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Relatório para 
Contratação de 
Serviços de 
Manutenção em 
Compressores e Ar 
comprimido 

Área/Setor Requisitante: Gerência 
Administrativa 

Unidade: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira 
São José dos Campos, 03 de Maio de 2019. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste contrato é a prestação dos serviços especializados em manutenção 
preventiva e corretiva em compressores da rede canalizada de Oxigênio e ar comprimido e 
das redes de distribuição dos fluidos medicinais com inclusão de substituição de peças em 
caso de necessidade. 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

 MEHCA – Manutenção e Montagem Equipamento Home Health Care Ltda. 

 

3 – PARECER TÉCNICO 

Contratação  de uma empresa para manutenção corretiva e preventiva no Circuito de O2, 
Ar comprimido e compressores do Hospital Clínica Sul. Ampliação de Circuito de gases, 
mudança de compressor backup de local. Verificar possíveis vazamentos e já efetuar as 
correções necessárias.  
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4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: MEHCA – Manutenção e Montagem Equipamentos Home Health Care LTDA  

4.2 - Nome fantasia: 

4.3 - Endereço: Av. Ouro Fino, nº1671 

4.4 - Bairro: Bosque dos Eucaliptos 

4.5 - Cidade: São José dos Campos 

4.6 - Est.: São Paulo 

4.7- CEP: 12223-401 

4.8 - Fone / Fax:  

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:  é a prestação dos serviços especializados em manutenção preventiva e 
corretiva em compressores da rede canalizada de Oxigênio e ar comprimido e das redes de 
distribuição dos fluidos medicinais com inclusão de substituição de peças em caso de necessidade. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 03/05/2019 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$34.400,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos reais) 
 
5.5 - Prazo de contratação: 12 (doze) meses 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: 20% pela variação acumulada do IGP-M, além de 20% 
dos índices de reajustes e correção salarial para a categoria dos Químicos de São Paulo. 
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5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Prestação de Maneira Ininterrupta 24h por dia 
incluindo Sábados, Domingos e Feriados. 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever):  
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários da contratada 
devidamente treinados para manutenção preventiva e corretiva, além da medição dos gazes 
utilizados.  

5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento ocorrerá até o 10° dia perante 

apresentação da nota fiscal até o dia 25 do mês corrente (faturando os serviços prestados no 

ínterim: dia 20 do mês anterior a dia 19 do mês corrente). 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
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). 
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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 

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). 
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Av. Ouro Fino, 1671 – Bosque dos Eucaliptos – São José dos Campos – SP   

CEP: 12233-401 CNPJ:04.974.637/0001-30  Tel.: (12) 3917-3060 Fax: (12) 3917 3121 

e-mail: adm@ozonebras.com.br 

 

 

 
                                                                               São José dos Campos, 21 de Março de 2019. 
 

Ao 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS 
Hospital Zona Sul - São José dos Campos - SP. 
 
a/c Thiago Almeida. 
 
Ref: MANUTENÇÃO FLUMANUTENÇÃO FLUMANUTENÇÃO FLUMANUTENÇÃO FLUIDOS MEDICINAS.IDOS MEDICINAS.IDOS MEDICINAS.IDOS MEDICINAS.    
 
Preados Senhores; 
 
Conforme nossos entendimentos, segue a proposta para manutenção dos compressores do 
sistema de ar comprimido, de propriedade do Hospital, 2 compressores sendo um 
SCHULZ 20 HP - e um PEG odonto isento de óleo modelo 1.170 reservatório de 250 litros 
5,0 HP e a manutenção das redes de distribuição dos fluidos medicinais. 
 
Serviços a serem executadosServiços a serem executadosServiços a serem executadosServiços a serem executados: 
 
a)-Relocar um compressor PEG Odonto isento de óleo, modelo 1.170 reservatório de 250 
litros, motor de 5,0 HP de propriedade do hospital. 
b)-Interligar o compressor ao sistema de tratamento e ar de propriedade do hospital, e 
interligação as redes de distribuição. 
c)-Serviço de manutenção preventiva e corretiva incluído substituição de peças e serviços 
nos compressores e sistema de tratamento de ar do hospital. 
d)-Manter o concentrador de oxigênio marca ENIPLAN modelo COE 5 de propriedade do 
hospital em perfeitas condições de uso. 
e)- Manutenção das redes de distribuição de oxigênio e ar medicinal com a substituição de 
o'rings  
f)-Manutenção corretiva em até 36 horas após chamado 
 
Valor do contrato de manutenção mensal R$ 2.870,00R$ 2.870,00R$ 2.870,00R$ 2.870,00    
Reajuste anual pelo IGPM.Reajuste anual pelo IGPM.Reajuste anual pelo IGPM.Reajuste anual pelo IGPM.    
    
Manutenção Corretiva atual R$ 9Manutenção Corretiva atual R$ 9Manutenção Corretiva atual R$ 9Manutenção Corretiva atual R$ 980,00 80,00 80,00 80,00 ––––    colocar o compressor 20 HP em operação. 
 
Obs.Obs.Obs.Obs. Caso haja a necessidade de se trocar equipamento ou substituir material, por 
desgastes ou por estar danificado e ocasionando vazamento, será entregue ao Hospital o 
custo para aprovação. 
 
Coloco-me ao inteiro dispor, 
 
VICENTE BORSATTI.VICENTE BORSATTI.VICENTE BORSATTI.VICENTE BORSATTI. 
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São Paulo, 14 de Março de 2019. 
 
 

 
A 
Organização Social de Saúde 
Sr. Thaione 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
 
A Respirox oferece serviços e produtos para a área da saúde, com qualidade e 
tecnologia, contando com a experiência de mais de 30 anos de atuação no 
mercado brasileiro. 
 
A princípio especializou-se em atendimento de oxigenoterapia disponibilizando 
diversos equipamentos e acessórios destinados ao tratamento de doenças 
respiratórias. Ampliou seus serviços, oferecendo fisioterapia e terapias alternativas, 
somado ao atendimento personalizado ao paciente portador de Apneia do Sono. 
 
Prestamos serviços técnicos na área de engenharia nos segmentos; hospitalares, 
clinicas, laboratórios, veterinários, indústrias entre outros. Efetuamos montagem e 
manutenção de centrais manifold, tubulação e réguas de fluidos medicinais, 
assepsia/limpeza de tubulação. 
 
Contamos com uma equipe profissional técnica e totalmente treinados as normas 
estabelecidas pelos órgãos responsáveis, além de contar com duas responsáveis 
técnicas (fisioterapeuta e farmacêutica) para nos apoiar com todos os assuntos 
relacionados à Vigilância e à ANVISA. 
 
Recentemente iniciamos nosso departamento de importação de acordo com as 
normas da ANVISA e INMETRO para comercialização de produtos para saúde e 
nos tornamos também distribuidores das empresas Salter Labs, Sunset e Bedfont 
no Brasil.  
  
 
Atenciosamente 
 

  Respirox 
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Assunto: Manutenção Preventiva e Corretiva Hospital Clinica Sul - Rede Canalizada Oxigênio e 
Ar Comprimido, Atendendo a solicitação, temos a satisfação de apresentar nossa proposta 
comercial para os serviços de manutenção preventiva e corretiva rede de oxigênio e ar 
comprimido.  

 
 
 
1 – CENTRAL DE MANIFOLD PARA AR COMPRIMIDO 3x3 
 
 
- Será instalada uma central de manifold para ar comprimido 3x3 para reserva do 
compressor. 
- Duas válvulas esferas em latão de 15 mm. 
- Dois reguladores de alta pressão. 
- Seis serpentinas de ligação com os cilindros. 
- Duas válvulas rto. 
- Um suporte de fixação. 
- Manutenção na central gratuita por 1 ano. 
- Revisão das centrais de oxigênio já instaladas. 
 
2 – TUBULAÇÕES  
 
 
- Instalação dos tubos classe A marca da Eluma de 15 mm e conectores de cobre sem 
anel, caso necessitar fazer reparos. 
- Solda no método de oxiacetileno, prata com pureza de 45%, caso necessitar fazer 
reparos. 
- Efetuaremos teste estanqueidade 10 kgf de pressão para oxigênio e ar comprimido. 
- Limpeza e a descontaminação da rede instalada de oxigênio e ar comprimido, para retirar 
possíveis resíduos e odores. 
 
 
3 – FIXAÇÃO  
 
 
- Toda tubulação existente que já é externa fixada na parede, será pintada e identificada 
com a etiqueta do tipo de gás, dentro das normas ABNT. 
 
 
4 – REPAROS EM  TOMADAS POSTO PAREDE  
 
 
- Serão efetuados teste de vazamentos em todos pontos do Hospital 59 tomadas posto 
parede oxigênio, 66 tomadas posto parede ar comprimido, onde houver vazamentos 
trocaremos os niples, Os  niples conforme norma ABNT, mola, pino de impacto e anel oring 
que impede vazamentos, para rede canalizada de gases. 
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5- PAINÉIS DE ALARME 
 
 
- Serão avaliados 02 painéis de alarme bivolt um para oxigênio, outro ar comprimido, caso  
encontre algum reparo serão efetuados. 
 
 
6- REGUAS MODULARES 
 
 
- Serão efetuados teste de vazamentos nas 05 réguas modulares já instaladas todos 
pontos existentes das réguas modulares, caso encontre vazamentos efetuaremos os 
reparos. 
 
 
7 – PEÇAS 
 
 
- Qualquer peça que analisada em conjunto com a manutenção da empresa que estiver 
danificada só sera trocada com autorização da manutenção, vai ser cobrada somente a 
peça a mão de obra não será cobrada. 
 

Total Geral  R$ 5.315,00 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 

 Pagamento:     30 dias Boleto Bancário 
 Início:     a combinar. 
 Prazo do serviço:   a combinar 
 Garantia:    1 ano em todos os pontos de solda, peças 01 ano. 
 ART e Certificado de Teste de estanqueidade da rede. 
 Respirox Comercio de Oxigênio Ltda 
 CNPJ: 74.663.972/0001-00 
 Valor mensal período: 01 ano 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Grato, 
 
 

_____________________  ___________  _____________  ____/____/____ 

Edmilson de Souza       Data da             Cliente                  Data do 
Dept. de Vendas       Emissão            Confirmação                   Aceite 
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Hortolândia, 21 de março de 2019 
 
 

PT/PC Nº 13334-12-18 REV.01 
 
À 
 

HMTJ 
Praça Natal, 55 – Parque Industrial – São José dos Campos – SP  
Att.: Thaione Lime 
 

Tel.: (21) 97993-6160 
 

E-mail: thaionelima@hmtj.org.br 
 
 

 
VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E REVISÃO DE LINHAS – OXIGÊNIO E VÁCUO 
 
 

 
PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL 

 

 
Atendendo à solicitação de V.Sa., estamos através desta proposta Técnica / Comercial, ofertando 
nossa melhor condição para fornecimento de mão de obra para execução do serviço acima citado. 
 

 
1. ESCOPO DE FORNECIMENTO:  

 

 Mão de obra qualificada para execução de teste de estanqueidade e revisão de linha com emissão 
/ laudo de teste; 

 Fornecimento e Instalação de um KIT Central de Gás CGM-30 VMG, 3 + 3, Ar Comprimido; 

 Troca e reparo dos pontos de consumo com vazamento (75 pontos); 

 Pintura das redes de acordo com as cores da norma; 

 Fornecimento de ART de serviço;  

 Documentos necessários para integração da equipe (se necessário); 

 Considerado a execução do serviço em horário comercial de segunda a sexta-feira. 

 
2. EXCLUSO EM NOSSO ESCOPO DE FORNECIMENTO: 
 

 Plataforma elevatória / fixa; 

 ART do projeto. 
 

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO DO CLIENTE: 
 

 Fornecimento de condições de trabalho favoráveis; 

 Fornecimento de plataforma elevatória / fixa se necessário; 

 Fornecimento de área limpa, isenta de material e/ou interferências; 

 Funcionário para acompanhamento dos serviços; 

 ART do projeto se necessário. 
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4. ESCOPO COMERCIAL: 
 

4.1. DESCRIÇÃO 
 

VALOR MÃO DE OBRA + DESLOCAMENTO + DESP. APOIO                R$ 13.600,00 

 

OBS: De Acordo com a Lei Complementar N°116 de 31/07/2003, o Imposto Sobre Serviço de 
qualquer Natureza (ISSQN) será de Responsabilidade da Valmig por tanto nenhuma retenção do ISS 
deverá ser efetuada no pagamento das nossas Notas Fiscais. Todos os Impostos Inclusos (ICMS / 
PIS / COFINS / ISS).  
 

 
 

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

 28ddl. 
 
 
6. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

 Considerado 10 (dez) dias para execução do serviço com emissão de laudo. 
 

 
7. VALIDADE DA PROPOSTA 
 

 15 (quinze dias). 
 
 
8. GARANTIA 
 

12 (doze) meses. 
 
 
 
Sem mais, ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
 

JULIO CESAR SINOPOLI – ANALISTA DE VENDAS 
julio.sinopoli@valmig.com - (19) 3865 8603 R 221 

mailto:julio.sinopoli@valmig.com

























