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Prezados, 
 
Solicitamos a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em bombas de 

vácuo pelo período de 12 meses, conforme descrição abaixo:  

 
ITEM UN QDE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / EQUIPAMENTO / SERVIÇO 

01 Serviço 
12 

meses  

 
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em bombas de 
vácuo (sem peças), pelo período de 12 meses, conforme lista de equipamentos em anexo.  
 
Requisitos do Contrato: 
 
- As manutenções preventivas devem ser realizadas 1x ao mês em todos os equipamentos, 
conforme cronograma a ser definido entre CONTRATANTE e CONTRATADA; 
- Os chamados de emergência para manutenção corretiva devem ser atendidos em no 
máximo 4h, sem limites de chamados e sem custo adicional; 
- A empresa deverá desmobilizar no mínimo 3 chamados de emergência em forma de plantão 
(final de semana, feriados e noturno) sem custo adicional; 
- A empresa deverá emitir os laudos das manutenções realizadas dentro do prazo de 48h para 
justificativa das manutenções;  
- A empresa obriga-se a apresentar orçamento de peças no período de no máximo 24h;  
- Todos os profissionais da empresa devem respeitar, a todos os termos do Regulamento 
Interno da CONTRATANTE, bem como normas e orientações regulamentares expedidas pela 
contratante; 
- A empresa deverá apresentar o cronograma de manutenções para aprovação do setor de 
manutenção e programação dos horários a serem realizadas. 
- Em caso de retirada de equipamento para análise/manutenção externa, a empresa deverá 
fornecer uma bomba para que a Instituição não fique desabastecida dos serviços relacionados 
durante o período de manutenção corretiva. 
 
OBSERVAÇÃO: O contrato deve completar a glosa de valores caso não seja realizado as 
manutenções em todos os aparelhos.  
  

  
 

1. DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

1.1. As manutenções preventivas deverão ocorrer mensalmente, através de visita previamente agendada 

com a equipe do setor de manutenção - SMO, em dias úteis e em horário comercial (das 08h00min às 

18h00min); 

1.2. As manutenções corretivas não deverão possuir restrições de chamados, ou seja, a cada defeito 

apresentado nos equipamentos, a Contratante poderá efetuar um chamado técnico, sendo que a Contratada 

terá um prazo máximo de 04 horas para atendimento ao chamado; 

1.3. O atendimento das manutenções corretivas deverá ser realizado em qualquer horário, ou seja, a 

empresa deverá atender 24h, sete dias por semana; 

1.4. A empresa contratada deverá disponibilizar um canal de comunicação para abertura dos chamados; 
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1.5. Após a realização de qualquer manutenção no equipamento (quer seja preventiva ou corretiva) deverá 

ser emitido relatório descrevendo o problema do equipamento, bem como, liberação do mesmo para uso; 

1.6. A empresa Contratada deverá informar através de relatórios, todas as anormalidades existentes, ou que 

venham a ocorrer nas bombas, prejudicando o perfeito funcionamento dos equipamentos; 

1.7. A CONTRATADA deverá dar ciência à CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, de qualquer 

anormalidade que verificar durante a execução dos serviços; 

1.8. A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao setor de manutenção - SMO, qualquer 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional e que atente contra o patrimônio da CONTRATANTE, 

para que sejam adotadas as providências necessárias; 

1.9. As manutenções preventivas deverão ser realizadas no endereço da CONTRATANTE, nos seguintes 

endereços: 

 Administração: Rua 239, n. 206, St. Universitário, Goiânia - GO, 74605-070. 

 Hospital Araújo Jorge: Rua 239, n. 181, St. Universitário, Goiânia - GO, 74605-070. 

 Centro Médico: Rua 239, n. 196, St. Universitário, Goiânia - GO, 74605-070, conforme cronograma 

acordado junto ao setor de manutenção - SMO; 

1.10. A CONTRATADA deverá se responsabilizar, incluindo os custos com transporte, caso haja a 

necessidade de deslocamento do equipamento, componentes ou materiais da CONTRATANTE para a 

CONTRATADA realizar manutenção fora das dependências da Instituição; 

1.11. A CONTRATADA deverá cumprir a legislação vigente e as normas relativas à segurança do trabalho, 

bem como deverá diligenciar para que seus empregados e os seus possíveis contratados trabalhem com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) fornecido pela CONTRATADA; 

1.12. A CONTRATADA deverá disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as 

necessidades dos serviços; 

1.13. A CONTRATADA deverá garantir que as manutenções preventivas e corretivas sejam executadas por 

técnicos com qualificação técnica para efetuar os serviços; 

1.14. As empresas proponentes devem incluir no valor total do orçamento todos os custos que direta ou 

indiretamente incidirem sobre a prestação do serviço, incluindo encargos fiscais, tributários, sociais e 

trabalhistas; 

1.15. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todo dano causado que possa advir à CONTRATANTE 

decorrente da execução do contrato e/ou em razão de omissão da CONTRATADA, incluindo a 

responsabilidade pelos custos; 

1.16. A empresa CONTRATADA deverá apresentar ao SMO, quando do pagamento, relatório mensal de 

atividades, atestado pelo técnico que efetuou as manutenções e pelo responsável legal pela empresa 

CONTRATADA. 
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1.17. A empresa CONTRATADA deverá emitir e registrar junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao equipamento manutenido, 

sendo que os custos com a ART deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA (caso seja aplicável). 

 

2. DA ENTREGA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

2.1. A proposta deverá ter validade mínima de 30 dias, sendo que poderão ser desconsideradas as 

propostas com prazo inferior. 

2.2. As empresas deverão orçar os produtos/serviços de acordo com o solicitado/especificado. As exceções 

deverão ser informadas pela empresa. As propostas encaminhadas que divergirem em qualquer ponto do 

solicitado nesta carta cotação, poderão ser desconsideradas. 

2.3. A proposta de preços deverá ser apresentada em língua portuguesa e moeda nacional. 

2.4. Na análise dos aspectos técnicos da proposta, emitirá parecer técnico habilitando ou desabilitando as 

propostas integral ou parcialmente, com fundamento na descrição da Carta Cotação, facultando-se quando 

necessário para subsidiar a análise, solicitar do proponente, informações complementares do bem ou 

serviço, amostras, rol de clientes e visita técnica. 

2.5. A ACCG a qualquer tempo poderá desclassificar a proposta ou desqualificar o proponente sem que a 

esse caiba direito de indenização, na hipótese de vir a tomar conhecimento de fato ou de circunstância que 

desabone sua idoneidade financeira ou técnica, ou ainda que comprometa sua capacidade de produção, 

relativo à entrega e qualidade dos produtos. 

 
3. DO PAGAMENTO 

 
3.1. Através de boleto bancário: mensal conforme negociação e será pago apenas para ao emissor da Nota 

Fiscal. 

 
4. FORMA DE CONTATO 

 
Telefone: (62) 3243 – 7163 / 7286  

E-mail: compras_almox@accg.org.br  

 

 

Goiânia, 09 de Setembro de 2022. 

 

 
Luiz Henrique Nunes de Barros 

Serviço de Compras 
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ANEXO 1 
 

Relação de bombas de vácuo que atendem SCC, STI e todos os postos da ACCG. 
 

EQUIPAMENTO MARCA MODELO 

BOMBA DE VÁCUO 4,8KW 380V BUSCH R5 RAA155A 

BOMBA DE VÁCUO 4,8KW 380V BUSCH R5 RAA155A 
 
 


