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FUNDAMENTAÇÃO:          

Por ocasião da assinatura do CONTRATO DE GESTÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TIMOTEO - 

MG, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a ORGANIZAÇÃO SOCIAL HOSPITAL E MATERNIDADE 

THEREZINHA DE JESUS. Através do Edital de Chamamento Público registrado sob o processo de seleção Nº 002/2019 

– EDITAL 283/2019. 

OBJETIVO:          

A presente concorrência simplificada tem como objetivo a seleção e posterior contratação de empresa para 

prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em duas bombas de vácuo e dois compressores de ar., da 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24 H PORTE II – UNIDADE TIMÓTEO.  

A Unidade de Pronto Atendimento UPA24H – Timóteo tem uma estrutura de complexidade Porte II entre as 

Unidades Básicas de Saúde e as portas de Unidades Hospitalares de Atendimento às Urgências e Emergências, onde 

em conjunto com essas compõem uma rede organizada de Atenção às Urgências (Portaria MS/ GM nº1601 de 

07/07/11). 

Trata-se de Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Avenida Monsenhor Rafael nº 900 – Bairro 

John Kennedy, Timóteo. 

Os serviços devem ser executados e contratados, atendendo às premissas do REGULAMENTO DE 

CONTRATAÇÕES DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – 

HMTJ/OSS, disponibilizados no sitio da Instituição (http://osshmtj.org.br) e conforme demanda apurada para 

atendimento às necessidades do Edital de Chamamento Público registrado sob o processo de seleção Nº 002/2019 – 

EDITAL 283/2019.  

ENTREGA DAS PROPOSTAS 

A proposta objeto desta concorrência simplificada deverão ser apresentadas em formato PDF, contendo preços 

unitários e global dos serviços a ser enviada apresentada na forma descritos abaixo: 

As propostas deverão conter: 

- Cabeçalho: 

- Dados do Proponente 

 Razão social  

 CNPJ 

 Representante legal 

 Contato (telefone e e-mail) 



HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 

 
CONCORRÊNCIA SIMPLIFICADA – MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES E BOMBAS 

DE VÁCUO 

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 H PORTE II – UNIDADE TIMÓTEO 10/01/2020 

 

Proibido Reproduzir  Página 2 de 3 

 
 
 
 
 

Não serão levadas em consideração propostas que ofereçam qualquer tipo de vantagem que venha a modificar 

os preços totais ofertados para execução dos serviços. 

Prazo limite para envio das propostas: 17/01/2020 até as 12:00 hrs, para o e-mail: leandrobonoto@hmtj.org.br, 

thaionelima@hmtj.org.br, thiagoalmeida@hmtj.org.br , Julianagomes@hmtj.org.br  

1. VISITA PRÉVIA  

Torna-se opcional a visita prévia à UPA para melhor entendimento das condições de realização dos serviços, 

esta deve ser agendada com a OSS HMTJ, através do telefone 32-4009-2337 ou 32 4009-2338, contato Leandro, 

Thaione, Thiago ou Juliana. 

Não será aceito como justificativa para solicitação de aditivos ao valor da proposta o desconhecimento de 

quaisquer condições relativas à referida unidade de saúde, por parte do Proponente. 

2.  DA HABILITAÇÃO: 

Os proponentes deverão apresentar a documentação abaixo relacionada, tendo pleno conhecimento de que 

a não regularização da apresentação da documentação no prazo estipulado implicará em sua desclassificação e na 

impossibilidade de ser efetivada a contratação, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas no 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da OSS HMTJ. 

 

 

 

 REQUISITOS TÉCNICOS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Trata-se de manutenção preventiva uma vez por mês e quantas corretivas forem preciso nas duas bombas 

de vácuo e nos dois compressores marca Daltech para garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos dentro 

das normas hospitalar. 

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

2 Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

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) 

mailto:leandrobonoto@hmtj.org.br
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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. 

Segundo a Norma ABNT NBR 5462/1994, a definição de Manutenção Preventiva é: Manutenção efetuada 

em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha 

ou a degradação do funcionamento de um item. 

Todas as atividades destinadas a prevenção de falhas, panes e quebras são encaradas como Manutenção 

Preventiva. Exemplo: Inspeções, Reparos, Substituição de Itens Desgastados, Limpezas, Lubrificação, Ajustes, etc. 

O objetivo principal da manutenção preventiva é elevar e garantir os índices de disponibilidade e 

confiabilidade dos equipamentos. 

Ações de Manutenção Preventiva: 

 INSPEÇÃO – é uma forma de aplicação da manutenção preventiva, é uma parte importante, que utiliza os 

sentidos humanos – visão, tato, olfato e audição, dando resultados rápidos e eficazes. 

 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. 

 BASEADA NA CONDIÇÃO – esta ação preventiva é tomada com base nos resultados de inspeções periódicas, 

e delas é feito um acompanhamento e tiradas conclusões que iram detectar sinais de falhas e anomalias em 

peças e componentes de todas as máquinas e equipamentos do local. Assim, as falhas podem ser 

monitoradas, permitindo agir antes que elas aconteçam; 

 Para harmonizar todos os processos que interagem na manutenção preventiva, nos equipamentos Daltech 

que tem na UPA Timóteo M.G, é fundamental seguir nosso plano de manutenção preventiva que, será 

efetuado uma vez por mês por J.A manutenção, e emitido um relatório constatando a normalidade de 

funcionamento dos equipamentos. 

Serão necessários para a execução dos serviços (Peças, Ferramentas, Materiais, Consumíveis, etc.); 

O tempo gasto em cada manutenção será variado de acordo com a particularidade do dia da manutenção; 

O custo de cada manutenção será de acordo com o contrato de manutenção firmado; 

Os materiais aplicados serão todos dentro da norma vigente. 


