - Endereço: Rua Caraevelas, nº 105 

4.4 - Bairro: Jardim Vale do Sol 

4.5 - Cidade: São José dos Campos 

4.6 - Est.:  SP 

4.7- CEP:  12.238-170 

4.8 - Fone / Fax:   
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4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 04.974.637/0001-30 

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Prestação de Serviços especializados em manutenção preventiva e 
corretiva de compressores de ar comprimido e redes de distribuição dos fluídos medicinais. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 04 de Maio de 2020. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: a título de remuneração, por força do presente contrato e de todos 
os demais encargos decorrentes, o HMTJ pagará à CONTRATADA pelos serviços prestador o valor 
mensal de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 
  

5.4 - Valor estimado anual do contrato: Atribui-se ao presente contrato o valor, estimado, anual 
de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 6 meses. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: UBS Parque Industrial. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: A ser combinado entre as partes. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): A contratada 
utilizará as dependências da unidade para realizar as manutenções nos equipamentos de posse Do 
HMTJ. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Sócios e funcionários da 
CONTRATADA. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: mediante envio de nota fiscal. 
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5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco: SANTANDER 

5.14 - Nome e nº da Agência: 3733-8                                                      

5.15 - Nº Conta Corrente: 13000726-7 

 
Especificações técnicas: 

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 

Documentos: 
 

 Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

 Contrato social e última alteração; 

 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

 Inscrição no CNPJ; 

 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

 Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

 Certidão Negativa do INSS (CND); 

 Licença de Funcionamento; 

 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

 Autorização ANVISA (quando aplicável); 

 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 
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5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 

13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 

Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  

 
 Nome da empresa e CNPJ;  

 Data de inicio da alteração;  

 Valor mensal do contrato;  

 Índice de reajuste utilizado; 

 Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

 Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio 

ou negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 

 

 



REGULAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ/O SS. 

 

Capítulo I:  

Das Disposições Gerais  

Art. 1º. O presente Regulamento estabelece normas para a contratação de obras, serviços e 
compras, no âmbito dos serviços e gerenciamento de unidades públicas sob a gestão do 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ/OSS, qualificado como 
Organização Social de Saúde – OSS.  

Art. 2º. A contratação de obras, serviços e compras do HMTJ/OSS no gerenciamento de 
unidades públicas no âmbito das unidades públicas sob gestão da entidade serão feitas de acordo 
com as normas estabelecidas neste Regulamento e com o disposto em seu Estatuto Social.  

Art. 3º. O cumprimento das normas deste Regulamento destina-se a selecionar, dentre as 
propostas apresentadas, a melhor proposta para o HMTJ/OSS, mediante julgamento objetivo, 
devendo ser observados os seguintes princípios: I. razoabilidade; II. eficiência; III. qualidade; 
IV. Economicidade 

Capítulo II:  

Dos procedimentos de aquisição Seção I: Disposições gerais  

Art. 4º. Os procedimentos de contratação de obras, serviços e compras deverão conter a 
aprovação da Administração, podendo, a seu critério, ser a função, delegada a pessoa ou órgão 
de sua confiança.  

Seção II: Das compras  

Artigo 5º. Entende-se por compra toda aquisição remunerada de bens ou serviços para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 

Parágrafo primeiro – As compras de bens e serviços serão feitas mediante a apresentação de, ao 
menos 3 (três) orçamentos ou propostas as quais poderão ser apresentadas por e-mail, fax, 
lances eletrônicos, lances presenciais ou qualquer outro meio lícito, transparente e eficiente 
adotado pela entidade, como critério de recebimento das propostas.  

Parágrafo segundo – Poderá, entretanto ser dispensada a apresentação do número mínimo de 
orçamentos ou propostas previstos no parágrafo anterior, nos casos de urgência/emergência, em 
caso de ausência de proposta após comprovado o convite ou nos casos de dispensa ou 
inexigibilidade previstos no presente Regulamento.  

Artigo 6º. O processo de compra/aquisição compreenderá as seguintes etapas: 

I. qualificação de fornecedores; 

II. requisição de compra;  

III. pesquisa de mercado;  

IV. solicitação de orçamentos/proposta;  

V. avaliação da melhor oferta/proposta;  

VI. emissão da Ordem de Compra. 



 

Artigo 7º. A requisição de compra deverá conter:  

I. caráter da aquisição: se normal ou em regime de urgência: a) no caso de compras por meio do 
regime de urgência, o solicitante deverá fornecer subsídios para o perfeito atendimento da 
solicitação e da configuração do estado de urgência;  

II. descrição da compra: que deverá necessariamente conter: a) especificações do bem/serviços; 
b) definição de quantidade e unidade do bem; c) informações técnicas e demais características 
que permitam sua aquisição/contratação.  

Parágrafo único – Para fins do inciso I, “a” do presente artigo considera-se de urgência toda 
aquisição de bens indisponíveis em estoque e que necessitem de utilização imediata, bem como 
de serviços quando necessários para normalizar as atividades regulares das unidades 
interessadas, sobretudo as ligadas ao atendimento assistencial. Poderão as unidades, dado o grau 
de urgência, adquirir bem ou serviço com recursos próprios ou para pagamento posterior, 
mediante autorização de seus responsáveis. 

 

Seção III: Das Obras e Serviços de Engenharia  

Art. 8. Entende-se por obra toda construção, reforma, adequação, fabricação, recuperação 
ampliação ou restauração, total ou parcial dos bens imóveis da entidade, ou aqueles por ela 
locados, ou sob sua gestão, realizada por execução direta ou indireta. Por serviço de engenharia 
entende-se toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção ou trabalhos técnico-profissionais. 

 

Parágrafo primeiro – A forma e o regime de execução serão escolhidos pela Administração da 
entidade, cabendo à mesma, a abertura de processo para seleção da melhor proposta e a dispensa 
ou a inexigibilidade do certame concorrencial, na forma do presente Regulamento.  

Parágrafo segundo – Para contratação das obras e serviços de engenharia deverão ser 
consultadas, sempre que possível, 3 (três) empresas. Os estudos preliminares e os projetos 
deverão considerar, principalmente os seguintes requisitos: 

I. segurança;  

II. funcionalidade e adequação;  

III. economia na execução, conservação e operação; 

IV. possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação e operação; 

V. adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;  

VI. experiência anterior, regularidade jurídica, fiscal e adequada situação financeira da empresa;  

VII. impacto ambiental; 

 

Parágrafo terceiro – Os serviços dos quais trata a presente Seção poderão ser contratados por 
meio de pregão, leilão ou lances, quer sejam presenciais ou eletrônicos. 



 

Seção IV: Dos Serviços Técnicos Especializados  

Art. 9. Entende-se por Serviços Técnicos Especializados aqueles relativos a:  

I. profissionais e serviços da área de saúde, tais como: (a) médicos e equipes médicas, em suas 
especialidades, fornecedores de mão de obra e equipamentos; (b) técnicos e equipes técnicas 
fornecedoras de mão-de-obra e equipamentos, diagnose e terapia; (c) treinamento e 
desenvolvimento específicos da área da saúde; (d) profissionais ligados à produção técnica 
científica específica da área objeto da contratação. 

 

II. outras atividades especializadas, tais como: (a) estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos e executivos; (b) pareceres, perícias e avaliações em geral; (c) assessorias ou 
consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias e serviços jurídicos; (d) fiscalização, 
supervisão, administração ou gerenciamento de obras ou serviços; (e) patrocínio ou defesa de 
causas judiciais ou administrativas; (f) treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

 

Art. 10. Para a contratação dos serviços previstos nesta Seção será necessária seleção criteriosa 
do prestador de serviços, considerando a idoneidade, a experiência, a reconhecida qualidade e a 
especialização do contratado, dentro da respectiva área. 

 

Seção V: Da dispensa e da inexigibilidade de Procedimento Concorrencial 

 

Art. 11. São casos de dispensa do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo primeiro: 

I. na aquisição de perecíveis;  

II. Telefonia e jornais de grande circulação;  

III. para contratações de Serviços Técnicos especializados, previstos na Seção IV do presente 
Regulamento;  

IV. para os demais casos desde que justificados pela unidade requisitante, após prévio parecer 
da Administração. 

 

Art. 12. São casos de inexigibilidade do procedimento previsto no artigo 5º, parágrafo primeiro: 

 

I. para impressão nos Diários Oficiais;  

II. na contratação de fornecimento de energia elétrica, água e gás encanados;  

III. Correios;  

IV. nos casos de fornecedor e/ou representante exclusivo;  

V. nos casos previstos como regime de urgência;  

VI. quando da impossibilidade de competição, desde que adequadamente demonstrada. 



 

Capítulo III: Dos Contratos  

 

Art. 13. As contratações de obras, serviços terceirizados, serviços técnicos especializados, 
alienações, locações e aquisições de bens imóveis deverão ser objeto de contrato elaborado pela 
entidade, em acordo de termos com a parte contrária, atendendo aos preceitos e requisitos legais 
do presente Regulamento, do Estatuto Social da entidade, do Código Civil e legislações que 
disponham sobre a matéria.  

Parágrafo primeiro – Os contratos deverão ser instruídos com documentos necessários à regular 
contratação dos mesmos. 

Parágrafo segundo – Para aquisição de bens com entrega imediata e integral, dos quais não 
resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, o termo de contrato é dispensável, 
podendo ser substituído pela ordem ou acordo de compra, respeitados os procedimentos de 
aquisição previstos no presente Regulamento. 

 

Capítulo IV: Das Disposições Finais  

 

Art. 14. Os casos não previstos nesse Regulamento serão decididos pela Administração da 
entidade sendo submetidos ao respectivo Conselho, na primeira oportunidade.  

Art. 15. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, não prejudicando 
atos jurídicos e fatos perfeitos decorridos ou continuados até a presente data.  

Art. 16. – Ficam revogadas todas as disposições anteriores que conflitem ou mesmo deliberem 
sobre questões previstas nos dispositivos contidos no presente Regulamento. 
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São José dos Campos, 29 de Abril de 2020 
 
 
Ào 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 
UBS  Parque Industrial  - São José dos Campos - SP. 
 
a/c  Juliana Gomes 
 
Ref: MANUTENÇÃO COMPRESSORES UBS PARQUE INDUSTRIAL. 
 
conforme nossos entendimentos, segue a proposta para manutenção dos compressores do sistema 

de ar comprimido, de propriedade da UBS do Parque Industrial, 2 compressores sendo um da marca 

Pressuri modelo 56H 12/11 ATG2 10/175 V  - e um marca PEG modelo 18077 2011. 

 

 
Serviços a serem executados: 
 
A) - Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluído substituição de peças e serviços nos 
compressores e sistema de tratamento de ar acima identificado. 
B ) - Manutenção das redes de distribuição de ar medicinal com a substituição de o'rings  
C) - revisão de todo sistema de distribuição de ar medicinal retirar vazamentos existentes. 
D) - Manutenção corretiva em até 36 horas após chamado 
E) - Substituição de um cabeçote lubrificado por um sistema de compressão isento de óleo em   
atendimento a RDC 50 ANVISA  
F) - Instalação de um secador de ar por adsorção em atendimento a RDC 50 ANVISA. 
 
Valor do contrato de manutenção mensal R$ 650,00. 
 
Obs:- Caso haja a necessidade de se trocar equipamento ou substituir material, por desgastes ou por 
estar danificado e ocasionando vazamento, será entregue a direção da O.S o custo para aprovação. 
 
Contrato por tempo indeterminado reajustado anualmente pelo IGPM. 
 
Coloco-me ao inteiro dispor, 
 
 
 
     VICENTE S. BORSATTI 
      CPF 313 944 268-87 
      RG   5.296.906 SSP/SP. 
      telefone (12) 9 8118-5711. 
      e-mail: oxigenio@ozonebras.com.br                                                            
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São Paulo, 07 de março de 2019. 

A: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ. 

A/C: Juliana Marchini  Fone: (032) 4009-2337 

Assunto: Licitação de Manutenção de Compressores de Ar Comprimido. 

 

Razão Social: Célio Borbon 

Nome Fantasia: Preventiva Manutenção Industrial 

Fone: (11) 9.9269-9420  / (11) 2216-5311 

E:Mail: celioborbon@uol.com.br 

CNPJ: 19.001.190/0001-90 INSC: 142.870.236.116 

END: Rua General Salgado dos Santos,99 CEP: 03237-110 

Cidade: São Paulo UF: SP  Bairro: Vila Macedópolis 

Assunto: Proposta de Manutenção Correção e Preventiva de Compressores e Sistema de 

Tratamento de Ar Comprimido. 

 

 

     

 



 

Explicativo: 

Conforme solicitado para proposta de manutenção corretiva e preventiva e contrato 

de manutenção periódica, foi efetuado visita técnica no dia 06/05/2020 à (UBS) Unidade 

Básica de Saúde, localizada na Rua Goiânia, nº 495 no Parque Industrial na Cidade de São José 

dos Campos – SP. 

A visita técnica foi realizada para verificação das condições dos equipamentos e como 

estão instalados na Unidade Básica de Saúde, para que desta forma fosse proposto e efetuado 

programação de alteração, manutenção e ajustes técnicos necessários para melhorar o 

sistema, ampliar a segurança dos equipamentos e dos usuários bem como a melhoria do ar 

comprimido gerado pelos equipamentos, desta forma foram verificados as questões a serem 

corrigidas: 

1 – Alteração da Instalação elétrica dos Compressores: Os compressores estão 

instalados a rede elétrica por meio de TOMADAS. Esse tipo de instalação em muitos casos gera 

sobre aquecimento dos cabos da rede, problemas no motor elétrico (queima) e curto circuitos 

devido à baixa conexão no ponto da tomada. Para a instalação de compressores e motores de 

indução é obrigatório a utilização de Chaves Eletromagnéticas conforme especificação do 

Motor elétrico a ser utilizado e norma dos fabricantes de motores e compressores. 

2 – Sistema de Tratamento e Filtragem do Ar Comprimido: Sistema utilizado para 

filtragem e tratamento do ar comprimido nas duas utilizações em questão na UBS, sendo, 

inalador e Odontologia, estão deficientes nos sistemas de tratamento e tendo o filtro da área 

odontológica com o dreno do filtro quebrado. Para que haja um tratamento 95% eficiente o 

correto seria a instalação de secador de ar comprimido com os conjuntos de filtros adequados. 

3 – Sistema de Drenagem dos reservatórios devem ser automatizados devido à 

constância em que se deve efetuar a drenagem dos efluentes. A não drenagem constante 

pode gerar odor, ferrugem e até mesmo a ruptura da chapa do reservatório por desgaste. 

4 – Não foram localizados nos vasos dos compressores etiquetas de verificação de 

laudos de pressão, esse quesito é obrigatório por lei e exigido pelo Ministério do Trabalho, 

CIPA e outros órgãos de segurança para equipamentos de pressão e de obrigatoriedade 

conforme NR 13. Deve ser realizado teste de Ultrassom anualmente e de Pressão a cada dois 

anos e a abertura de livro de Manutenção registrado em nome da Empresa Proprietária do 

Equipamento e sendo obrigatória a posse deste documento, de forma que quem efetua tal 

serviço e abertura do livro de manutenção por engenheiros cadastrados e responsáveis por 

essa área. 

5 – O compressor da odontologia apresenta problema no pressostato que efetua o 

liga/desliga por pressão, em visita técnica foi detectado problema no mesmo que estava 

travado na posição desligado sendo que o reservatório estava vazio. 



6 – Todas as informações anteriores foram passadas e explicadas verbalmente para os 

responsáveis da UBS e ou da manutenção. 

 

A Preventiva Manutenção Industrial ao verificar e passar as informações acima 

mencionada, tem o interesse em melhorar o sistema e propor melhorias mesmo que não fará 

parte do escopo do contrato de manutenção dos compressores e por se tratar de 

equipamento e acessório que não possui nas dependência da UBS e que ao nosso ver há 

urgência na instalação e melhoria. 

Os equipamentos e acessórios para melhoria do sistema de tratamento do ar 

comprimido e para o funcionamento dos compressores que hoje não tem instalados e ou 

precisa de correção, serão informados os valores a parte para a apreciação. 

- Instalação de duas chaves eletromagnéticas de proteção de motores elétricos: 

 Valor do Material: R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais) 

- Instalação de duas Eletroválvula Temporizada para os drenos dos compressores: 

 Valor do Material: R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais) 

- Alteração e substituição dos filtros de tratamento de ar comprimido para o sistema 

de inalação e sistema de odontológico. Proposta para a instalação de dois conjuntos pré filtro, 

filtro coalescente e carvão ativado de 0,01 micra para os dois sistemas que se encontram 

ineficientes para a utilização. Substituição dos elementos filtrantes conforme Fabricante é de 

800 a 1.200 horas e tendo uma média para a substituição de oito meses a um ano conforme 

utilização. 

Valor de cada conjunto: R$ 2.718,00 x 2 - Valor Total: R$ 5.436,00 (cinco mil, 

quatrocentos e trinta e seis reais) 

- Com referência aos laudos dos vasos e abertura de livro de manutenção para cada 

compressor, serão necessárias as informações e dados do proprietário para serem anexados 

aos livros de registros, cada equipamento será retirado individualmente para testes de 

inspeção na oficina. 

Valor de cada laudo com livro de registro: R$ 650,00 x 2 – Valor total: R$ 1.300,00 

Valor dos livros e taxa da ART:                R$    148,78 

Valor do serviço técnico do Engenheiro:                R$    240,00 

Total do Serviço de Laudo de Teste Hidrostático:              R$ 1.688,78 

              (um mil, seiscentos e oitenta e oito reais, setenta e oito centavos) 

 

 

 

 

 



- Proposta de Manutenção Corretiva dos Compressores: 

 

Compressor Odontologia 

O compressor da Odontologia da Marca Pressure e de Modelo ATG 2 - 10/175 Lts 

apresenta melejamento de óleo e consumo de óleo, consumo de óleo pelo conjunto de anéis e 

cilindro, defeito no comando do pressostato e sugerimos a realização de manutenção corretiva 

antecipada para melhor avaliação do conjunto e a limpeza interna do reservatório e bem como 

a realização de esterilização interna do mesmo(Prazo sugerido para a próxima higienização do 

vaso: dezoito meses). O equipamento será retirado do local e levado à oficina para a realização 

do serviço e deverá ser posto um compressor provisório no lugar para a realização do serviço.  

A manutenção a ser realizada no equipamento será:  

Troca do conjunto de anéis 

Troca dos cilindros 

Troca dos reparos de válvulas 

Troca do Pressostato de comando Liga e desliga do compressor 

Troca do Manômetro  

Troca da Válvula de segurança 

Troca do conjunto de rolamentos da unidade e Motor elétrico 

Limpeza e esterilização interna do reservatório 

Valor do serviço:                                  R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

Garantia do serviço:  4 Meses 

  

Compressor da Inalação 

O compressor da Inalação da Marca PEG  e de Modelo BPIS - 10/200 LTS Isento de 

Óleo, sugerimos a realização de manutenção corretiva antecipada para melhor avaliação do 

conjunto devido ao fato de se tratar de um equipamento que não utiliza óleo para a 

lubrificação das peças internas, onde possui um desgaste prematuro maior e antecipado. A 

vida útil das peças deste sistema de compressor gira em torno de doze a dezoito meses 

conforme utilização, devido a esse fato a necessidade de se abrir o equipamento para a 

verificação interna do sistema e a limpeza interna do reservatório e bem como a realização de 

esterilização interna (Prazo sugerido para a próxima higienização interna do vaso: doze a 

dezoito meses). O equipamento será retirado do local e levado à oficina para a realização do 

serviço e deverá ser posto um compressor provisório no lugar para a realização do serviço.  

 

 

 



A manutenção a ser realizada no equipamento será:  

Troca do conjunto de anéis 

Troca do cilindro 

Troca dos reparos de válvulas 

Troca do Manômetro  

Troca da Válvula de segurança 

Troca do conjunto de rolamentos da unidade e Motor elétrico 

Limpeza e esterilização interna do reservatório 

Valor do serviço:                                R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) 

Garantia do serviço:  4 (quatro) Meses  

 

 Valores das propostas para melhorias e alterações pré contrato de manutenção 

Preventiva: 

1º - Instalação de Chaves Eletromagnéticas: R$   783,00 

2º - Instalação de Drenos Eletrônicos:               R$    960,00 

3º - Conjunto de Filtros:   R$ 5.436,00    

4º - Laudos de Teste Hidrostáticos:   R$ 1.688,78 

5º - Corretiva de Compressor Pressure:  R$ 2.200,00 

6º - Corretiva de Compressor PEG:   R$ 2.325,00  

Valor Total:   R$ 13.392,78 

(Treze Mil trezentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos) 

 Forma de Pagamento: 

- Ato: 50%              /       Entrega do serviço 50% 

 

   Atenciosamente 

 

 



 

 

 

Explicativo do Contrato: 

Para que possam melhor compreender a questão desta proposta iremos detalhar da 

seguinte forma, como segue abaixo: 

 “REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Contrato de 6 (seis) meses de manutenção preventiva com visita técnica e inspeção uma vez 

por mês e quantas corretivas forem preciso nos dois compressores  para garantir o perfeito 

funcionamento dos equipamentos dentro das normas hospitalares: Equipamento Marca 

Modelo Referência/Série 01 Motor de indução monofásico NBR 17094-2 Pressure 

Compressores 56H 12/11 ATG2 10/175 V M122204B04 01 Compressor de ar comprimido PEG 

Compressores 18077 2011 23571”. 

Sobre o exposto acima no pedido do contrato efetuado pela HMTJ, explicamos: Não há 

como saber as condições de uso das peças internas dos equipamentos devido ao fato de não 

se ter um exposto sobre a manutenção dos mesmo efetuado anteriormente. Explicamos aos 

responsáveis na UBS e sugerimos propor conforme visto in loco, a manutenção corretiva das 

duas unidades compressoras de imediato com garantia de 4 meses e, que desta forma 

ficaríamos cientes das condições para uso dos equipamentos e assim não sobrecarregando ao 

valor das visitas técnicas mensais. Após o término da garantia das corretivas nas unidades, 

peças que provavelmente tenham ocorrência de defeitos, seriam anexadas ao valor do serviço. 

Não há como prever se a unidade compressora irá necessitar de uma hora para outra uma 

manutenção corretiva. Na Manutenção preventiva há como se ter uma média e uma 

uniformidade de material que será utilizado e uma previsão de um suposto problema. 

Diferentemente da corretiva que há a necessidade de desmontar a unidade compressora para 

verificação e correção, na manutenção preventiva é efetuado o básico, tais como: Correia que 

resseca; troca de óleo que é normal; troca de visores de óleo e troca de elementos dos filtros 

de aspiração. 

 “Um plano de manutenção preventiva é um documento que registra todas as 

atividades de manutenção preventiva, bem como a sua frequência, periodicidade, 

localização do equipamento, materiais e peças que deverão ser utilizados e quem 

são os profissionais responsáveis pela execução das atividades. “ 

               O Documento em questão que registra todas as manutenções efetuadas no 

equipamento, ou seja, no compressor é o livro de manutenção exigido pelo ministério do 

trabalho que é feito junto com o laudo de TESTE HIDROSTÁTICO citado logo no início e é esse 

documento e esse teste que os compressores e nem a UBS não possuem!! O Teste 

Hidrostático verifica a segurança de uso do vaso de pressão, analisando espessura da chapa e 



se aguenta pressão interna para que assim não rompa. O Reservatório do compressor é um 

item muito perigoso, se porventura ocorra o rompimento do mesmo e a forma como ocorre, 

pode romper paredes e levar até a óbito quem estiver próximo ao equipamento.     

BASEADA NO TEMPO – “tem como objetivo substituir, ou restaurar, em intervalos 

determinados, peças e componentes que têm tendência a falhar à medida que envelhecem. 

Uma vez que seu limite de tempo foi atingido, essas ações são executadas independentes do 

estado que a peça se encontre no dia da troca. Lembrando que as ações baseadas no tempo só 

serão eficazes quando existir uma relação entre a idade do componente ou peça e sua 

probabilidade de falha. “ 

Neste item somente com o acompanhamento mensal para haver a determinação de 

problemas e provável substituição da(s) peça(s) em questão, por tanto, não havendo como 

prever antecipadamente e ser anexada em custo de manutenção preventiva, e sendo 

verificada a necessidade de troca de itens desconforme ao usual na manutenção preventiva, 

será comunicado ao responsável e anexado o valor da peça em questão ao custo mensal da 

manutenção preventiva. 

                  ” Para harmonizar todos os processos que interagem na manutenção preventiva, 

nos equipamentos que tem na UBS Parque Industrial, é fundamental seguir um plano de 

manutenção preventiva que, será efetuado uma vez por mês, e emitido um relatório 

constatando a normalidade de funcionamento dos equipamentos. Serão necessários para a 

execução dos serviços (Peças, Ferramentas, Materiais, consumíveis, etc.).” 

                     Para a manutenção preventiva mensal dos compressores estarão inclusos ao valor 

do serviço material de uso mensal e de substituição normal para o período de uso (ÓLEO, 

ELEMENTO DOS FILTROS DE ASPIRAÇÃO, VISOR DE ÓLEO) e bem como o deslocamento técnico 

e operacional. Conforme já mencionado todas as manutenções efetuadas nos compressores, 

sejam de manutenções preventivas e corretivas são anexadas ao livro de manutenção. 

 

 

 

 

 

 



 

 

São Paulo, 07 de março de 2019. 

A: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus HMTJ. 

A/C: Juliana Marchini  Fone: (032) 4009-2337 

Assunto: Licitação de Manutenção de Compressores de Ar Comprimido. 

Razão Social: Célio Borbon 

Nome Fantasia: Preventiva Manutenção Industrial 

Fone: (11) 9.9269-9420  (11) 2216-5311 

E:Mail: celioborbon@uol.com.br 

CNPJ: 19.001.190/0001-90 INSC: 142.870.236.116 

END: Rua General Salgado dos Santos,99 CEP: 03237-110 

Cidade: São Paulo UF: SP  Bairro: Vila Macedópolis 

Assunto: Proposta de Manutenção Correção e Preventiva de Compressores e Sistema de 

Tratamento de Ar Comprimido. 

 

                           Proposta de Manutenção Preventiva de Compressor 

 

 A presente proposta é para a manutenção preventiva de unidades compressoras 

sendo, um Compressor da Marca Pressure de Modelo ATG – 2 10/175 2 HP e outro 

Compressor da Marca PEG de Modelo BPSI – 10/200 – 2HP, instalado na Unidade Básica de 

Saúde Parque Industrial em São José dos Campos, situado na Rua Goiânia, 495. Nesta proposta 

de manutenção preventiva estarão inclusos ao valor mensal e de nossa responsabilidade, os 

materiais de utilização normal para a verificação e substituição durante o período de 30 

(trinta) dias de utilização dos equipamentos e de substituição normal por hora de uso, que são: 

óleo, visor de óleo e elementos filtrantes de aspiração e bem como a limpeza externa dos 

equipamentos.  

              Outras ocorrências e a necessidade de manutenção corretiva nos equipamentos em 

caso de quebra, será desmontado o equipamento da ocorrência e efetuado o levantamento de 

valores das peças e anexada ao valor do serviço mensal, apenas para essa ocasião não será 

anexado o valor de serviços de mão de obra de manutenção tendo o valor da mensalidade de 

manutenção já em andamento. Prestação de serviço para correção de rede elétrica, rede de ar 



e qualquer outra finalidade a que não seja restrita a manutenção dos compressores não 

constam nesta proposta. 

      Não está incluso nesta proposta valores com acessórios, tais como: Chave 

eletromagnéticas, Filtros de ar, Drenos eletrônicos, rede de ar e entre outros acessórios para a 

melhoria e alterações do sistema e havendo a necessidade de substituição será verificado e 

comunicado aos responsáveis. Para os referidos acessórios já foi efetuado um relatório de 

necessidade de alteração, correção e a devida instalação de equipamentos de segurança e 

bem como laudo técnico de segurança operacional do equipamento. 

 Somente para os Motores elétricos que são mais suscetíveis a ocorrências de 

problemas de platinados e Capacitores por se tratar de motor monofásico, estará incluso na 

proposta para em caso de manutenção corretiva. 

 O valor da mensalidade de manutenção preventiva comtempla os seguintes itens: Uma 

Visita Técnica por mês; Deslocamento e hora técnica; Limpeza Externa dos Equipamentos; 

Troca de óleo, Visor de óleo, Elementos dos Filtros de Aspiração das Unidades Compressoras, 

Manutenção dos Motores Elétricos, Substituição de correias. 

 Valores: 

 - Valor estipulado com Material de uso Normal em Manutenção Preventiva: 

 R$ 2.757,00 (Dois mil setecentos e cinquenta e sete reais) 

 - Valor da Visita Técnica Mensal para revisão Preventiva dos Compressores: 

 R$ 900,00 x 6     - Valor Total do Período: R$ 5.400,00 (Cinco mil e quatrocentos reais) 

 - Total da Proposta de Manutenção Preventiva para o Período de Seis Meses: 

 R$ 8.157,00    (Oito mil cento e cinquenta e seta reais) 

 - Valor da Proposta por Mês: R$ 1.359,50 (Um mil trezentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta centavos) 

 Primeira parcela no ato da assinatura do contrato e demais parcelas trinta dias 

correntes. Os boletos das parcelas subsequentes serão emitidos conforme valor inicial e caso 

ocorra utilização de materiais fora do especificado será anexado ao boleto do mês. 

 

      Atenciosamente 
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Assunto:

ENC: Solicitação de orçamento - UBS São José dos
Campos - não trabalhamos com os compressores da
UBS , são de PISTÃO/nossa especialidade são
COMPRESSORES DE PARAFUSO ATLAS COPCO .

De Carlos <carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br>
Para: <julianagomes@hmtj.org.br>
Data 29/04/2020 08:11
Prioridade Mais alta

Bom    dia,
 
Juliana.
 
Estive   na   UBS ,  juntamente   com   seu   coordenador ,   os   
compressores   da   UBS ,   são   de   PISTÃO ,  não     trabalhamos   com
este   tipo ,   nossa   especialidade   são    COMPRESSORES   DE  
PARAFUSO   ATLAS   COPCO .  
 
 
Obrigado,
 
Carlos  Theodoro.
De: Carlos [mailto:carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br] 
Enviada em: terça-feira, 28 de abril de 2020 08:15
Para: 'julianagomes@hmtj.org.br' <julianagomes@hmtj.org.br>
Assunto: RES: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos - Estarei visitando ( in loco ) a UBS , após o almoço
.
Prioridade: Alta
 
Bom    dia,
 
Juliana.
 
Estarei    visitando     ( in  loco )  a   UBS ,   após   o   almoço ,  falarei   com    ( 
Leandro  Bonoto )    avaliando   a   possibilidade   de  manuten
ção   dos   compressores ,  retornarei   em  breve .       
 
 
Obrigado,
 
Carlos  Theodoro.
(12) 3322- 5523/ (12) 9 -9761-4822 /  9 -  8160-2008 
Email -  carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br   
http://www.crtsystemcompressores.com.br  -  VISITE  NOSSO   SITE .
 
De: julianagomes@hmtj.org.br [mailto:julianagomes@hmtj.org.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 16:07
Para: carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br
Assunto: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos
 

mailto:carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br
http://www.crtsystemcompressores.com.br/
mailto:julianagomes@hmtj.org.br
mailto:julianagomes@hmtj.org.br
mailto:carlostheodoro@crtsystemcompressores.com.br
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Prezado Carlos, boa tarde!

 

Nós, do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus iremos assumir a gestão da UBS Parque Industrial
em São José dos Campos a partir de maio, e por este motivo estamos buscando orçamentos para
alguns serviços.

Conforme conversamos por telefone, solicito orçamento para um contrato de 6 meses referente ao
serviço de manutenção preventiva e corretiva de 2 compressores conforme Termo de Referência em
anexo. Segue também fotos abaixo:

 

* Aguardo orçamento até dia 29/04, mas peço gentilmente que nos retorne o mais breve possível pois
temos certa urgência em fechar o serviço até o final da semana.

 
Qualquer dúvida estou a disposição.
Att,
--

 

Livre de vírus. www.avast.com.

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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Assunto: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos
De Comercial <comercial@plaman.com.br>
Para: <julianagomes@hmtj.org.br>
Cc: 'Giuliano - Plaman' <giuliano@plaman.com.br>
Data 29/04/2020 11:40

TERMO DE REFERÊNCIA - MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES.pdf (~446 KB)

Boa tarde, Juliana
 
Obrigada pela consulta.
 
E conforme falamos via fone no momento não estamos trabalhando com compressores pistão.
 
 
Sueli Cabral
Tel(12)3933-2240
comercial@plaman.com.br

R: Helena Tirello de A.Souza, 18 – SJCampos/SP
 
 
 
De: julianagomes@hmtj.org.br [mailto:julianagomes@hmtj.org.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 15:54
Para: comercial@plaman.com.br
Assunto: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos
 

Prezada Isabela, boa tarde!

 

Nós, do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus iremos assumir a gestão da UBS Parque Industrial
em São José dos Campos a partir de maio, e por este motivo estamos buscando orçamentos para
alguns serviços.

Conforme conversamos por telefone, solicito orçamento para um contrato de 6 meses referente ao
serviço de manutenção preventiva e corretiva de 2 compressores conforme Termo de Referência em
anexo.

 
* Aguardo orçamento até dia 29/04, mas peço gentilmente que nos retorne o mais breve possível pois
temos certa urgência em fechar o serviço até o final da semana.
 
Qualquer dúvida estou a disposição.
Att,
 
 
--

mailto:comercial@plaman.com.br
mailto:julianagomes@hmtj.org.br
mailto:julianagomes@hmtj.org.br
mailto:comercial@plaman.com.br
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Assunto:
RES: Solicitação de orçamento - UBS São José dos
Campos

De Alline Reparar <alline@reparar.com.br>
Para: <julianagomes@hmtj.org.br>
Data 28/04/2020 06:42

Juliana bom dia,
 
Agradecemos pelo contato e oportunidade; porém estamos declinando a cotação pois estamos impossibilitados de
cumprir as exigências do contrato.
 
 
Atenciosamente,
 

 
De: julianagomes@hmtj.org.br [mailto:julianagomes@hmtj.org.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 16:49
Para: alex@reparar.com.br
Cc: alline@reparar.com.br
Assunto: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos
 

Prezado Alex, boa tarde!

 

Nós, do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus iremos assumir a gestão da UBS Parque Industrial
em São José dos Campos a partir de maio, e por este motivo estamos buscando orçamentos para
alguns serviços.

Conforme conversamos por telefone, solicito orçamento para um contrato de 6 meses referente ao
serviço de manutenção preventiva e corretiva de 2 compressores conforme Termo de Referência e
fotos em anexo.

* Aguardo orçamento até dia 29/04, mas peço gentilmente que nos retorne o mais breve possível pois
temos certa urgência em fechar o serviço até o final da semana.

 
Qualquer dúvida estou a disposição.
Att,
--
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Assunto:
RES: Solicitação de orçamento - UBS São José dos
Campos

De Viviane Oliveira <vendas3@mecsulcompressores.com.br>
Para: <julianagomes@hmtj.org.br>
Data 27/04/2020 17:34

Boa tarde Juliana
 
Infelizmente não consigo atender sua solicitação.
Nossa empresa presta serviço somente para compressores aparafuso do fabricante Schulz.
Sendo que esses compressores das fotos são Pistão.
Obrigada pela sua consulta
 
Atenciosamente;

Viviane Oliveira
Vendas Técnicas
Tel: (11) 4224-7233 - (11) 94504-3465
Visite nosso site: www.mecsulcompressores.com.br
 
De: julianagomes@hmtj.org.br [mailto:julianagomes@hmtj.org.br] 
Enviada em: segunda-feira, 27 de abril de 2020 16:14
Para: vendas3@mecsulcompressores.com.br
Assunto: Solicitação de orçamento - UBS São José dos Campos
 

Prezada Viviane, boa tarde!

 

Nós, do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus iremos assumir a gestão da UBS Parque Industrial
em São José dos Campos a partir de maio, e por este motivo estamos buscando orçamentos para
alguns serviços.

Conforme conversamos por telefone, solicito orçamento para um contrato de 6 meses referente ao
serviço de manutenção preventiva e corretiva de 2 compressores conforme Termo de Referência e
fotos em anexo.

* Aguardo orçamento até dia 29/04, mas peço gentilmente que nos retorne o mais breve possível pois
temos certa urgência em fechar o serviço até o final da semana.

 
Qualquer dúvida estou a disposição.
Att,
--

http://www.mecsulcompressores.com.br/
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