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CONTRATO CELEBRADO EM CARÁTER EMERGENCIAL 

 

 

 

CONTRATO EMERGENCIAL Nº 026/2021/HCN 

 

 
São partes deste instrumento, de um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E 

DESENVOLVIMENTO, associação sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 

19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, conj. 33, 34 e 35, Município de São 

Paulo - SP, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado 

simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado JOULE COMÉRCIO & SERVIÇOS 

LTDA., inscrita no CNPJ n° 08.578.575/0001-06, localizada na Rua Maraca, n°. 306, Qd. 161, 

Lt. 09/12, Setor Santa Genoveva, CEP: 74.670-630, Goiânia GO, neste ato representada pelo 

Sr. PEDRO TOLEDO FRANÇA, portador(a) do CPF/MF nº 214.559.868-52, doravante 

denominado simplesmente “CONTRATADA”, tem entre si ajustado que: 

- Considerando que o CONTRATANTE, foi declarado vencedor do “Chamamento Público de nº 

01/2021” (Processo Administrativo nº 202000010030869), que tem como objeto o 

gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), localizado na 

Cidade de Uruaçú-GO, conforme publicação realizada dia 14.10.2021 no Diário Oficial do 

Estado de Goiás (fl. 34 - Edição 23656); 

- Considerando que, por força do Chamamento Público acima referido, o IMED celebrou com 

o Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, o contrato de gestão 

correspondente ao gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde 

da referida unidade hospitalar (Contrato de Gestão nº 080/2021), com data para início de suas 

operações no dia 01.12.2021; 

- Considerando que, dada a exiguidade do lapso temporal entre os eventos retro indicados, não 

é possível nem razoável ao CONTRATANTE iniciar e concluir o processo ordinário de seleção 

para fins de contratação de serviços e fornecimento de bens relacionados ao referido hospital; 
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- Considerando que é consenso entre as partes que, mesmo diante da exiguidade temporal já 

mencionada, não pode haver risco de interrupção ou mesmo suspensão, ainda que parcial, dos 

bens fornecidos ou dos serviços prestados à população usuária do HCN; e 

 

- Considerando que o CONTRATADO já fornecia bens e/ou prestava serviços junto ao referido 

hospital, ainda que contratado por terceira organização social (anexo I deste instrumento), e 

que, por força daquela outra contratação, cumprirá, a partir do dia 01/12/2021, com suas 

obrigações por um prazo de até 90 (noventa) dias.  

 

as partes têm, entre si, justo e contratado o que segue. 

 

1 – O CONTRATADO continuará fornecendo os bens ou prestando os serviços constantes do 

anexo I deste instrumento junto ao CONTRATANTE.  Referidos bens ou serviços se constituem 

em: Prestação de Serviços de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva, Corretiva e 

Emergencial de Sistemas de Ar Condicionado e Central De Água Gelada. 

 

2 – O prazo desta avença é de até 90 (noventa) dias contados da data de assinatura deste 

instrumento, prorrogáveis por conveniência das partes. Fica estabelecido que eventual 

prorrogação deste contrato emergencial só se dará por escrito - sem o que o contrato será 

automaticamente rescindido, sem qualquer ônus ou penalidades para as partes. 

 

2.1 – Caso o processo ordinário de seleção seja concluído antes do término da vigência do 

presente contrato emergencial, este também será automaticamente rescindido sem nenhum ou 

penalidades para as partes.  

 

3 – No que tange ao objeto da contratação, valores ajustados e obrigações do CONTRATADO, 

permanecerão em vigor, pelo prazo indicado à cláusula “2” retro, as disposições constantes do 

anexo I a este instrumento, naquilo que não confrontar com os termos desta avença. 

 

3.1 – Valor disposto no anexo I deste instrumento: R$24.503,00 (vinte e quatro mil, quinhentos 

e três reais).  
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4 – O CONTRATADO declara ter ciência de que o presente contrato emergencial é firmado em 

razão de o CONTRATANTE ter sido sagrado vencedor do “Chamamento Público de nº 01/2021” 

(Processo Administrativo nº 202000010030869) para fins de, mediante celebração de contrato 

de gestão com Governo do Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde, promover 

o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde, em regime de 

24 horas por dia, junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). Deste modo, o 

CONTRATADO concorda, desde já, que os montantes devidos em razão deste contrato 

emergencial estão estrita e necessariamente vinculados à efetivação do repasse financeiro, pelo 

Estado de Goiás, dos valores relativos ao mencionado contrato de gestão. 

O presente instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data acordada entre as 

partes)  

E, por estarem justas e contratadas, firmam as partes e 02 (duas) testemunhas o presente 

instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados. 

Uruaçú-GO, 01º de dezembro de 2021. 

 

 

____________________________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

__________________________________________________________ 
JOULE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA.  

(PEDRO TOLEDO FRANÇA) 

 

Testemunhas: 

1) ____________________________  2)_______________________________ 

Nome:          Nome:      

R.G.:          R.G.:      

C.P.F:         C.P.F.:      
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ANEXO I – CONTRATO INICIAL FIRMADO ENTRE 

 
 
 

JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA. 

E 

AGIR – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E EMERGENCIAL DE 
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E 
CENTRAL DE ÁGUA GELADA, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A AGIR – 
ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO 
E RESULTADOS EM SAUDE E A 
EMPRESA JOULE COMERCIO & 
SERVICOS LTDA. 

 
Proc. E-doc. Nº 20210009.00044 – HCN  

 

 
Pelo presente Instrumento, de um lado a AGIR – ASSOCIAÇÃO DE 

GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAUDE, sociedade civil sem fins 
lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado, qualificada como 
Organização Social pelo decreto estadual n°. 5.591/02, Certificada como 
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS-Saúde) pela Portaria 
MS/SAS n° 1.073/18, em obediência a Lei 13.979/2020, declarada gestora 
temporária do HOSPITAL PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 DO 
CENTRO-NORTE GOIANO (HCN), inscrito no CNPJ nº 05.029.600/0007-91, 
estabelecido na Avenida Galdino Moreira de Souza, esquina com Rua Pará, nº 
1230, Qd. Gleba, Lt. 01, Jardim Eldorado, Uruaçu – Goiás, CEP.: 76.400-000, 
em conformidade ao Despacho nº 630/2021 – GAB/SES/GO e Ofício nº 
2424/2021 – GAB/SES/GO, neste ato representada por seu Superintendente 
Executivo, Sr. Lucas Paula da Silva, infra-assinado, doravante denominada 
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa JOULE COMERCIO & 
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.578.575/0001-06, localizada na Rua 
Maraca, n°. 306, Qd. 161, Lt. 09/12, Setor Santa Genoveva, CEP: 74.670-630, 
Goiânia GO, doravante denominada CONTRATADA, por seu representante ao 
final assinado, celebram o presente Contrato mediante as seguintes cláusulas 
e condições: 
 
 
Considerando: 
 
Que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da 
República; 
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A classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de março de 
2020, como pandemia do Novo Coronavírus; 
 
E a necessária urgência de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença. 
 
E considerando ainda: 
 
A Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 
Que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 
A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
Que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; 
 
O Decreto nº 9.653 de 19 de abril de 2020 (que revogou o Decreto nº 9.633 
de 13 de março de 2020), 
Que dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência na Saúde Pública 
do Estado de Goiás em razão da disseminação do novo Coronavírus (2019-
nCov); 
 
O Decreto nº 9.711 de 10 de setembro de 2020, 
Que prorroga o prazo de que trata o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e 
dá outras providências; 
 
O Decreto nº 9.778 de 07 de janeiro de 2021, 
Que prorroga os prazos de que tratam os Decretos nº 9.634, de 13 de março 
de 2020, e nº 9.653, de 19 de abril de 2020; 
 
O Ofício nº 2424/2021 – GAB/SES-GO, 
Que convoca a Agir “a assumir, de imediato, a gestão e operacionalização do 
“Hospital Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano” (situado 
à Av. Contorno, esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO), em 
decorrência da atual necessidade de ampliação da rede assistencial para 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.”;  
 
O Despacho nº 630/2021-GAB/SES-GO, 
Que determina a convocação da Agir para assumir a gestão do Hospital 
Regional de Uruaçu, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus”; e  
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O Contrato de Gestão, firmado para a gestão e operacionalização do “Hospital 
Regional de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano” (situado à Av. 
Contorno, esquina com Av. Pará, Jardim Eldorado, Uruaçu-GO); 
 
Firmam as partes o presente contrato, que reger-se-á pelas cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas, que voluntariamente aceitam e outorgam.  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de 
assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos 
Sistemas de Ar Condicionado e Central de Água Gelada, conforme descrito no 
ANEXO I, parte integrante deste instrumento. 

 
Parágrafo Único – Integram o presente contrato os termos da Carta Cotação e 
seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, naquilo que for 
aplicável. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

Os serviços serão realizados na Unidade Hospitalar CONTRATANTE, 
estabelecida na Avenida Galdino Moreira de Souza, esquina com Rua Pará, nº 
1230, Qd. Gleba, Lt. 01, Jardim Eldorado, Uruaçu – Goiás, CEP.: 76.400-000, a 
exceção dos casos em que, em razão de especificidades técnicas, seja 
necessária a remoção de peças e equipamentos para local indicado pela 
CONTRATADA, sem qualquer custo adicional e com autorização prévia da 
CONTRATANTE. 

 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá prestar os serviços, objeto do 
presente contrato, em conformidade com o ANEXO I, o qual detém a descrição 
dos serviços, quantitativos e valores, bem como ANEXO II, que dispõe sobre 
condições especificas da execução e prestação dos serviços;  
 
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA garantirá a integridade e bom 
funcionamento dos equipamentos tornando-se responsável por qualquer dano 
causado aos mesmos durante os procedimentos referentes à assistência 
técnica, manutenções preventivas e corretivas  
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá executar os serviços em 
conformidade com as normas pertinentes a ABNT em vigor, os manuais e 
recomendações dos fabricantes e, na ausência dos mesmos, de acordo com as 
boas práticas de engenharia e as demais normas que regulam a matéria.  
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Parágrafo Quarto – Não será admitida subcontratação de serviços, à exceção 
daqueles que por suas características e técnica não puderem ser executados 
pela CONTRATADA. 
 
Parágrafo Quinto – O objeto aqui contratado poderá ser realizado pela matriz 
e/ou filiais da CONTRATADA, desde que expressamente informado, bem como 
estejam regulares com as documentações, e certidões fiscais e trabalhistas. 
 
Parágrafo Sexto – Na inexecução total ou parcial dos compromissos 
assumidos pela CONTRATADA ou quaisquer outras ações ou omissões que 
impliquem em descumprimento do ajuste, estará a mesma sujeita a 
penalidades nos termos deste contrato. 
 
Parágrafo Sétimo – Fica vedado à CONTRATADA o uso em material de 
divulgação de seus serviços ou outros meios correlatos, da imagem e do nome 
da CONTRATANTE, sem que haja prévia e expressa autorização para tal 
finalidade. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE se obriga a: 
 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do 
presente contrato, sob aspectos quantitativos e qualitativos, anotando 
as falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 
que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 
CONTRATADA; 

b) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas neste contrato; 

c) permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas 
instalações, quando em serviço, de acordo com as normas de 
segurança; 

d) comunicar à CONTRATADA, quaisquer defeitos nas peças, 
componentes e acessórios, para substituição ou troca imediata bem 
como quaisquer intercorrências que comprometam a prestação de 
serviços; 

e) fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos 
necessários à execução dos serviços objeto deste contrato. 
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Parágrafo único – O acompanhamento exercido pela CONTRATANTE não 
implica corresponsabilidade sua ou de seus prepostos designados para a 
fiscalização do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da 
CONTRATADA por danos que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam 
causados inclusive a terceiros.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA—DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

a) cumprir e fazer cumprir com o objeto do presente contrato, isento de taxa 
(frete CIF), bem como, respeitar e fazer com que sejam respeitadas as 
normas atinentes ao funcionamento da CONTRATANTE e aquelas relativas 
ao objeto do presente instrumento; 

b) fazer com que os seus funcionários, responsáveis pela entrega realização do 
serviço, estejam devidamente uniformizados e identificados, devendo ainda 
atender as exigências da NR-32; 

c) cumprir e fazer cumprir com fidelidade o cronograma e prazos estabelecidos 
pela CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidade; 

d) garantir a qualidade da prestação de serviço contratados durante o período 
de vigência deste contrato; 

e) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução do contrato ou de equipamentos, 
insumos e materiais empregados em sua produção; 

f) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento do previsto no 
presente contrato, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados, que não 
terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a 
CONTRATANTE, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA as 
despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais; 

g) responder e tornar indene todo e qualquer dano que possa advir, direta ou 
indiretamente, à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente da utilização do 
produto adquirido, devendo o dano ser devidamente comprovado através de 
laudo técnico; 

h) apresentar a documentação exigida por ocasião dos pagamentos e ainda 
quando solicitados peça CONTRATANTE e/ou pelos órgãos de fiscalização e 
controle; 

i) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR CONTRATUAL 
O valor estimado mensal desta contratação é da ordem de R$ 24.503,00 

(vinte e quatro mil, quinhentos e três reais), de modo que o valor total estimado 
perfaz a quantia de R$ 147.018,00 (cento e quarenta e sete mil e dezoito 
reais), conforme descrito na proposta comercial apresentada pela 
CONTRATADA, parte integrante deste instrumento, estando incluídos todos os 
custos relacionados com as despesas decorrentes de exigência legal e 
condições de gestão deste Contrato. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor contratado inclui todos os custos e despesas 
necessários ao cumprimento integral do objeto, tais como: custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, 
encargos sociais e trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros. 
 
Parágrafo Segundo – Os quantitativos e valores aqui contratados poderão 
sofrer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento). 
 
Parágrafo Terceiro – Os valores são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser reajustado em caso de prorrogação contratual ou 
acordo prévio entre as partes, com base no índice de IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo) ou outro que vier substituí-lo. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias após a prestação de 
serviço correspondente ao mês consolidado. 

 
Parágrafo Primeiro – Para fins de pagamento deverá ser considerado a data 
de início da efetiva prestação de serviço. 
 
Parágrafo Segundo – O pagamento será realizado mediante a Nota Fiscal 
devidamente atestada e acompanhada dos respectivos relatórios. 
 
Parágrafo Terceiro – Havendo concessão de prazo e/ou condição mais 
benéfica para CONTRATANTE na realização do pagamento, a mesma poderá 
ser aproveitada sem prejuízo aos termos deste contrato. 
 
Parágrafo Quarto – O pagamento mencionado no caput será realizado 
através de crédito bancário, conforme os dados abaixo, ou junto a outro 
banco e/ou conta, desde que expressamente informado. 
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Banco Agência Conta Corrente 

ITAÚ  3277 09048-0 

 
Parágrafo Quinto – Na ocorrência de glosas e/ou necessidades de correções 
em razão de divergências de valores, os mesmos poderão ser efetuados no 
mês seguinte a sua apuração, devendo ser observado o prazo final de 
vigência. 
 
Parágrafo Sexto – É condição indispensável para que os pagamentos ocorram 
no prazo estipulado, que os documentos hábeis apresentados para o 
recebimento não se encontrem com incorreções, caso haja alguma incorreção, 
o pagamento será realizado somente após estas estarem devidamente 
sanadas, respeitando o fluxo interno da CONTRATANTE. 
 
Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
eventualmente lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, exclusivamente com relação ao objeto dessa contratação. 
 
Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal: 
“Hospital para Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN) 
Processo de Compras E-Doc nº 20210009.00044 e Contrato de Gestão 
______/2021/SES/GO”. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE 

A CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, para cada pagamento a ser efetuado pela 
CONTRATANTE, em obediência às exigências dos órgãos de regulação, 
controle e fiscalização. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA GLOSA 

A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de 
qualquer documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos:  
 
I – execução parcial, defeituosa ou insatisfatória dos serviços que resulte no 
aproveitamento de apenas parte do trabalho. 
II – inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos serviços que 
resulte na perda total do trabalho. 
III – não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução 
do serviço, ou utilização em qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
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IV – descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa 
ensejar a responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, 
independente da sua natureza.  
 
Parágrafo Único – Do valor do documento de cobrança pode ser deduzido o 
custo de reparação ou de reposição de bens de propriedade da 
CONTRATANTE ou sob sua guarda ou uso avariados ou extraviados, se for 
definida, por meio de processo de apuração de irregularidade, a 
responsabilidade de empregado da CONTRATADA.  
 
 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 

O presente contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, contados 
do dia 07/06/2021 a 03/12/2021, podendo ser prorrogado excepcionalmente em 
caso de comprovada necessidade. 
 
Parágrafo Primeiro – A vigência deste contrato é vinculada à vigência do 
Contrato de Gestão, deste modo a extinção de um, opera, imediatamente, a 
extinção do outro, podendo ocorrer a qualquer tempo. Neste caso, tornando 
inexigível a continuidade do contrato, na falta do cumprimento da totalidade do 
objeto aqui contratado, não resistirá nenhum ônus para as partes, à exceção de 
saldo residual dos produtos entregues. 
 
Parágrafo Segundo – As prorrogações deverão ser previamente ajustadas por 
meio de termo aditivo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

Salvo a comprovada e inequívoca ocorrência de caso fortuito ou força 
maior, o atraso na entrega, bem como infração de qualquer Cláusula, termo ou 
condição do presente contrato, além de facultar à parte inocente o direito de 
considerá-lo rescindido, obrigará à parte infratora e seus sucessores, 
reparação por perdas e danos causados, ficando estabelecida como cláusula 
penal para este fim, multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total 
do Contrato, sem prejuízo da correção monetária definida segundo o índice do 
IGPM – DI/FGV, ocorrida no período, até o adimplemento, sem prejuízo da 
rescisão e demais obrigações pactuadas. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO 

As Partes Declaram, nos termos do parágrafo único, do artigo 4º, 
bem como artigo 8º-C, da LEI Nº 15.503/05, que não possui em seu quadro, 
dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes, que 
sejam agentes públicos de poder, integrantes de órgão ou entidade da 
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administração pública estadual, bem como, que sejam, cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até 3º 
grau, de dirigentes e/ou equivalentes, da AGIR, com poder decisório.  

 
Parágrafo Único - Fica estipulado ainda que, por força deste contrato, não se 
estabelece nenhum vínculo empregatício de responsabilidade com relação aos 
profissionais que cada parte vier a utilizar direta ou indiretamente para a 
prestação dos serviços, objeto deste instrumento, correndo por conta exclusiva 
de cada quaisquer despesas decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária, fundiária, além de quaisquer obrigações não pecuniárias 
decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária em vigor.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES 

Este instrumento poderá ser alterado através de Termo Aditivo, mediante 
acordo, ou na ocorrência de fatos supervenientes e alheios a vontade das 
partes, desde que devidamente comprovados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO. 

O presente contrato poderá ser rescindido: 
 
a) por resilição unilateral (desistência ou renúncia), desde que haja 

comunicação prévia, por escrito, de no mínimo de 30 (trinta) dias de 
antecedência; 

b) por resilição bilateral (distrato), não incorrendo em ressarcimento de 
perdas e danos para nenhum dos partícipes; 

c) por dissolução (resolução) em decorrência de inadimplência de 
quaisquer de suas cláusulas e condições, seja de forma culposa, 
dolosa ou fortuito, à qualquer tempo, desde que as infrações sejam 
comprovadas; 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ANTICORRUPÇÃO 

Na forma da lei 12.846/13, regulamentada pelo decreto 8.420/15, para a 
execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 
comprometer a dar; aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que 
seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, 
doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios 
de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis 
de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste 
contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA NÃO CONTRATAÇÃO DE MENORES 
As partes DECLARAM, sob as penas da lei, para fins do disposto no 

inciso V, art. 27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso 
XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, à exeção dos menores de quatorze anos amparados pela 
condição de aprendiz. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
As Partes elegem o foro da comarca de Goiânia-GO, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas de interpretação 
e aplicação deste contrato. 

 
Por estarem justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias, de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo subscrevem, para 
que se produzam seus efeitos legais. 
 
 

Goiânia, 02 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucas Paula da Silva 
Superintendente Executivo AGIR 
CPF 894.828.751-68 

 Pedro Toledo França 
Administrador JOULE 
CPF 214.559.868-52 

 
 
Testemunhas: 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

LUCAS PAULA DA 
SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por 
LUCAS PAULA DA 
SILVA:89482875168 
Dados: 2021.06.02 11:41:04 -03'00'

PEDRO TOLEDO 
FRANCA:71002642191

Assinado de forma digital por 
PEDRO TOLEDO 
FRANCA:71002642191 
Dados: 2021.06.07 22:57:40 -03'00'

Darliane Tarray da 
Silva

Assinado de forma digital por 
Darliane Tarray da Silva 
Dados: 2021.06.08 08:14:00 -03'00'

ANA CAROLINA 
NERES MARTINS 
RIBEIRO:01976191181

Assinado de forma digital por 
ANA CAROLINA NERES MARTINS 
RIBEIRO:01976191181 
Dados: 2021.06.08 08:19:00 -03'00'
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ANEXO I 
 

DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR MENSAL VALOR TOTAL - 
180 DIAS 

Contratação de empresa para prestação de 
serviços assistência técnica, manutenção 
preventiva, corretiva e emergencial nos 
Sistemas de Ar-Condicionado e Central de 
Água Gelada da Instituição, sem fornecimento 
de peças para atendimento no HCN-
URUAÇU-GO. 

R$ 24.503,00 R$ 147.018,00 

 

RELAÇÃO - ARES CONDICIONADOS 
BLOCO A E F 

TAG MODELO CAPACIDADE QUANTIDADE TIPO 

VALOR 
UNITARIO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 
MENSAL 

VALOR TOTAL 
NO PERÍODO 
DE 180 DIAS 

FC-22 AMSH-14 14 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 228,64 R$ 228,64 R$ 1.371,84 

FC-23 39V 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-24 39V 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-25 39V 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-26 AMS07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-27 39DB 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

EX-11 BBS-180 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-12 ACI-250 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

VE-01 MAXX-150 - 1 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

BLOCO B 

FC-29 39DB 12TR 12 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-30 AMS05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 294,45 R$ 294,45 R$ 1.766,70 

FC-31 AMS03 3 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 134,66 R$ 134,66 R$ 807,96 

FC-32 AMS07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-33 AMS05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 183,37 R$ 183,37 R$ 1.100,22 

FC-33A AMS05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 184,93 R$ 184,93 R$ 1.109,58 

FC-34 AMS05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 183,87 R$ 183,87 R$ 1.103,22 

FC-35 AMS05 5 TR 1 AR R$ 157,10 R$ 157,10 R$ 942,60 
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CONDICIONADO 

FC-36 AMS03 3 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 294,45 R$ 294,45 R$ 1.766,70 

FC-37 AMS09 9 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 134,66 R$ 134,66 R$ 807,96 

FC-38 39DB 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

EX-16 BBS-500 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16A ACI-200 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16B ACI-200 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16E ACI-125 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16F MEGA 34 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16G MEGA 34 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16H MEGA 34 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16I MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16J MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16K MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16L MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16M MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EX-16N MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-16O ACI-315 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16P ACI-315 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-16Q MEGA 25 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

BLOCO C 

FC-39 AMS03 3 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-40 ASM03 3 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-41 AMS03 3 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-42 AMS05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-43 ASM05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-44 ASM05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-45 ASMH14 14 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-46 39V 10TR 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-46A AMS07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

EX-16 ACI-315 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

EX-17 BBS-380 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-18 ACI-315 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

BLOCO D 

FANCOLETES 40HP09 9000 BTU 28 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 1.820,00 R$ 10.920,00 

FANCOLETES 40HP14 14000 BTU 36 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 2.340,00 R$ 14.040,00 
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FANCOLETES 42BB024 24000 BTU 4 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 260,00 R$ 1.560,00 

VAE BBT-160 - 4 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 120,00 R$ 720,00 

VAE BBT-160 - 4 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 120,00 R$ 720,00 

EXAUSTOR BBT-160 - 4 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 120,00 R$ 720,00 

EXAUSTOR MEGA 25 - 8 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 80,00 R$ 480,00 

EXAUSTOR ACI 150 - 4 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 120,00 R$ 720,00 

BLOCO E 

FC-10 AMSH09 9 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 257,53 R$ 257,53 R$ 1.545,18 

FC-11 AMSH07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 182,24 R$ 182,24 R$ 1.093,44 

FC-11A AMSH07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 182,24 R$ 182,24 R$ 1.093,44 

FC-11B AMSH07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 182,24 R$ 182,24 R$ 1.093,44 

FC-11C AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 230,95 R$ 230,95 R$ 1.385,70 

FC-12 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 417,12 R$ 417,12 R$ 2.502,72 

FC-13 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 417,12 R$ 417,12 R$ 2.502,72 

FC-14 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 417,12 R$ 417,12 R$ 2.502,72 

FC-15 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-16 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 255,88 R$ 255,88 R$ 1.535,28 

FC-17 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 183,37 R$ 183,37 R$ 1.100,22 

FC-17A AMS07 7 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-17B 39DB 05TR 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 34,03 R$ 34,03 R$ 204,18 

FC-18 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 230,95 R$ 230,95 R$ 1.385,70 

FC-19 AMSH05 5 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 230,95 R$ 230,95 R$ 1.385,70 

FC-20 AMSH14 4 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-20A AMSH09 9 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 182,24 R$ 182,24 R$ 1.093,44 

EX-12 BSS-315 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-13 BSS-355 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-15 BBS-315 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

VE-01 MAXX-150 - 1 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

FC-47 AMSH14 14 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-49 AMSH14 14 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-50 AMSH14 14 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-50C AMS03 03 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-50D AMS07 07 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-51 AMSH16 16 TR 1 AR R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 
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CONDICIONADO 

FC-52 AMS05 05 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

FC-52A ASM03 03 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-52B AMS03 03 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-50A FWKE05E 12000 BTU 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

FC-50B FWKE05E 12000 BTU 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 204,68 R$ 204,68 R$ 1.228,08 

EX-22 BSS-180 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-23 BSS-225 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24 BSS-225 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24A BSS-160 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24B BSS-225 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24C BSS-180 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24D BSS-355 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24E BSS-225 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24F BSS-180 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-24G MAXX 125 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

VE-09 BBS-250 - 1 VENTILADOR R$ 45,84 R$ 45,84 R$ 275,04 

BLOCO G, I e H 

FC-AUDIT 39V20TR 20 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 34,03 R$ 34,03 R$ 204,18 

FANCOLETE 40HK20 1,6 TR 18 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 1.170,00 R$ 7.020,00 

FANCOLETE 40HK25 2 TR 3 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 195,00 R$ 1.170,00 

FANCOLETE FWC0122 3 TR 3 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 195,00 R$ 1.170,00 

EXAUSTOR MEGA 18 - 1 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 60,00 

EXAUSTOR ACI 250 - 2 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 60,00 R$ 360,00 

VENTILADOR BBS-225 - 1 VENTILADOR R$ 45,84 R$ 45,84 R$ 275,04 

BLOCO K, L e N 

FC-01 AMS19 19 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 81,81 R$ 81,81 R$ 490,86 

FC-02 AMS07 07 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 182,24 R$ 182,24 R$ 1.093,44 

EX-01 BBS-630 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-02 BBS-630 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-03 BBS-560 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-06 BBS-280 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-05 BBS-280 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-10 BBS-400 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

RE-01 BEV-3'X3' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

RE-02 BEV-4'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 
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RE-03 BEV-4'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

RE-04 BEV-4'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

BLOCO M e J 

FC-03 AMS19 19 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 142,11 R$ 142,11 R$ 852,66 

FC-03A 39DB 03TR 03 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 294,45 R$ 294,45 R$ 1.766,70 

FC-03B AMS03 03 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 156,07 R$ 156,07 R$ 936,42 

FC-04 39DB 05TR 05 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 183,37 R$ 183,37 R$ 1.100,22 

FC-05 AMS10 10 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 44,99 R$ 44,99 R$ 269,94 

LV-01 WESH-V-130 - 1 LAVADOR GAS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

LV-02 WESH-V-80 - 1 LAVADOR GAS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

LV-03 WESH-V-30 - 1 LAVADOR GAS R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 1.800,00 

RE-05 BEV-3'X3' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

RE-06 BEV-3'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

RE-07 BEV-3'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

RE-08 BEV-3'X4' - 1 RESF. 
EVAPORATIVO 

R$ 71,36 R$ 71,36 R$ 428,16 

EX-07 GTS-800 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-08 BSS-280 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09 GTS-400 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09A GTS-560 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09B GTS-400 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09C GTS-900 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09D GTS-315 - 1 EXAUSTOR R$ 37,65 R$ 37,65 R$ 225,90 

EX-09E ACI-250 - 1 EXAUSTOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

VE-01 MAXX-125 - 1 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

CE-01 BBT-160 - 1 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

BLOCO Z 

FANCOLETE FWKE05E 1,6 TR 1 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 65,00 R$ 390,00 

FANCOLETE 40HK-20 1,6 TR 2 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 130,00 R$ 780,00 

FANCOLETE FWM06L 18000 BTU 10 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 650,00 R$ 3.900,00 

FANCOLETE FWM05L 14000 BTU 20 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 1.300,00 R$ 7.800,00 

FANCOLETE FWM03L 9000 BTU 9 AR 
CONDICIONADO 

R$ 65,00 R$ 585,00 R$ 3.510,00 

EXAUSTOR MEGA 25 - 3 EXAUSTOR R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

VENTILDAOR MAXX 200 - 1 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 180,00 

VENTILDAOR BBT-160 - 2 VENTILADOR R$ 30,00 R$ 60,00 R$ 360,00 
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C.A.G. 

BAGP MEGANORM 
100- 
200 

- 4 BOMBA R$ 80,00 R$ 320,00 R$ 1.920,00 

BAGS MEGANORMA 
80- 
315 

- 4 BOMBA R$ 80,00 R$ 320,00 R$ 1.920,00 

CHILLER 30RB225 225 TR 3 CHILLER R$ 492,43 R$ 1.477,29 R$ 8.863,74 

TOTAL GERAL MENSAL/180 DIAS 
R$ 

24.503,00 

R$  
147.018,00 

 
 
 

ANEXO II 
ESPECIFICIDADES DA CONTRATAÇÃO 

 
 

1. Contratação de empresa especializada em sistema de ar-condicionado e rede de 
água gelada, na modalidade sem peças, para realizar o serviço de manutenção 
corretiva e preventiva nos equipamentos: Splits, Multisplits, Selfs Condensação a 
Ar com Condensador Remoto, Chillers, Ventiladores, Bombas, Fancoils, 
Fancoletes e Sistema de Automação (controladores digitais, módulos de expansão 
e gerenciador de rede) 

2. As manutenções preventivas deverão ocorrer mensalmente, de forma programada, 
de acordo com cronograma estabelecido pela Contratante, seguindo orientações 
do fabricante, no que tange à troca de filtro, óleo, dentre outros. Caso a Contratada 
persista na troca dos itens, a mesma deverá comprovar por relatório técnico a 
necessidade da troca fora do fluxo estabelecido pelo fabricante. 

3. A Contratada deverá garantir a integridade e o bom funcionamento dos 
equipamentos tornando-se responsável por qualquer dano causado aos mesmos 
durante os procedimentos referentes as manutenções preventivas e corretivas. A 
Contratada deverá apresentar de forma detalhada, o seu respectivo processo de 
verificação dos itens objetos do Contrato, no que tange às manutenções, para 
validação. 

4. A empresa Contratada deverá disponibilizar uma equipe, com uma quantidade de 
colaboradores suficientes para realizar as manutenções corretivas e preventivas, a 
fim de manter o atendimento das 07:00 às 18:00 de segunda a sexta feira. Deverá 
ainda fornecer números de telefones para atendimento de plantão, para 
acionamentos no período noturno (segunda à sexta-feira), Sábado, Domingo e 
Feriado, sendo estes 24hs. 

5. Os equipamentos deverão ser manutenidos em tempo hábil para que não haja 
prejuízo nas atividades executadas pelos setores da Instituição, sendo que as 
manutenções corretivas ocorrerão sem restrições de feriados, finais de semana e 
período noturno, colocando o equipamento em funcionamento garantindo a 
climatização nos respectivos setores no qual o chamado foi aberto. 

6. A Contratada deverá realizar as rotinas de serviços conforme estabelecido pela 
Portaria n° 3.523, de 28 de agosto de 1998, expedida pelo Ministério da Saúde, em 
seu artigo 6º, em locais com sistema de climatização com capacidade acima de 5 
TR's (60.000 BTU/h), como é o caso desta Instituição, existe a necessidade de se 
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realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos 
de ar-condicionado, respeitando a implantação do PMOC – Plano de Manutenção, 
Operação e Controle. A mesma deve emitir, anualmente, o Plano de Manutenção, 
Operação e Controle do Sistema de Ar Condicionado – PMOC. 

7. Após a realização de qualquer manutenção nos equipamentos, corretiva ou 
preventiva, a Contratada deverá emitir relatório descrevendo as anormalidades 
existentes, ou as que venham ocorrer em nossas instalações sem prejudicar o 
perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como, liberação dos mesmos para 
uso. 

8. O serviço deverá compreender assistência técnica às atividades de manutenção 
preventiva e corretiva, com equipe na Unidade hospitalar Contratante, devendo a 
mesma ser composta minimamente por: Mecânico de Ar Condicionado especialista 
em Splits, Multisplits, Selfs Condensação a Ar com Condensador Remoto, Chillers, 
Ventiladores, Bombas, Fancoils, Fancoletes e Sistema de Automação 
(controladores digitais, módulos de expansão e gerenciador de rede). 

9. Antes do início do serviço, a empresa deverá encaminhar à Supervisão de 
Manutenção, declaração nominando quais serão os colaboradores que executarão 
o contrato na Unidade, bem como a qualificação dos mesmos. 

10. Antes do início do serviço, a empresa deverá apresentar Certificado de Conclusão 
do Curso de Ar Condicionado para os Mecânicos que executarão os serviços nos 
sistemas abrangidos pelo contrato, devendo o curso ser compatível com o sistema 
de tecnologia do contrato Splits, Multisplits, Selfs Condensação a Ar com 
Condensador Remoto, Chillers, Ventiladores, Bombas, Fancoils, Fancoletes e 
Sistema de Automação (controladores digitais, módulos de expansão e 
gerenciador de rede) e possuir ênfase em manutenção e operação. 

11. Os cursos deverão ser reconhecidos ou ministrados por Instituições do ramo, como 
o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, Associação Brasileira de 
Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento ABRAVA, Associação 
Sul Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação – 
ASBRAV, por meio de escolas ou outras entidades profissionalizantes 
reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, sendo aceitos 
também os cursos ministrados por fabricantes de condicionadores. 

12. Antes do início do serviço, a empresa deverá também apresentar Certificado de 
Conclusão do Curso da Norma Regulamentadora nº. 10 para todos os 
colaboradores que trabalharão na Unidade Hospitalar Contratante. Registra-se que 
para o Curso de NR 10, além das entidades de ensino reconhecidas pelo mercado, 
serão aceitos também o curso de capacitação ministrado pela própria empresa, 
desde que o instrutor esteja devidamente habilitado e qualificado para tal função 
(44072- Eletricista). 

13. Antes do início do serviço, a empresa deverá comprovar treinamento de 
automação para os mecânicos, sendo que tal treinamento deverá ser compatível 
com a tecnologia integrada aos sistemas e equipamentos de climatização da 
Unidade Hospitalar Contratante, de modo a assegurar a sua correta operação, vez 
que a empresa vencedora do certame será responsável pelo seu pleno 
funcionamento durante toda a vigência do contrato. 

14. A comprovação poderá ser efetuada por meio de documento timbrado, emitido por 
empresa habilitada para o treinamento, podendo esta ser a instaladora, a 
fornecedora do software, ou sua credenciada. 

15. As manutenções preventivas deverão ser realizadas mensalmente em cada 
equipamento, sendo que os serviços deverão ser realizados em dias úteis e em 
horário comercial (das 07:00h às 18:00h). 
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16. Após a realização da manutenção preventiva, os técnicos da empresa Contratada 
deverão colher assinatura de um colaborador do local onde o equipamento foi 
manutenido em formulário próprio a ser fornecido pela Contratante. Tal regra não 
se aplica aos equipamentos instalados nas áreas comuns. 

17. Em relação as manutenções corretivas, o atendimento deverá ser 24 horas, 
realizando quando necessário, manutenções aos sábados, domingos e feriados, a 
qualquer horário (atendimento 24 horas / 07 dias por semana). Para estes 
atendimentos, a empresa deverá informar os custos para os chamados, sendo que 
este valor deverá ser por atendimento e não por horas empregadas para o 
chamado. 

18. As manutenções corretivas não terão restrição ao número de chamados, ou seja, a 
cada defeito apresentado no equipamento, a Contratante deverá efetuar um 
chamado técnico. Em se tratando da abertura do chamado dentro do horário 
comercial, a Contratada terá um prazo máximo de até 02 horas para iniciar o 
atendimento, exceto para as áreas consideradas críticas (Centro Cirúrgico, UTI, 
CME, Farmácia de Dose Unitária, Tomografia Computadorizada e Auditório 
Principal, Hemodinâmica), que o atendimento deverá iniciar em no máximo 15 
minutos após a abertura do chamado. Para os chamados abertos após as 18:00h, 
bem como sábados, domingos e feriados, o atendimento deverá iniciar em no 
máximo 02 horas após a abertura do chamado. 

19. Após a realização de qualquer manutenção nos equipamentos (quer seja 
preventiva ou corretiva) deverá ser emitido relatório descrevendo o problema dos 
equipamentos, insumos necessários para manutenção, bem como a liberação dos 
mesmos para uso. 

20. Todas as peças utilizadas para manutenção no sistema deverão ser novas e 
originais, e conforme recomendação do Fabricante do equipamento, não sendo 
admitida a instalação de peças recondicionadas, salvo exceções devidamente 
justificadas pela empresa Contratada. 

21. A saída da Instituição de qualquer equipamento ou componente do sistema de 
climatização artificial só poderá ocorrer mediante documento expedido pelo 
Serviço de Patrimônio da Unidade. Em tempo, caso ocorra algum dano ou sinistro 
dos itens retirados da Instituição, a empresa Contratada será responsável por 
substituí-los. 

22. As despesas provenientes da desinstalação, desmontagem, transporte, montagem 
e reinstalação dos equipamentos serão de responsabilidade da Contratada, não 
cabendo nenhum ônus para a Instituição. 

23. Caso seja identificada a necessidade de substituição de alguma peça ou realização 
de algum serviço constante, a empresa Contratada deverá emitir relatório 
descrevendo o nome técnico e as especificações técnicas da peça que deverá ser 
substituída, bem como encaminhar por e-mail a imagem da referida peça e sua 
descrição detalhada.                

24. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, instrumental, aparelhos de 
medições e de testes, equipamentos de proteção individual e coletiva e mão de 
obra necessários para execução dos serviços. 

25. Fornecer todo material de consumo, tais como, produtos de limpeza, estopas, 
panos, desengraxantes, decapantes, etc. 

26. Utilizar detergente neutro para limpeza geral de uso hospitalar, sendo que o 
mesmo deverá ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
para higienização das evaporadoras dos equipamentos de ar-condicionado. 

27. Utilizar para secagem e higienização das evaporadoras dos equipamentos de ar-
condicionado pano multiuso picotado, sendo que tal pano deverá ser com agentes 
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antibactérias, ter alto índice de absorção, não soltar fibras, ser composto por 70% 
de viscose e 30% de poliéster e ter gramatura nominal de 45g/m². 

28. A empresa deverá fornecer minimamente 01 (um) carrinho plataforma para 
transporte de equipamentos e/ou peças que se fizerem necessários serem 
removidos dos locais onde estiverem instalados. 

29. A empresa será responsável por todos os danos na estrutura física e nos 
equipamentos instalados na Unidade, causados por vazamentos da rede de água 
gelada ou equipamentos de ar-condicionado, como por exemplo, danos causados 
em forros gesso, paredes, portas e equipamentos. Após a análise e comprovação 
da causa dos danos, a Contratada terá um prazo de até 01 semana para realizar 
os devidos reparos, exceto nos casos de urgência. 

30. Anualmente a empresa Contratada deverá emitir o PMOC para todos os 
equipamentos e sistemas constantes na PLANILHA DE EQUIPAMENTOS, sendo 
que o Responsável Técnico da Contratada será responsável por sua elaboração e 
aplicação. Informamos que tal plano deverá estar registrado no CREA, sendo que 
os custos com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART será de 
responsabilidade da Contratada. Esclarecemos que no campo “Observações” ou 
“Descrição” deverá constar que a ART se refere a elaboração e execução do 
PMOC. 

31. Quando aplicável, a empresa Contratada deverá emitir o PMOC em até 30 (trinta) 
dias após a assinatura do Contrato, com sua respectiva ART. 

32. Quando solicitado, a Contratada deverá acompanhar as visitas de fiscalização dos 
órgãos reguladores. 

33. Manter seus colaboradores uniformizados, identificando-os através de crachás. 
34. Manter as condições do sistema de ar-condicionado dentro das condições 

recomendadas pelas Normas Técnicas vigentes. 
35. Empregar na realização dos serviços somente profissionais habilitados e 

especializados com pleno conhecimento em equipamentos de climatização e 
sistemas de funcionamento dos mesmos. Caso haja necessidade de substituir 
algum dos colaboradores inicialmente designados pela Contratada como parte da 
equipe residente da Unidade, deverão ser encaminhados os documentos 
referentes às comprovações dos cursos obrigatórios dos novos profissionais. 

36. Não será permitida a escala de trabalho 12x36 horas (doze horas de trabalho por 
trinta e seis horas de descanso) ou jornada de trabalho superior a 08 horas diárias 
e 44 horas semanais. 

37. Cumprir as normas gerais referentes ao trabalho em ambiente hospitalar, no que 
se refere a treinamento, uso de EPI, cobertura vacinal, NR 32 e demais normas 
aplicáveis. 

38. A empresa contratada deverá informar através de relatórios, todas as 
anormalidades existentes, ou que venham a ocorrer em nossas instalações 
prejudicando o perfeito funcionamento dos equipamentos, bem como deve apontar 
as providências cabíveis para sanar a avaria relatada. 

39. Os serviços que constam no objeto do contrato deverão ser realizados pela 
Contratada por meio de equipe técnica residente. Estes serviços devem englobar 
todas as ações e intervenções permanentes, periódicas, pontuais e emergenciais 
nos equipamentos e acessórios dos sistemas descritos, incluindo seus 
subsistemas e componentes, tubulações frigorígenas, redes de dutos, 
equipamentos de exaustão, caixas de ventilação, grelhas, isolamentos térmicos, 
visando manter as características de funcionalidade e operação dos equipamentos 
e seus componentes. 

40. Os serviços deverão englobar também a higienização e limpeza periódica externa 



 

dab - 20/21

 

das grelhas e dos dutos localizados em áreas expostas, bem como as bandejas 
dos equipamentos. 

41. A Contratada deverá emitir indicadores dos equipamento, de forma individual, de 
tempo de parada e manutenções preventivas e corretivas. 

42. A Contratada deverá emitir relatórios individuais por equipamento no que se refere 
a manutenções preventivas e corretivas, relacionado as partes mecânica, 
hidráulica e elétrica, evidenciando a realização/cumprimento do PMOC. 

43. A Contratada deverá informar a criticidade nos ambientes, como UTIs, Centros 
Cirúrgicos, Hemodinâmica, Centro de Diagnóstico por Imagem, Banco de Sangue, 
Farmácia, CME – Central de Material Esterilizado, mediante a umidade e 
temperatura ideal para cada ambiente, tempo máximo de parada, por 
equipamento, para a realização de manutenções preventivas e corretivas. 

44. A Contratada será responsável pela higienização dos equipamentos e dutos, tanto 
nas lajes técnicas como nos ambientes. 

45. A Contratada será responsável pela pintura tipo anticorrosão nas tubulações de 
hidráulica que alimenta os equipamentos e qualquer outro tipo de manutenção que 
se faça necessária. 

46. A Contratada deverá manter nas dependências da Instituição, sobre sua 
responsabilidade, os seguintes itens: bomba de vácuo, maçarico, gás nitrogênio, 
gás acetileno, gás refrigerantes compatíveis com os equipamentos instalados na 
Instituição, material para isolamento térmico, cola contato. 

47. A Contratada deverá oferecer assistência técnica as atividades de manutenção 
preventiva, corretiva e emergencial e deverá fornecer todo instrumental, 
equipamentos de proteção individual, ferramentas e mão de obra necessários para 
a execução dos serviços. 

48. A proposta deverá contemplar, partes de todo o sistema, com intuito de reparar 
todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio diagnóstico do defeito, 
bem como correção de anormalidades e realização dos testes que sejam 
necessárias para garantir o retorno dos equipamentos às condições normais de 
funcionamento. 

49. A Contratada terá um prazo para finalizar a manutenção de quaisquer 
equipamentos da Instituição em, no máximo 10 dias corridos, salvo exceções 
autorizadas pela equipe de Manutenção. Ressaltamos que nos casos em que os 
equipamentos estiverem parados para manutenção, dependendo da criticidade do 
ambiente, como UTIs, Centros Cirúrgicos, Hemodinâmica, Enfermarias, entre 
outros. 

50. Ressaltando que a criticidade deverá ser avaliada pela equipe interna da Unidade. 
51. As saídas de equipamentos de propriedade da Instituição, somente ocorrerão 

mediante autorização por escrito da Supervisão de Manutenção juntamente ao 
Setor de Patrimônio da Instituição. No caso de remoção do equipamento das 
dependências da Instituição, a Contratada passa a responder, para todos os 
efeitos, por todos os danos e/ou sinistros envolvendo o equipamento, sendo 
obrigada a substituí-lo. 

52. As despesas provenientes da desinstalação, desmontagem, transporte, montagem 
e reinstalação dos equipamentos ficarão a cargo da Contratada, não cabendo 
quaisquer ônus para a Instituição. 

53. Relação de Equipamentos de Ar-Condicionados: Relação Inicial conforme ANEXO 
I, Contendo informações como local Instalado, item, equipamento, local, modelo, 
marca, número de série. Este levantamento deverá ser atualizado após o início dos 
Serviços na Unidade. 

54. As manutenções preventivas têm por objetivo toda e qualquer ação técnica e 
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necessária a garantir um melhor desempenho e durabilidade dos equipamentos 
objeto do presente contrato, e consistem em: limpeza, lubrificação, ajuste, 
regulagem, testes periódicos, detecção de avaria. 

55. A CONTRATADA deverá indicar possíveis necessidades de troca ou substituição 
de peças e/ou orientações gerais de uso. No caso de eventual necessidade de 
substituição, será exclusivamente mediante conhecimento e autorização 
da CONTRATANTE, em processo a parte. 

56. Os serviços de manutenção corretiva somente serão aceitos 
pela CONTRATANTE quando os equipamentos atingirem o funcionamento ideal 
especificado nos manuais técnicos correspondentes. 

57. A CONTRATADA deverá examinar, periodicamente e sempre que necessário ou 
quando requerido pela CONTRATANTE, os dispositivos de segurança do 
equipamento e instalação, bem como efetuar regulagens dos mesmos, eliminado 
pronta e imediatamente eventuais defeitos. 

58. Para as manutenções corretivas, as peças adquiridas pela CONTRATANTE para 
reposição de peças desgastadas o danificadas, deverão ser substituídas sem 
custos pela CONTRATADA durante todo período do contrato. 

59. A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta de trabalhadores 
profissionalmente qualificados e especializados, capazes de executar os serviços 
considerados indispensáveis, rotineiros, corretivos e/ou emergenciais. 

60. A Contratada deverá cumprir as Normas Técnicas do Ministério do Trabalho, 
quando aplicáveis à prestação do serviço; 

61. A Contratada deverá seguir criteriosamente as Normas técnicas da ABNT e demais 
normas e legislações vigentes que estabeleçam diretrizes para manter as 
condições de operação segura e correta dos grupos geradores presentes na 
Instituição. 

 
 

l 


		2021-11-30T11:02:00-0300
	PEDRO TOLEDO FRANCA:71002642191


		2021-12-02T14:56:47-0300
	ALEXANDRE KOSLOVSKY SOARES:25991325847




