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PREFÁCIO

Este documento apresenta uma proposta racional para realizar a manutenção civil, predial, nas unidades
da rede de saúde da SES – Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Maranhão. Esta proposta foi
apresentada aos gestores da SES, que preferiam optar por uma manutenção feita por adesão numa “Ata de
Preços”. A preservação da ideia e sua fundamentação também é um objetivo deste trabalho.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta racional para execução dos serviços de
manutenção civis, predial, nas Unidades da Rede da SES – Secretaria Estadual de Saúde do
Estado do Maranhão, fornecer dados e informações mínimas, necessárias a montagem de um
processo licitatório.
A manutenção conforme dispositivo na NBR5674 (1999), é “o conjunto de atividades a serem
realizadas para conservar e restabelecer

quando necessário a capacidade funcional das

edificações e de suas partes constituintes a fim de atender às necessidades e segurança de seus
usuários”.

São premissas deste trabalho:
(i) Os serviços de manutenção preventiva compreenderão o fornecimento de postos de mãode-obra, todo o material, equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados à
execução deste objeto, na forma das exigências contidas nas

normas e legislações

vigentes.

(ii) Os serviços de manutenção preventiva serão executados mediante apresentação prévia,
por parte do executos, de Plano de Manutenção, devidamente aprovado e atestado pela
SES.

(iii)Fazem parte do objeto, serviços de inspeção, verificação, operação, conservação,
limpeza, adequação e restabelecimento das condições normais de funcionamento das
instalações e áreas físicas das unidades, em regime rotineiro ou emergencial, de forma a
manter o prédio atualizado tecnologicamente e esteticamente conforme Plano de
Manutenção.

(iv) Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva, e emergencial com assistência técnica das
instalações aéreas e físicas, relacionados, nas edificações das unidades administrativas

diretamente vinculada a S.E.S Internas e externas, com fornecimento de mão-de-obra
especializada, ferramentas, equipamentos e materiais de reposição imediata, mediante
ressarcimento, necessário para a execução dos serviços nas unidades.

Os sistemas compreendidos pela manutenção civil são os seguintes:

 Instalações civis (estrutura, fachadas, películas, paredes, pisos, cobertura, calhas,
revestimentos de parede, pinturas, esquadrias, divisórias, impermeabilizações,
etc ).

 Instalações hidrossanitárias e pluviais (água potável fria, água quente, esgoto e
águas pluviais);

 Instalações elétricas, elétricas de baixa tensão, com a manutenção da corrente
adequada em cada unidade.

 Portas automáticas, portões de acesso à garagem, cancelas automatizadas;

 Serviços de marcenaria;

 Operação de equipamentos;

 Poço Artesiano e seus componentes. (Compressor e bombas submersas e demais
componentes);

 Hidromecânico/Mecânicos. Etc.

2 ESTUDOS REALIZADOS
A metodologia que seguiremos será compostas dos seguintes passos:
(i)

identificar uma estrutura padrão mínima de habilidades necessárias para
atender os tipos de unidades da rede;

(ii)

apresentar o impacto que uma implantação imedita causará nos contratos
existes;

(iii)

propor uma reorganização racional das empresas que atendem as unidades, e;

(iv)

apresentar o impacto financeiro da implantação com a reorganização racional.

Passamos a desenvolver esta metodologia.

2.1. Estrutura Padrão Mínima:
Objetivo:
Definir uma equipe padrão mínima de manutenção para as Unidades, baseado em quatro
grandes balizamentos:
(i)

padrões técnicos indicados pelas normas e recomendações dos fabricantes,

(ii)

pelo habilidades e competências exigidas devidos os equipamentos instalados nas
Unidades,

(iii)

pelo regime de atendimento em que as mesmas trabalham e, finalmente

(iv)

pelo que é praticado pelos grandes hospitais privados.

Metodologia:
Agrupamos as Unidades em dois grandes grupos tendo como critério a sua finalidade:
(i)

as unidades fins que denominamos Unidades de Saúde e

(ii)

as meios, Unidades Administrativas.

As Unidades de Saúde, conforme sua complexidade e tecnologia embarcada e seu regime de
funcionamento as agrupamos em três classes:
(i) Unidades de Saúde de Alta Complexidade,
(ii) Hospital de 24h e
(iii)Hospital Diurno,

Esta classificação impacta diretamente na formação na equipe padrão, no que tange no tipo
de regime de trabalho, habilidades e competência que é exigido da sua manutenção.

Estabelecido estes agrupamentos partimos para definir uma equipe mínima de manutenção
para cada classe de Unidade a ser atendida.

Para validar nosso trabalho procuramos os maiores hospitais privados da região, Hospital
São Domingos e a UDI, e verificamos sua equipe de trabalho.

As unidades da Rede estão listadas e agrupadas na figura 1 apresenta as Unidades de alta
Complexidade e Hospitais 24h, enquanto que a figura 2 apresenta os Hospitais Diurnos e as
Upas. As unidades administrativas estão na figura 3.

Figura 1: Unidades de Alta Complexidade e Hospitais de 24h da Rede

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Figura 2: Unidades UPAS e Hospitais da Rede

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Figura 3: Unidades Administrativas da Rede

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

EQUIPE PADRÃO:

Para facilitar a aplicação do conceito da equipe mínima padrão nas Unidades e evidenciar o
seu custo de administração a dividimos em dois grandes subequipes:
(i)

equipe padrão operacional específica, parte da equipe que se envolve diretamente na
execução das manutenções, e

(ii)

equipe padrão administrativa e de controle, parte de equipe de retaguarda que
promove o controle e a supervisão dos serviços.

As competências e habilidades que são exigidas de cada subequipe são as seguintes:
* Equipe padrão Operacional específica – equipe diretamente na execução:
- Eletricista Baixa;
- Pedreiro;
- Bombeiro;
- Ajudante.
* Equipe Padrão Administrativa e de Controle – equipe de retaguarda:
- Engenheiro Civil;
- Engenheiro Elétrico;
- Técnico Segurança;
- Técnico Civil;
- Supervisor.

As unidades que funcionam 24h necessitam ter pelo menos um eletricista 24h, ou seja, 3
eletricistas em regime de 8h dentro de suas instalações.

As Unidades de alta complexidade necessitam ter profissional que domine eletricidade de
alta, que entenda das cargas e sequencias de funcionamento que envolve as tecnologias
embarcadas nestes locais.

2.2. Impacto nos Contratos Existentes:
A SES – Secretaria de Estado da Saúde nos informou que mantinha contratos com empresas
para prestar manutenção e nos forneceu a seguinte relação do Plano Operativo –
Demonstração Manutenção Predial, apresentado nas figuras 4 e 5.

Figura 4: Plano Operativo

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Importante pontuar:
1. Que três Unidades, Matões do Norte, Colinas e Viana, as Unidades estão
relacionadas no Plano Operativo – Demonstração Manutenção Predial mas
não possuem dotação para a sua manutenção. Para efeito deste estudo
adotou-se o valor do Hospital Geral de Peritoró, R$ 22.418,00 / mês, por
sua semelhança física.

2. Na dotação da Unidade de Imperatriz, esta incluso no contrato de
manutenção serviços de limpeza e lavanderia. Adotou-se o mesmo valor
do Hospital Geral de Peritoró, R$ 22.418,00 / mês.

Figura 5: Plano Operativo

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

Fizemos o estudo sobre o impacto que causaria a implantação da equipe padrão mínima
descrita no item 1.1., anteriormente descrito, em cada contrato.

a) Unidades de Saúde:

Para as Unidades de Saúde com base nos quadros do anexo 1, resumimos na figura 6:
Figura 06: Impacto financeiro causado com a implantação da equipe padrão mínima no
panorama atual, com os contratos firmados, nas Unidades de Saúde

Fonte: Próprio autor.

Na Capital, onde a manutenção esta concentrada em duas empresas, a implantação da
equipe padrão não traz desiquilíbrio financeiro aos contratos, pois dilui o custo da Equipe
de Administração e Controle por um número maior de unidades.

Porém para o Interior, onde a manutenção esta diluída entre um número muito grande de
empresas esta implantação traz impacto financeiro, pois o custo da Equipe de
Administração e Controle é dividido por um número muito pequeno de unidades.

Caso se racionalize a distribuição da manutenção das Unidades por um número menor de
empresas torna-se viável com o recurso que se tem alocado.
Cabe ressaltar que com um número menor de empresas se consegue um grau maior de
especialização dos serviços prestados e se garante a capabilidade dos mesmos, facilitando
até mesmo uma certificação de qualidade num futuro próximo.

b)

Unidades Administrativas:

A implantação da equipe padrão nos contratos existentes de manutenção das Unidades
Administrativas traz um desequilíbrio financeiro.

Tecnicamente não temos como reduzir a equipe sem comprometer os serviços, recomendase uma suplementação.

As Unidades LACEM e Hemomar não possuíam dotação na relação do Plano Operativo –
Demonstração Manutenção Predial (Figuras 4 e 5), para efeito deste estudo foi atribuído
para as estas duas Unidades uma verba igual a da Vigilância Sanitária, de R$17.640,00 /
mês.

O quadro abaixo traz um resumo deste impacto da equipe mínima padrão nos atuais
contratos demonstrando que é viável sua implantação:

Figura 07: Impacto financeiro causado com a implantação da equipe padrão mínima nos

panorama atual, com os contratos firmados, nas Unidades Administrativas.

Fonte: Próprio autor
2.3.

Reorganização das Unidades:

As unidades acham dispostas geograficamente como apresentado no mapa apresentado
pela figura 08.

Figura 08: mapa com a disposição geográfica das unidades da Rede

Fonte: O próprio autor

Usando o critério puramente geográfico dividimos o Estado do Maranhão em três
Regionais: São Luis, Imperatriz e Coroatá.

Foram usados dois critérios:
i.

Localização geográfica da Unidade, e;

ii.

capacidade máxima que cada equipe padrão administrativa e de controle
(equipe de retaguarda) é capaz de gerir.

Com este novo agrupamento e considerações desenvolve-se um estudo para analisar
o impacto da equipe padrão sobre os contratos existentes, com memória no anexo,
que apresenta sintetizado a viabilização da implantação no quadro abaixo :

Figura 09 Impacto financeiro causado com a implantação da equipe padrão mínima
nos contratos firmados com o agrupamento das Unidades de Saúde do Interior

Fonte: Proprio autor

3. CONCLUSÃO
A proposta além de ser mais racional e econômica que a adotada pela SES – Secretária
Estadual de Saúde do Maranhão, não foi para frente.
Fica aqui o registro, como todo seu embasamento, talvez, para num futuro possa ser
melhorada e, quem saiba, até implantada.
Para uma futura postulação aconselha introduzir as novas unidades da rede, revisar a malha
rodoviária, em particular as estaduais e os valores envolvidos.
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ANEXOS

ANEXO 01: Impacto sobre os contratos existentes:

Equipes:
para definição das equipe foi levado em conta os seguintes critérios:
a) o regime de funcionamento de cada Unidade;
b) o grau de complexibilidade de seus equipamentos;
c) o padrão adotado pelos hospitais particulares;
d) a localização em relação ao grupo de Unidades assistida pela Empresa.

Subdividimos a equipe em duas classe:
Equipe Operacional Específica, e
Equipe Administrativa e Controle - Global;

Quantificação de Custos:
Tomamos como base a proposta da Tempo Engenharia 50/2013 de
04/12/2013

Unidades da Capital:

Unidades do Interior:

Unidades administrativas:

ANEXO 02: Impacto com a nova estrutura:

1. Equipes:
para definição das equipe foi levado em conta os seguintes critérios:
a) o regime de funcionamento de cada Unidade;
b) o grau de complexibilidade de seus equipamentos;
c) o padrão adotado pelos hospitais particulares;
d) a localização em relação ao grupo de Unidades assistida pela Empresa.

Subdividimos a equipe em duas classe:
Equipe Operacional Específica, e
Equipe Administrativa e Controle - Global;

2. Quantificação de Custos:
Tomamos como base a proposta da Tempo Engenharia 50/2013 de
04/12/2013

Valores de Referencia:
Profissional

Salario + Encargos *

Eletricista Baixa

4.084,57

Eletricista Alta

5.309,94

Pedeiro

2.943,88

Bombeiro

2.993,66

Ajudante

2.256,26

Engenheiro Civil

16.072,50

Engenheiro Eletrico

16.072,50

Tec Segurança

4.203,33

Tec Civil

4.203,33

Supervisor

4.912,01

** +30% sobre Eletricista de baixa

3. Agrupamento das Unidades:
para agrupamento das Unidades nos Lotes levou-se em
conta:
a) a localização geográfica de cada Unidade;
b) a capacidade máxima da equipe padrão de administração
e controle.

Unidades do Interior

ANEXO 3: Composição do custo de mão de obra do Governo do Estado do
Maranhão

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS
ITEM
2.1 Veículo Tipo Sedan
Veículo GOL
Depreciação 5%
Total custos diretos
Preço final adotado
2.2

2.3

UNID
Mês
Mês
Mês

COEF

P.UNIT

1,00
0,05

2.762,00
2.762,00

2.762,00
138,10
2.900,10
2.900,00

0,05
1.100,00
1,00

2.900,00
2,67
118,00

145,00
2.937,00
118,00
3.200,00
3.200,00

1,00
1,00

3.980,00
10.820,00

3.980,00
10.820,00
14.800,00
14.800,00

Mês

Manutenção e Operação
Manutenção mecânica
Gasolina
Materiais Diversos
Total custos diretos
Preço final adotado

Mês
Unid
Litro
Unid

Infraestrutura Central
Custos Físicos
Custos Operacionais
Total custos diretos
Preço final adotado

Mês
Mês
Mês

Mês

Mês

P. TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
COMPOSIÇÕES DE DESPESAS FISCAIS E LUCRO
ITEM
1

DESCRIÇÃO

UNID

COEF P.UNIT

P.
TOTAL

Despesas Fiscais
ISS
Confins
PIS

Total de Impostos

%
%
%

5,00
7,60
1,65

%

5,00
7,60
1,65
14,25

Correção referente à incisão do imposto sobre o total da fatura e não
sobre os custos dos serviços, conforme cálculo adotado pelo DNIT.

DF = {[1/(1 - DF)] - 1} x 100; DF = {[1/(1 - 0,1425)] - 1} x 100 = 16,62
2

16,62

Remuneração
Lucro Adotado

Total de Remuneração
OBS:
O valor total do BDI não é cumulativo, pois incide diferentemente
sobres os preços, conforme Planilha da Proposta.

%
%

10,00

10,00
10,00

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SES
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E LEIS TRABALHISTAS - LS

GRUPO A
1 - Previdência Social
2 - Sesi/Sesc
3 - Senai/Senac
4 – Incra
5 - Salário Educação
6 - Seguro de Acidentes do Trabalho
7 – FGTS
8 – Sebrae
9 - Serviço Social da Indústria da Construção - Seconci

20,000%
1,500%
1,000%
0,200%
2,500%
2,930%
8,000%
0,600%
1,000%

TOTAL GRUPO A

37,730%

GRUPO B
1 - Repouso semanal e feriados
2 - Auxilio Enfermidade
3 - Licença Paternidade
4 - Décimo Terceiro Salário

12,480%
0,500%
0,250%
8,220%

TOTAL GRUPO B

21,450%

GRUPO C
1 - Depósito por rescisão sem justa causa
2 – Férias
3 - Aviso Prévio Indenizado

TOTAL GRUPO C

4,870%
14,060%
10,200%

29,130%

GRUPO D
1 - Incidência de A sobre B

8,090%

TOTAL GRUPO D

8,090%

TOTAL GERAL

96,400%

ANEXO 04: Minita de edital de concorrência para manutenção de obras civis que
não prosperou.

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - 2014
ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO:
Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços de
manutenção predial preventiva, corretiva, e emergencial com assistência técnica das
instalações aéreas e físicas, relacionados, nas edificações das unidades administrativas
diretamente vinculada a S.E.S Internas e externas, como seguem discriminados no
ANEXO I desse edital, com fornecimento de mão-de-obra especializada, ferramentas,
equipamentos e materiais de reposição imediata, mediante ressarcimento, necessário
para a execução dos serviços nas unidades.
Os sistemas a serem mantidos pelo contrato são os seguintes:


Instalações civis (estrutura, fachadas, películas, paredes, pisos, cobertura,
calhas, revestimentos de parede, pinturas, esquadrias,
divisórias,
impermeabilizações, etc ).



Instalações hidrossanitárias e pluviais (água potável fria, água quente, esgoto
e águas pluviais);



Instalações elétricas, elétricas de baixa tensão, com a manutenção da corrente
adequada em cada unidade.



Portas automáticas, portões de acesso à garagem, cancelas
automatizadas;



Serviços de marcenaria;



Operação de equipamentos;



Poço Artesiano e componentes. (Compressor e bombas submersas e demais
componentes);



Hidromecânico/Mecânicos. Etc.

1.1. TERMINOLOGIA:
Para os estritos efeitos deste Termo de Referência, são adotadas as seguintes
definições:

a) Contratante: Secretaria de Estado da Saúde que contrata a execução de
serviços de manutenção de um componente ou sistema da edificação dentro
de suas Unidades de Saúde ou Unidades Administrativas.
b) Contratada: Empresa contratado para a execução de serviços de manutenção
de um componente ou sistema da edificação.
c) Caderno de Encargos: Anexo III que tem por objetivo definir o objeto da
licitação e do sucessivo contrato, bem como estabelecer os requisitos e
condições técnicas e administrativas para a sua execução.
d) Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições
contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
e) Componente: Composição, associação, fixação ou aplicação de materiais e
equipamentos na edificação.
f)

Solicitação de Uso: Carga, pressão, temperatura, umidade ou outras formas
e condições de utilização do componente da edificação.

g) Desempenho Técnico: Comportamento de um componente ou sistema da
edificação frente à solicitação de uso a que é submetido através do tempo.
h) Conservação: Atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as
características de desempenho técnico dos componentes da edificação.
i)

Manutenção: Atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as
características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas da
edificação, cujo funcionamento depende de dispositivos mecânicos,
hidráulicos, elétricos e elétro-mecânicos.

j)

Manutenção Corretiva: Atividade de manutenção executada após a
ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da
edificação.

k) Manutenção Preventiva: Atividade de manutenção executada antes da
ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da
edificação.
l)

Programa de Manutenção (Plano de Manutenção): Conjunto de inspeções
periódicas destinado a evitar a ocorrência de falha ou de desempenho
insuficiente dos componentes da edificação, definidas em função das
características dos componentes da edificação e orientação técnica dos
fabricantes ou fornecedores.

m) Manutenção Programada: Manutenção preventiva realizada em obediência a
um Programa ou Plano de Manutenção dos componentes da edificação.

n) Garantia de Qualidade: Ações planejadas e sistemáticas a serem realizadas
pela Contratada durante a execução dos serviços e obras, de modo a infundir
no Contratante a confiança de que os produtos, fornecimentos ou serviços
atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos no Caderno de Encargos.
o) Sistema de Qualidade: Estrutura organizacional, responsabilidades,
processos, procedimentos e recursos mobilizados pela Contratada na gestão
da qualidade dos serviços objeto do contrato.
p) Gestão de Qualidade: Parte da função gerencial da Contratada que
implementa o sistema de qualidade a ser adotado na execução dos serviços
objeto do contrato.
q) Controle de Qualidade: Técnicas operacionais e atividades da Contratada para
verificar o atendimento dos requisitos de qualidade pertinentes aos serviços
objeto do contrato.
2. JUSTIFICATIVA:
Este termo de referencia tem por finalidade, fornecer dados e informações mínimas,
necessárias aos interessados em participar do certame licitatório, bem como
estabelecer as obrigações e responsabilidades da empresa CONTRATADA E DA
CONTRATANTE.
2.1. A manutenção conforme dispositivo na NBR5674 (1999), é “o conjunto de
atividades a serem realizadas para conservar e restabelecer
quando
necessário a capacidade funcional das edificações e de suas partes
constituintes a fim de atender às necessidades e segurança de seus usuários”.
2.2. Os serviços de manutenção preventiva compreenderão o fornecimento de
postos de mão-de-obra, todo o material, equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados à execução deste objeto, na forma das exigências
contidas neste Termo de Referência e demais anexos.
2.3. Os serviços de manutenção preventiva serão executados mediante
apresentação prévia, por parte da CONTRATADA, de Plano de Manutenção,
devidamente aprovado e atestado pela CONTRATANTE.
2.4. Os serviços de manutenção estão relacionados e quantificados no anexo IV.
3. OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
A CONTRATADA se obriga a prestar serviços contínuos de manutenção e conservação
predial das Unidades compreendendo todo o sistema a serem executados pela
CONTRATADA, que deverá apresentar a taxa de BDI utilizada na composição de
preços correspondente a manutenção citada a ser executada.
Fazem parte do objeto, serviços de inspeção, verificação, operação, conservação,
limpeza, adequação e restabelecimento das condições normais de funcionamento das

instalações e áreas físicas das unidades, em regime rotineiro ou emergencial, de forma
a manter o prédio atualizado tecnologicamente e esteticamente conforme Plano de
Manutenção.
3.1. GARANTIA DA QUALIDADE:
Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:
a) O Caderno de Encargos será o instrumento hábil para a indicação do modelo de
Garantia de Qualidade selecionado pelo Contratante para os fornecimentos e
produtos relativos ao objeto do contrato.
b) A seleção do modelo de Garantia de Qualidade deverá ser efetuada de
conformidade com as disposições das Normas NBR 19.000 - Normas de Gestão
de Qualidade e Garantia de Qualidade - Diretrizes para Seleção e Uso e NBR
19.001 - Sistemas de Qualidade - Modelo para Garantia de Qualidade em
Projetos/Desenvolvimento, Produção, Instalação e Assistência Técnica.
c) O Contratante poderá discriminar os componentes do Sistema de Qualidade a
ser adotado pela Contratada, ajustando, suprimindo ou adicionando
componentes ao Sistema selecionado, de forma a adequar o modelo de
Garantia de Qualidade aos serviços objeto do contrato.
d) O Sistema de Qualidade adotado pela Contratada deverá ser estruturado de
conformidade com a Norma NBR 19004 - Gestão da Qualidade e Elementos do
Sistema da Qualidade - Diretrizes, contemplando, no mínimo, os seguintes
elementos:
• responsabilidade e autoridade pela qualidade, definindo explicitamente as
responsabilidades gerais e específicas pela qualidade;
• estrutura organizacional, apresentando a organização da Contratada para a
Gestão da Qualidade, bem como as linhas de autoridade e comunicação;
• recursos e pessoal, indicando os recursos humanos e materiais a serem
utilizados pela Contratada;
• procedimentos operacionais, indicando as atividades da Contratada para o
cumprimento dos objetivos da qualidade.
e) A Contratada deverá apresentar o Sistema de Gestão de Qualidade através de
um “Manual de Qualidade”, que conterá a descrição completa e adequada do
Sistema, servindo de referência permanente para a sua implementação e
manutenção
f) Os procedimentos operacionais deverão abordar, no mínimo, as seguintes
atividades a serem realizadas durante a execução dos serviços:
• análise do contrato, abrangendo o Caderno de Encargos e todos os demais
documentos anexos;
• controle de documentos, incluindo correspondência, atas de reuniões, e
demais documentos pertinentes à execução do contrato;
• controle de execução dos serviços, abrangendo aquisição, registro, manuseio
e armazenamento de materiais e equipamentos, utilização de equipamentos,
técnicas e rotinas de manutenção, tratamento de interfaces, saúde e segurança

no trabalho, inspeção e ensaios de controle de materiais, equipamentos e
serviços, bem como instrumentos de planejamento, como fluxogramas e
cronogramas;
• auditorias e registros de qualidade;
• registro, qualificação e treinamento de profissionais.

3.2. ABRANGÊNCIA DA MANUTENÇÃO:

Alvenarias;

Pisos;

Forros;

Coberturas;

Vidros;

Marcenaria;

Serralheria;

Pintura;

Revestimentos (parede e teto);

Construções;

Estrutura de concreto e metálicas;

Estrutura da Fachada ( pele de vidro);

Esquadrias divisórias;

Fachadas;

Impermeabilizações;

Calhas;

Paredes;

Portas automáticas, portões de acesso à garagem, cancelas
automatizadas;

Rede elétrica de baixa tensão e seus componentes;

Rede elétrica de alta tensão e seus componentes;

Rede Hidráulica e seus componentes;

Rede Sanitária e seus componentes inclusive E.T.E ( Estação de
Tratamento de Esgoto);

Rede de água Pluvial e seus componentes inclusive seu reuso;

Unidades de produção de água e seus componentes;

Demais Componentes da Estrutura física das Unidades.
4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
Estabelecido no anexo I.
5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS:
5.1. Instalações civis: Prédios compreendendo; estrutura em concreto armado ou
alvenaria estrutural cobertura em telha de fibrocimento, metálica ou cerâmica;
calhas em concreto armado, metálicas ou PVC, impermeabilizadas ou não
com manta asfáltica; impermeabilizações em paredes e muros; alvenarias de
tijolo cerâmico, bloco de concreto e de gesso; revestimentos de paredes
(cerâmico e ou argamassado); pavimentação interna e externa (asfáltica,

argamassada e articulada); pinturas (de parede, teto, faixas, meio-fio,
canteiros, corrimão de escadas, esquadrias de um modo geral); forros;
divisórias, rufos, grades metálicas e escadas metálicas, portões com
acionamento remoto; ferragens e demais acessórios.
5.2. Instalações elétricas: Quadro geral de baixa tensão, centros de distribuição,
disjuntores, motores elétricos, condutores, interruptores, tomadas, iluminação
interna e externa, luminárias, lâmpadas, reatores e demais acessórios.
5.3. Instalações hidráulicas, sanitárias e pluviais: Instalações hidráulicas e
sanitárias para todo o prédio, compreendendo alimentador predial, caixas
d’água, cisternas, poços, barriletes, redes de distribuição, redes de águas
servidas e pluviais, sistemas de recalque, bombas de recalque e esgoto,
aparelhos sanitários, registros, louças, pias, metais e acessórios, válvulas de
descarga, caixas de inspeção, caixas de gordura, ralos, caixas de areia,
“bocas de lobo”, dreno de brita, fossas, sistema de reuso de águas pluviais,
água quente e E.T.E.
5.4. Serviços de marcenaria: Montagem e desmontagem de mobiliário, troca e
ajuste de fechaduras, pequenos reparos em mesas, cadeiras, gaveteiros,
armários e estantes, pequenos serviços de montagem e desmontagem de
divisórias, adequação de “lay-out”, regulagem de portas, fixação de quadros e
placas diversas, regulagem de arquivos deslizantes.
5.5. Equipamentos: Quadros Gerais de Distribuição Normal QGD-N ( inclusive
disjuntores de BT ), bombas de água potável, motores elétricos dos portões e
cancelas automatizadas.
6. PREÇOS E PROPOSTA:
6.1. Apresentar planilha aberta de Custos e Formação dos Preços, contendo o
detalhamento de todos os elementos que influenciam no Custo Operacional,
inclusive Tributos e Encargos Sociais.
6.2.

O preço total geral obtido na Planilha de Serviços e Preços Unitários de
Manutenção é somente estimativa de faturamento pela CONTRATADA uma
vez que os quantitativos de serviços eventuais efetivamente executados
variarão mês a mês.
6.2.1

A proposta será global para o fim de adjudicação, mas cada serviço
deverá ser cotado individualmente, por Unidade considerando a área
física de cada unidade.

6.3. Junto com a proposta de preços as licitantes deverão apresentar as
composições unitárias dos custos de todos os serviços de manutenção,
incluindo os relativos à mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas,
instrumentos, E. P.I’s, uniformes, alimentação, transporte, exames
admissionais e demissionais e tudo quanto se fizer necessário à correta
execução dos serviços, BDI e materiais;
6.4 Considerar-se-á as Licitantes como especializadas nos serviços em questão e,
por conseguinte, serão responsáveis exclusivas pela alocação e
dimensionamento correto dos quantitativos de homens/hora/especialidade
necessários à perfeita e completa consecução do objeto, observadas as
especificações deste Termo de Referência. Não se trata de contratação de
mão-de-obra ou postos de trabalho, mas de serviço especializado de
manutenção predial preventiva com índices de produtividade.
6.5 Deverá estar incluído na proposta da licitante: Declaração expressa de que os
preços contidos na proposta, para a manutenção predial, estão inclusos todos
os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais trabalhistas e sociais,
seguro, transporte, materiais, serviços e demais despesas necessárias ao
cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência e seus anexos;
 Declaração expressa de que a Licitante é responsável exclusiva pela
alocação
e
dimensionamento
correto
dos
quantitativos
de
homens/hora/especialidade necessários à perfeita e completa consecução do
objeto, observadas as especificações deste Termo de Referência;
 Declaração expressa de que adotará os procedimentos ambientalmente
adequados para o descarte de materiais potencialmente poluidores
provenientes dos serviços (sucata), tais como: pilhas, baterias, lâmpadas,
circuitos impressos, lubrificantes, etc. que contenham, em suas composições,
chumbo, mercúrio e seus compostos ou outros elementos tóxicos, remetendo‐
os, sem ônus para a contratante, para os estabelecimentos que as
comercializam, empresas de reciclagem ou à rede de assistência técnica
autorizada pelas respectivas indústrias.
 Declaração de que terá disponibilidade de ferramentas e equipamentos,
pessoal técnico especializado e outros considerados essenciais para o
cumprimento do objeto;
 Apresentar para a Contratante e de forma didática, observando cada um dos
itens das planilhas anexas e as especificações deste Termo de Referência:
os procedimentos e rotinas de manutenção considerados, inclusive com um
Plano de Manutenção e dimensionamento das equipes de trabalho residentes
e volantes para cada especialidade com as respectivas justificativas técnicas
e cálculos pertinentes, bem como a relação de ferramentas, equipamentos e
insumos disponibilizados para realização dos serviços, observadas as
especificações deste Termo de Referência.

 As planilhas de formação de custo de cada item serão objeto de análise para
avaliar o dimensionamento das equipes de trabalho em relação ao tempo de
atendimento em caso de falhas e em relação às rotinas de manutenção
preventiva;

7. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
Em razão das características e necessidades específicas dos serviços de manutenção
preventiva a serem executados nas unidades a CONTRATADA dimensionará os
recursos humanos de seu quadro, nas categorias profissionais citadas abaixo no item
7.1
7.1. A CONTRATADA alocará profissionais com as seguintes características e
comprovação da prestação de serviços.
7.1.1. Engenheiro civil, com experiência em manutenção de sistemas civis
semelhantes aos constantes deste Termo comprovada mediante
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, para as
atividades de campo;
7.1.2. Engenheiro eletricista, com experiência em manutenção de sistemas
elétricos semelhantes aos constantes deste Termo comprovada
mediante Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
para as atividades de campo;
7.1.3. Encarregado de manutenção predial: com ensino médio completo ou
equivalente, e experiência comprovada em manutenção de sistemas
elétricos semelhantes aos constantes deste Termo;
7.1.4. Técnico em edificações, com ensino médio completo ou equivalente,
com prática em sistemas civis semelhantes aos constantes deste
Termo de Referência e experiência comprovada;
7.1.5. Técnico em Segurança do Trabalho, com ensino em nível médio e
experiência comprovada em manutenção de sistemas semelhantes
aos constantes deste Termo, com Certidão de Acervo Técnico (CAT)
emitida pelo CREA;

7.2. A CONTRATADA definirá a distribuição do efetivo de profissionais residentes
no local especificado no objeto deste Termo de Referência;
7.3. É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de transporte para os
profissionais residentes nos locais de trabalho definidos pela
CONTRATANTE; tal transporte refere-se ao deslocamento destes
profissionais até os locais de trabalho no início da jornada de trabalho e o
respectivo retorno ao término da jornada de trabalho;
7.4. A CONTRATADA será responsável por executar e finalizar os serviços
iniciados durante o expediente normal, em finais de semana ou em horário

noturno, nos casos em que as pendências impeçam as atividades essenciais
da CONTRATANTE. Para isso a CONTRATADA deverá ter autorização por
escrito da CONTRATANTE;
7.5. Aos sábados, domingos e feriados, e nos períodos noturnos de segunda a
sexta-feira, os serviços de manutenção poderão ser prestados em regime de
chamada eventual para os casos excepcionais e de urgência.
7.6. O CONTRATANTE terá o direito de alterar os horários estabelecidos,
respeitada a natureza diurna e a jornada de trabalho diária, sempre que julgar
necessário, bastando tão somente comunicar por escrito à CONTRATADA.
7.7. Os engenheiros responsáveis da CONTRATADA deverão realizar 01 ( uma )
visita semanal de no mínimo 04 ( quatro ) horas, durante o horário normal de
trabalho dos profissionais e sempre que os mesmos, não forem capazes de
solucionar os problemas existentes, que serão registrados em Livro de
Ocorrência junto ao fiscal do Contrato;
7.7.1. Além das visitas obrigatórias estipuladas no item 8.8, quando o
CONTRATANTE julgar necessária a presença do engenheiro, este
deverá comparecer em até 02 (duas) horas após a solicitação;
7.7.2. A CONTRATADA deverá fornecer uniformes completos a cada
empregado, no início da execução do contrato devidamente
caracterizado;
7.7.3. A partir da data de início da execução dos serviços, os uniformes
deverão ser substituídos quando necessário e a qualquer tempo, no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação
escrita do CONTRATANTE, sempre que não atendam às condições
mínimas de apresentação;
7.7.4. O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças compatíveis
com a atividade desenvolvida pelo profissional bem como os
equipamentos de proteção individual (E.P.I).
8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
8.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção em obediência ao
Plano de Manutenção apresentado e aprovado pela CONTRATANTE.
8.2. Os materiais empregados e a execução dos serviços deverão obedecer
rigorosamente:
8.2.1. Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente
documento;
8.2.2.

Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes
relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem do
produto;

8.2.3. Às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia),
em especial as seguintes:
NBR: 5674
NBR 5.410
NBR 5413
NBR 5.626
NBR 8.160
NBR 10.131
NBR 10.844

- Manutenção de Edificações
- Instalações elétricas de baixa tensão;
- Iluminação de interiores;
- Instalação predial de água fria;
- Sistemas prediais de esgoto sanitário;
- Bombas hidráulicas de fluxo.
- Instalações prediais de águas pluviais;

8.2.4. Às disposições legais federais, estaduais e municipais pertinentes;
8.2.5. Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e
esgoto;
8.2.6. Aos regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão;
8.2.7. Às normas técnicas específicas, de acordo com as garantias de
materiais, serviços e equipamentos do imóvel, se houver;
8.2.8. As normas regulamentares do Ministério do Trabalho, em especial as
seguintes:
NR-6

- Equipamentos de Proteção Individual
EPI;
NR-10
- Segurança em Instalações e Serviços
em Eletricidade;
NR-18
- Condições e Meio Ambiente de
Trabalho na Indústria da
Construção;
À Resolução CONFEA n. º 425/98 (ART)

–

8.3 Todos os serviços relativos ao presente documento se referem à manutenção
predial, entendendo-se isso por todas as ações e intervenções permanentes,
periódicas ou pontuais e emergenciais nos sistemas, subsistemas,
equipamentos e componentes prediais de propriedade do CONTRATANTE que
resultem, respectivamente, na manutenção do estado de uso ou de operação,
e na recuperação do estado de uso ou de operação, para que o patrimônio do
CONTRATANTE seja garantido;
8.4. Toda e qualquer manutenção que necessite quebra de alvenaria, forro, piso,
revestimentos e demais itens de acabamento, devem ser recompostos pela
CONTRATADA
conforme
padrão
existente
e
especificado
pela
CONTRATANTE;
8.5. Nos equipamentos que se encontram em período de garantia, os serviços de
manutenção somente poderão ser executados após a constatação de que o
problema não decorre de defeito coberto pela garantia.

8.5.1. Ficando constatado que o problema do equipamento decorre de
defeito de fabricação, a CONTRATADA comunicará o fato ao
CONTRATANTE no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, não
ultrapassando a data de término da garantia, mediante emissão de
laudo técnico, a fim de que sejam tomadas as providências
necessárias;
8.5.2.

Caso a CONTRATADA execute, sem a autorização da
CONTRATANTE, os serviços de manutenção nesses equipamentos e
disto resulte a perda da garantia oferecida, a CONTRATADA assumirá
durante o período remanescente da garantia e todos os ônus a que
atualmente está sujeito o fabricante do equipamento;

8.6. A CONTRATADA deverá observar os seguintes itens:
8.6.1. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos
serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado,
no valor da sua proposta, também, as complementações e
acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalações e equipamentos, não
cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extras”
ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os
previstos neste documento;
8.6.2. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos
serviços aqui descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos
nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA.

9. PLANO DE MANUTENÇÃO:
9.1. Rotinas mínimas de manutenção:
9.1.1 As rotinas de manutenção predial serão aquelas constantes do Plano de
Manutenção a ser apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
CONTRATANTE, que providenciará todos os ajustes de rotinas que
forem necessárias para manter o efetivo funcionamento dos sistemas.
9.1.2. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, modificar as rotinas ou a
periodicidade, bastando comunicar por escrito à CONTRATADA, a qual
terá o prazo máximo de 05 (cinco ) dias corridos para promover os
acertos necessários.
9.1.3. Todos os casos de manutenção que não puderem ser solucionados no
mesmo dia deverão ser comunicados ao CONTRATANTE e
apresentado prazo para a solução do mesmo.

9.2. A CONTRATADA deverá apresentar para aprovação da Contratante, nos
primeiros 20 (vinte ) dias da vigência do contrato, o Plano de Manutenção

Predial especificando os diversos tipos de equipamentos - os tipos de
manutenção (diária, semanal, semestral e anual) e seus respectivos
cronogramas. As manutenções anuais deverão ser executadas,
obrigatoriamente, nos primeiros seis meses de vigência do contrato.
9.3. A CONTRATADA deverá apresentar Relatório de Inspeção das edificações,
onde ocorrerão os serviços inclusive equipamentos, máquinas, etc, no prazo
máximo de 20 ( vinte ) dias da assinatura do Contrato.
10. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, na execução do objeto deverá:

1. Responsabilizar-se pela guarda e vigilância dos materiais, ferramental e
instrumentos de sua propriedade utilizados no desempenho das tarefas de
manutenção CONTRATADA, ficando os mesmos disponíveis a qualquer hora;
2.

Facilitar a fiscalização procedida por órgãos federais, estaduais e municipais,
entidades de classe, sindicatos, CREA etc. no cumprimento de normas, leis e
demais dispositivos pertinentes, cientificando o CONTRATANTE do resultado
das inspeções e tomando de imediato todas as providências para corrigir
eventuais falhas ou irregularidades encontradas. Serão de responsabilidade
da CONTRATADA quaisquer sanções aplicadas, no tocante aos serviços
contratados.

3. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n º 6.496/77 e apresentá-las ao CONTRATANTE, antes do faturamento da
primeira parcela, sob pena de não o fazendo não receber o correspondente
valor;

4. Providenciar junto o Cadastro especifico do INSS - CEI junto à Receita Federal
para cada Lote, apresentá-los ao CONTRATANTE, antes do faturamento da
primeira parcela, sob pena de não o fazendo não receber o correspondente
valor;
5. apresentar junto coma s nota fiscal mensal, a documentação de regularidade
fiscal, as Certidões de Regularidade com a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por tempo de Serviço (FGTS) da Empresa e do CEI, sob pena de
não o fazendo não receber o correspondente valor;
6. Apresentar mensalmente folha de pagamento nominal com os colaboradores
alocados, com sua função, por unidade, em cada CEI, sob pena de não o
fazendo não receber o correspondente valor;
7. Fornecer aos seus funcionários uniformes adequados ao ambiente, sendo que o
padrão/tipo, deverá ser aprovado previamente pela administração da SES
fornecer equipamentos de segurança e de proteção individual (E.P.I) e de
proteção coletiva (E.P.C), de acordo com a função de cada funcionário,
zelando para que os mesmos sejam correta e continuamente utilizados. Os

funcionários deverão estar sempre limpos, asseados e identificados mediante
o uso permanente do crachá, contendo: nome do funcionário, função, logo
tipo da empresa;
8. Manter, às suas expensas, equipamentos de informática e periféricos
(impressora com resolução fotográfica, scanner, fax, copiadora, etc.);
9. Registrar fotograficamente os serviços de relevância realizados, as condições
críticas das edificações e sempre que solicitado pela Fiscalização.
10.

Instalar, em local indicado pela Fiscalização, quadro para controle de
deslocamento e movimentação das equipes.

11. Comunicar previamente à Fiscalização e aos setores afetados, inclusive os de
outros serviços contratados, sempre que for necessária a interrupção no
fornecimento de energia elétrica, água etc.
12. Isolar e sinalizar adequadamente as áreas afetadas pelos serviços, de modo a
garantir a segurança de funcionários, usuários e terceiros
13. Manter permanentemente limpa e bem conservada a área que lhe será
destinada para a instalação de oficinas;
14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, repondo inclusive as peças
e componentes fornecidos pelo CONTRATANTE, às suas expensas, serviços
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, que tenham sido
rejeitados pela Fiscalização;
15. Emitir relatório descrevendo os serviços executados, especificando as peças
trocadas. As peças substituídas deverão ser apresentadas à Fiscalização;
16. Realizar os serviços conforme as rotinas, as especificações dos fabricantes, a
NBR 5676 – Manutenção Predial, Resolução RDC nº50 da ANVISA e suas
retificações, bem como as demais normas da ABNT e do INMETRO
pertinentes ao escopo do Contrato
17. Observar leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta ou indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato.
18. Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
efetuar, de acordo com o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor,
CREA e Código Civil.
19. Apresentar o Plano de Manutenção descrito neste Termo de Referência”
subscrito por profissional responsável da CONTRATADA e pelo seu
representante legal. A aprovação total ou rejeição total ou parcial do Plano de
Trabalho ocorrerá no prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da data da
sua apresentação, deve CONTRATADA, no caso de rejeição total ou parcial,
providenciar as adequações necessárias no prazo de 15 (quinze) dias
corridos contados da comunicação de tal fato, apenas após a aprovação do

PLANO DE TRABALHO, é que a CONTRATADA poderá iniciar os serviços
objeto do contrato.
20. Fazer mensalmente e submetê-la à aprovação da Fiscalização a medição dos
serviços conforme critério aqui estabelecido e condições constantes do edital
e da minuta do contrato;
21. Manter a Equipe Técnica na condução dos trabalhos e permanentemente
acessível
à Fiscalização do CONTRATANTE, proporcionando toda
assistência necessária ao funcionamento das instalações e sistemas objeto
da contratação.
22. Manter um escritório central, equipado com telefone, internet, computadores e
impressoras e demais itens necessários à perfeita execução dos seus
trabalhos.

11. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
A CONTRANTE tem que proveu dentro um valor mensal contratado, para cada
Unidade, conforme suas características, no anexo I, para compra de materiais não
contemplados no Plano de Manutenção, informando claramente o BDI que será
aplicado nos custos dos mesmos acima referenciados, obrigando-se a apresentação de
relatório complementar comprovando a referida aplicação. Caso os valores indicados
em percentuais não sejam atingidos no mês, os mesmos deverão ser abatidos do valor
total da fatura mensal.
Os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA, deverão ter seus preços
previamente aprovados pela Unidade de Engenharia de Manutenção, sendo estes
compatíveis com os valores de mercado.
11.1 Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser
comprovadamente de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos
padrões especificados e às normas da ABNT.
11.2 Também, todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, que serão
empregados nos serviços, deverão possuir garantia pelo prazo estabelecido
pelo fabricante

12. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE
Definir local para instalação de oficinas;
Fornecer os desenhos iniciais dos edifícios e das instalações.
Exercer a fiscalização dos serviços.

13. EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL:
A empresa vencedora da licitação deverá apresentar, na data da assinatura do contrato,
a relação da equipe técnica que será responsável pela execução dos serviços.
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ANEXO III
CADERNO DE ENCARGO
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTEÇÃO PREDIAL
1. INTRODUÇÃO:
Trata-se do Caderno de Encargos que objetiva estabelecer as diretrizes gerais para a execução de
serviços de conservação e manutenção de uma edificação ou conjunto de edificações, e de
assistência técnicas das instalações e áreas físicas, coberturas, Esquadrias de um modo geral,
Impermeabilização, Instalações Elétrica, Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Águas Pluviais, e
construção civil e manutenção de Edificações das Unidades Hospitalar.
Este documento tem por finalidade detalhar os serviços mínimos necessários em cada item da planilha
proposta de preços descritos no ANEXO I deste processo.

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
Os serviços de conservação e manutenção correspondem às atividades de inspeção, limpeza e
reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executados em obediência a um Plano ou
Programa de Manutenção, baseado em rotinas e procedimentos periodicamente aplicados nos
componentes da edificação. Serão adotados os seguintes procedimentos e rotinas de serviços:
2.1. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO:
2.1.1 Arquitetura:
Todos os componentes da edificação deverão ser periodicamente limpos, de conformidade
com as especificações e periodicidade estabelecidas no Plano de Manutenção.
Os serviços de conservação em arquitetura normalmente restringem-se à substituição de
elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do
elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio,
adotando-se, então, o mesmo processo construtivo descrito nas Práticas de Construção
correspondentes.
Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento
danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas
diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo
desempenho do conjunto.
Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta
também ser substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas
técnicas diversas, como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas
antes da correção da arquitetura.
As ocorrências mais comuns são as seguintes:

a) Alvenarias
Deve-se descascar ou retirar o revestimento de todo o componente, deixando à mostra a
trinca, rachadura ou área deteriorada. Procede-se, então, ao seu alargamento e verificação
da causa para sua correção. Após a correção, deverá ser feito preenchimento com
argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, até obter-se um nivelamento
perfeito da superfície.
Posteriormente será aplicado o revestimento para refazer o acabamento de todo o
componente original, atentando-se para a não formação de áreas de aspecto e
desempenho diferentes.
b) Pinturas
Na constatação de falhas ou manchas, ou mesmo em caso de conservação preventiva de
qualquer pintura de componente da edificação, deve-se realizar o lichamento completo da
área ou componente afetado, tratamento da base ou da causa do aparecimento das
manchas ou falhas, quando houver. Posteriormente, procede-se à recomposição total da
pintura nas mesmas características da original, ou com novas características se assim for
determinado.
c) Revestimento de Pisos
Se placas ou peças do revestimento se destacarem, deverá ser retirado o revestimento de
toda a área em volta e verificar a existência ou não de problemas na estrutura do piso. Se
houver problemas de dilatação excessiva, recomenda-se a substituição de todo o piso por
elementos mais flexíveis. Se não, procede-se à recomposição do piso adotando-se o
mesmo processo construtivo descrito nas Práticas de Construção correspondentes.
d) Coberturas
A recomposição de elementos da cobertura deve ser feita sempre que forem observados
vazamentos ou telhas quebradas. Deve-se seguir sempre os manuais do fabricante, e
nunca fazer a inspeção ou troca de elementos com as telhas molhadas.
e) Impermeabilizações
As impermeabilizações de coberturas devem ser refeitas periodicamente de acordo com as
recomendações do fabricante. Recomenda-se a retirada de todo o revestimento, limpeza
da área a ser tratada, verificação dos caimentos, das argamassas da base e das furações,
e refazimento completo da impermeabilização. Onde for possível, poderá ser substituída
por cobertura de telhado.
2.1.2 Interiores e Comunicação Visual:

Os serviços de manutenção de equipamentos e aplicações de interiores e comunicação
visual restringem-se à inspeção, limpeza e restauração ou substituição dos elementos
deteriorados.
2.1.3 Paisagismo:
a) Adubação:
Os terrenos gramados deverão receber uma adubação de cobertura em terra vegetal ou
terra misturada com adubo orgânico, ou ainda com adubo químico em proporção
adequada, aplicada de acordo com indicações do fabricante.
b) Adubação NPK:
Procede-se a esta adubação completa e balanceada das áreas ajardinadas, de forma
preventiva, no início da estação de chuvas, ou isoladamente desde que as plantas
apresentem sintomas iniciais de deficiência de nutrientes, como amarelamento,
ressecamento das bordas das folhas, paralisação do crescimento, enfraquecimento da
floração e outros.
Esta adubação deverá ser aplicada conforme instruções do fabricante, podendo ser
misturada à terra de cobertura.
c) Podas:
Deverão ser executadas em épocas certas as podas de formação, tanto nas árvores como
nos arbustos. Não deverão ser executadas podas que descaracterizem as plantas, sendo
importante a manutenção da forma natural de cada essência.
d) Tratos Fitossanitários:
Para contornar desequilíbrios no desenvolvimento das plantas, deve proceder-se ao
controle de insetos, fungos, vírus e outros, por processos biológicos, físicos e químicos.
Os controles químicos são geralmente os mais eficientes a curto prazo, podendo, no
entanto, acarretar desequilíbrios em cadeia, por acumulação no solo, ou na planta, de
elementos indesejáveis.
O uso de produtos químicos, como inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas e outros,
deverá limitarse aos casos específicos e às dosagens indispensáveis.
Deverão ser observados rigorosamente as especificações de uso de cada produto químico
e de manuseio dos equipamentos, garantindo a proteção contra intoxicação de homens,
animais e plantas.
Deve proceder-se à vistoria periódica de controle de pragas e doenças.
Quando a identificação da praga ou doença não puder ser feita no local, o problema deve
ser encaminhado a especialistas.
2.1.4 Pavimentação:
a) Pavimento de Concreto:
Periodicamente deverá ser realizada a limpeza das juntas e o rejuntamento dos pontos
onde o material selante não se apresentar em boas condições. As placas danificadas

deverão ser parcial ou totalmente restauradas, adotando-se os processos construtivos
descritos nas Práticas de Construção.
b) Pavimentos em Blocos de Concreto:
A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com afundamentos.
Nestes locais será realizada a remoção dos blocos, a reconstrução da camada de base e a
recolocação dos blocos que não estiverem danificados, de conformidade com os
procedimentos mencionados nas Práticas de Construção.
c) Pavimentos em Paralelepípedos:
A inspeção periódica da superfície deverá delimitar os pontos e áreas com afundamentos.
Nestes locais, será realizada a remoção dos paralelepípedos e a reconstituição da camada
de base, seguida da reposição das peças removidas e o rejuntamento. Mesmo em áreas
ou pontos sem afundamentos, o rejuntamento deverá ser refeito sempre que necessário.
Os serviços deverão ser executados de conformidade com os procedimentos indicados
nas Práticas de Construção.
d) Pavimentos Asfálticos:
Será prevista a reconstrução da estrutura do pavimento nos locais onde for constatada a
existência de afundamentos ou buracos. As áreas poderão ser demarcadas com a
configuração de um quadrilátero com lados paralelos e perpendiculares ao eixo do
pavimento. Após o corte vertical e a remoção das camadas danificadas do interior da área
demarcada, será realizada a sua reconstrução, de conformidade com os procedimentos
indicados nas Práticas de Construção. As anomalias de maior gravidade, que requeiram
reforço ou recomposição do pavimento, de preferência, deverão ser solucionadas com a
orientação do autor do projeto ou de técnico especializado.
2.2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:
2.2.1 Estruturas Metálicas:
a) Pontos de Corrosão:
Será realizada a limpeza da área afetada, que poderá ser manual, através de escovas de
aço, ou mecânica, através de esmeril ou jateamento com areia ou grimalha. Após a
limpeza deverá ser medida a espessura da chapa na região afetada para avaliação das
condições de segurança e da necessidade de reforço da estrutura. A recomposição da
pintura, através de procedimento análogo ao da aplicação original e recomendações dos
fabricantes, será executada após a avaliação e eventual reforço estrutural.
b) Parafusos Frouxos:
A existência de parafusos frouxos indica uma estrutura com movimentação atípica, não
prevista no projeto. De início, os parafusos deverão ser novamente apertados. O
afrouxamento constante de um mesmo parafuso justifica uma avaliação e eventual reforço
estrutural, pois tal comportamento poderá levar a estrutura à ruína por fadiga do material.
c) Deslocamentos Excessivos:
Deslocamentos dos componentes da estrutura fora do padrão normal deverão ser
observados para verificação e acompanhamento adequado. Um parecer técnico, de

preferência do autor do projeto, será importante para determinar a necessidade de
instalação de instrumentos de medida e avaliação estrutural.
d) Trincas em Soldas e Chapas de Base
As trincas que vierem a ser detectadas tanto em soldas quanto nos materiais de base,
deverão ser recuperadas de acordo com as recomendações da AWS. O frequente
aparecimento de trincas na mesma região justifica uma avaliação e eventual reforço da
estrutura.
e) Falhas na Pintura
As falhas ou manchas na pintura da estrutura deverão ser recuperadas de conformidade
com os procedimentos originais e recomendações dos fabricantes. Deverá ser pesquisada
a causa do aparecimento das falhas e manchas, a fim de evitar a sua reincidência. De
preferência, a interpretação das anomalias deverá ser realizada através de parecer técnico
do autor do projeto.
2.2.2 Estruturas de Concreto
a) Fissuras
A existência de fissuras pode indicar problemas na estrutura da edificação, devendo ser
caracterizadas quanto ao tipo e localização. A análise das características e aspecto das
fissuras permite relacioná-las com as prováveis causas geradoras:
 Tração - perpendiculares à direção do esforço atuante e abrangendo toda a seção
transversal da peça;
 Compressão - paralelas à direção do esforço atuante;
 Cisalhamento - inclinadas na direção paralela às bielas de compressão e geralmente
localizadas próximas aos apoios;
 Flexão - perpendiculares ao eixo da estrutura e situando-se na região tracionada do
elemento estrutural;
 Retração - geralmente perpendiculares aos eixos dos elementos estruturais;
 Torção - inclinadas como as fissuras de cisalhamento, porém com direção dependendo
do sentido da torção;
 Recalques - inclinadas como fissuras de cisalhamento.
Um parecer técnico, de preferência elaborado pelo autor do projeto, será importante na
definição das causas geradoras, bem como na determinação da terapia da estrutura a ser
adotada. Selantes elásticos, rígidos, ou mesmo um reforço poderão ser propostos.
b) Pontos de Corrosão nas Armaduras
A corrosão está diretamente associada à segurança da estrutura pois reduz a seção
transversal das armaduras. As possíveis causas são:
 pequeno cobrimento das armaduras;
 infiltrações diversas.
As terapias podem ser subdivididas em 2 grupos:
Oxidação sem comprometimento das armaduras
 remoção de todo o concreto desagregado;
 limpeza da armadura com escova de aço;

 recomposição com argamassa epoxídica.
Oxidação com comprometimento das armaduras
 a metodologia será a mesma anterior com substituição do trecho de barra comprometida
pela corrosão.
2.2.3 Estruturas de Madeira
a) Ataques de Fungos de Apodrecimento
Deverão ser observados os cuidados necessários para evitar o apodrecimento das peças
de madeira provocado pelo ataque de fungos, que ocorre na conjunção de condições
favoráveis de umidade, oxigênio livre (ar) e temperatura.
Deverão ser removidas as causas da umidade, como as provenientes de goteiras em
telhados, as resultantes do afastamento deficiente de águas pluviais e as decorrentes do
acúmulo e condensação de águas em pontos localizados.
Será dispensada atenção especial aos elementos estruturais em contato com o solo,
verificando-se o estado de conservação do trecho situado na chamada “Zona de
Afloramento” (de 50 cm abaixo da superfície do terreno até 50 cm acima), onde ocorrem
as condições favoráveis ao rápido apodrecimento do material.
Se for constatado o apodrecimento de peças da estrutura, será executada inicialmente a
remoção do material deteriorado através de ferramentas manuais ou mecânicas
adequadas, mantendo-se as condições de segurança da estrutura.
A seguir será efetuada avaliação da extensão dos danos e a necessidade de reforço ou de
substituição das peças enfraquecidas. De preferência, estes procedimentos deverão ser
realizados com apoio de parecer emitido pelo autor do projeto e/ou de técnico
especializado.
b) Ataques de Organismos Xilófagos
Durante as inspeções periódicas deverá ser pesquisada a existência de ataque dos
elementos estruturais por cupins, brocas, carunchos ou outros organismos xilófagos.
São indícios de ataques por cupins a ocorrência de som típico ou “oco”, obtido através da
percussão dos elementos estruturais, a existência de “túneis de terra” nas proximidades da
estrutura ou ainda excrementos ou resíduos característicos. A confirmação do ataque
poderá ser realizada através do puncionamento da peça com estilete ou formão.
Contatado o ataque, deverão ser providenciadas a eliminação dos insetos e a imunização
da madeira com produtos adequados. Também deverá ser avaliada a extensão dos danos
existentes e a necessidade de reforço ou substituição das peças enfraquecidas. De
preferência, estes procedimentos deverão ser realizados com apoio de parecer emitido pelo
autor do projeto e/ou de técnico especializado.
c) Dispositivos de Ligação
Serão examinados os dispositivos de ligação, verificando-se a sua integridade e as
condições gerais de fixação. Em especial, verificar-se-á a existência de parafusos frouxos,
o que indicam movimentação atípica da estrutura, não prevista em projeto. De início os

parafusos deverão ser novamente apertados. O afrouxamento constante de um mesmo
parafuso justifica uma avaliação e eventual reforço da estrutura, de preferência com
orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado.
d) Contraventamentos
Deverá ser realizada a inspeção geral dos contraventamentos da estrutura, verificando-se a
sua integridade e as ligações à estrutura principal. Os reparos necessários serão realizados
sob orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado.
e) Deslocamentos Excessivos
Deslocamentos anormais dos componentes da estrutura deverão ser identificados e
adequadamente
aferidos, utilizando-se eventualmente instrumentos de medida. O acompanhamento e a
evolução dos deslocamentos deverão ser, de preferência, realizados com o apoio do autor
do projeto e/ou de técnico especializado.
f) Fissuras e Fendas
Deverá ser observada a presença de fissuras e fendas nos elementos estruturais e ainda de
eventuais zonas de esmagamento ou de flambagens localizadas, decorrentes de
carregamentos não previstos ou de mau desempenho da estrutura. Eventuais reparos e
reforços necessários serão
realizados sob orientação do autor do projeto e/ou de técnico especializado.
g) Falhas na Pintura
As falhas ou manchas na pintura das estruturas deverão ser recuperadas de conformidade
com os procedimentos originais e recomendações dos fabricantes. As causas do
aparecimento das falhas e manchas serão pesquisadas a fim de se evitar a sua
reincidência.
2.2.4 Fundações
Os problemas relacionados com o desempenho das fundações das edificações
normalmente refletem-se nas suas estruturas. A existência de fissuras nas estruturas pode
indicar anomalias nas fundações. Um parecer técnico, de preferência elaborado pelo autor
do projeto e de um consultor especializado em fundações, será importante na definição
das causas geradoras das fissuras, bem como na definição das medidas corretivas a
serem aplicadas na edificação.
Se o problema não for de fácil diagnóstico, poderá ser necessária a execução de um plano
de instrumentação para a perfeita definição das suas causas. O plano deverá exigir um
determinado prazo de observação, realizada através de leituras de instrumentos
adequados, até que se verifique
a causa do problema.
Conhecidas as causas do problema, serão estabelecidos os procedimentos necessários à
solução das
anomalias, usualmente consistindo de um reforço das fundações e de medidas corretivas
das estruturas da edificação. De preferência, o reforço das fundações deve ser projetado
por um consultor de fundações, com a experiência necessária para a definição da solução
mais adequada às condições específicas da edificação.

Para o reforço das fundações, usualmente são empregadas as seguintes alternativas:
 reforço com estacas de reação tipo “mega”, cravadas abaixo do bloco da fundação
através de macaqueamento, em segmentos pré-moldados;
 reforço com estacas perfuradas de pequeno diâmetro, tipo raiz ou micro-estacas, com
perfuração da sapata ou bloco de fundação e incorporação das estacas a um novo bloco
de fundação envolvendo a sapata ou bloco existente;
 reforço com execução de injeção química ou com “colunas” de solo cimento tipo “jet
grouting” para melhorar as características do terreno de fundação.
2.2.5 Contenção de Maciços de Terra
O aparecimento de fissuras, umidade, deslocamentos e rotações excessivas em estruturas
de contenção de maciços de terra indicam geralmente problemas que devem ser bem
caracterizados, quanto ao tipo de anomalia e sua localização. De preferência, o diagnóstico
e a definição de medidas
corretivas deverão ser realizados pelo autor do projeto ou consultor especializado.
A análise das fissuras e demais anomalias da estrutura de contenção do maciço deverá
permitir relacioná-las como suas causas prováveis, normalmente:
 sub-dimensionamento da estrutura;
 recalque da estrutura de contenção e empuxos não previstos no projeto;
 colmatação dos componentes do sistema de drenagem;
 processo de ruptura do maciço;
 descalçamento da fundação.
Dentre as medidas corretivas usualmente adotadas nas estruturas de contenção, podem
ser mencionadas:
 no caso da inexistência dos drenos, a execução de uma série de drenos de PVC, curtos
ou longos, em função das condições de drenagem;
 no caso de colmatação dos drenos, a limpeza dos drenos existentes e a execução de
drenos complementares, se forem necessários;
 no caso de descalçamento da fundação, o reforço da fundação, a fim de estabilizá-la e
protege-la contra novas ocorrências;
 no caso de erosões junto ao pé da estrutura de contenção, a execução de um sistema de
proteção adequado, como enrocamento, revestimento com geotextil e gabiões etc.
2.3 Instalações Hidráulicas e Sanitárias
Os serviços de manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias, de preferência, serão
realizados por profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento.
2.3.1 Água Fria
Reservatórios
- limpeza, lavagem interna e desinfeção;
- inspeção e reparos do medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, sistema automático
de funcionamento das bombas, registros de válvulas de pé e de retenção;
- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso ;
- controle do nível de água para verificação de vazamentos;

- inspeção das tubulações imersas na água.
Bombas Hidráulicas
- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente;
- lubrificação de rolamentos, mancais e outros;
- verificação de funcionamento do comando automático.
Válvulas e Caixas de Descarga
- inspeção de vazamento;
- regulagens e reparos dos elementos componentes;
- teste de vazamento nas válvulas ou nas caixas de descarga.
Registros, Torneiras e Metais Sanitários
- inspeção de funcionamento;
- reparos de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do
material completo.
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)
- inspeção de corrosão;
- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões.
Ralos e Aparelhos Sanitários
- inspeção de funcionamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução.
Válvulas Reguladoras de Pressão
- inspeção de funcionamento;
- reparos necessários.
Tanques Hidropneumáticos e Acessórios
- verificação do estado de conservação dos tanques de pressão;
- reparos necessários.

2.3.2 Água Quente
Bombas Hidráulicas
- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente;
- lubrificação de rolamentos, mancais e outros;
- verificação de funcionamento do comando automático.
Registros, Torneiras e Metais Sanitários
- inspeção de funcionamento;
- reparos de vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do
material danificado ou gasto.
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões;
- inspeção do estado de conservação do isolamento térmico.
Aquecedores e Acessórios
- inspeção do estado de conservação;
- inspeção das válvulas de segurança, termostatos, queimadores, ou resistências térmicas;
- inspeção da sala dos aquecedores, controle do nível de ventilação e exaustão;
- limpeza das placas de recepção dos raios solares;
- inspeção de funcionamento dos equipamento de comandos;
- reparos necessários.
Válvulas Reguladoras de Pressão
- inspeção de funcionamento;
- reparos necessários.
Tanques Hidropneumáticos e acessórios
- verificação do estado de conservação dos tanques de pressão;
- inspeção dos equipamentos de comandos;
- inspeção de funcionamento, vazamentos, limpeza e pinturas;
- reparos necessários.
2.3.3 Esgotos Sanitários
Poço de Recalque
- inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvulas
de gaveta e válvulas de retenção;
- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle das trincas nas
paredes para verificação de vazamentos.
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)
- inspeção de corrosão;
- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões.
Ralos e Aparelhos Sanitários
- inspeção periódica de funcionamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução.
Fossas Sépticas
- inspeção de tampas e transbordamentos;
- reparos necessários.
Caixas Coletoras e Caixas de Gordura

- inspeção geral;
- retirada dos materiais sólidos;
- retirada dos óleos e gorduras
2.3.4 Águas Pluviais
Poços de Recalque
- inspeção e reparo das tampas herméticas, chaves de acionamento das bombas, válvula
de gaveta e válvula de retenção;
- inspeção da ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das
trincas nas paredes para verificação de vazamentos.
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)
- inspeção de corrosão;
- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões.
Ralos
- inspeção periódica de funcionamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução.
Calhas
- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações;
- inspeção das uniões calha x tubos;
- pintura das calhas e condutores metálicos.
Caixas de Inspeção e de Areia
- inspeção de funcionamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução.
2.3.5 Disposição de Resíduos Sólidos
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)
- inspeção de corrosão;
- inspeção de vazamento;
- serviços de limpeza e de desobstrução;
- reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões.
Incineradores
- inspeção do estado de conservação,
- inspeção das válvulas de segurança, queimadores, ou resistências térmicas;
- inspeção da sala dos incineradores e controle o nível de ventilação e exaustão;
- inspeção de funcionamento dos equipamento de comandos;
- reparos necessários.

2.4 Instalações Elétricas e Eletrônicas
Os serviços de manutenção de instalações elétricas e eletrônicas, de preferência, serão
realizados por profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento.
2.4.1

Instalações Elétricas
a)

Subestações

Transformadores de Força
- detecção de vazamentos;
- verificação do nível e da rigidez dielétrica do óleo;
- inspeção das partes metálicas;
- testes de isolação;
- limpeza geral.
Transformadores de Corrente e Potencial
- inspeção das partes metálicas;
- testes de isolação;
- limpeza geral;
- ensaios de excitação;
- testes de relação.
Relês de Proteção
- limpeza geral;
- inspeção eletromecânica;
- reaperto de parafusos e terminais;
- calibração;
- ensaios de operação.
Instrumental de Medição
- limpeza geral;
- inspeção eletromecânica;
- reaperto de parafusos e terminais;
- aferição da escala.
Seccionadores
- limpeza dos contatos;
- lubrificação;
- reaperto de parafusos e terminais;
- testes de isolação;
- resistência dos contatos.
Disjuntores
- limpeza dos contatos;
- nível de óleo;
- reaperto de parafusos de ligação;
- testes de isolação;
- lubrificação.
Contatores

- limpeza dos contatos;
- reaperto dos parafusos de ligação;
- lubrificação das partes móveis;
- limpeza da câmara de extinção;
- ajuste de pressão dos contatos.
b) Isoladores e Pára-raios
- verificação do estado de conservação da haste e isoladores;
- medida de isolação;
- continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo.
c) Fios e Cabos
- testes de isolação;
- inspeção da capa isolante;
- temperatura e sobrecargas;
- reaperto dos terminais.
d) Sistema de Distribuição
Disjuntores a Volume de Óleo
- teste de rigidez dielétrica;
- verificação do nível de óleo;
- verificação dos isoladores, fixação, rachaduras;
- regulagem dos relês de proteção;
- inspeção do estado do reservatório de ar, dos registros e das tubulações;
- inspeção dos contatos e substituição dos que se apresentarem fortemente queimados.
Disjuntores a Seco
- regulagem dos relês de sobrecorrente (M.T.);
- verificação do alinhamento dos contatos.
Chaves Magnéticas
- verificação do funcionamento sem faíscas em excesso;
- verificação e regulagem dos contatos (pressão);
- verificação do estado de conservação dos fusíveis.
Baterias
- inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez;
- inspeção do estado de oxidação dos terminais;
- inspeção do estado de conservação dos carregadores.
Luminárias
- inspeção e limpeza;
- substituição de peças avariadas (reatores, soquetes, vidro de proteção e outros).
Interruptores e Tomadas
- inspeção e execução dos reparos necessários.
Lâmpadas
- inspeção e substituição das lâmpadas queimadas.

e) Motores Elétricos
- medição das correntes nominais e de partida;
- verificação do estado de desgaste das escovas;
- limpeza do motor;
- verificação de mancais, enrolamentos e comutadores;
- inspeção do aperto dos parafusos/porcas de fixação;
- verificação da ocorrência de vibrações e ruídos excessivos;
- verificação do ajuste do dispositivo de proteção de sobrecarga.
f) Grupo de Emergência
A manutenção de grupos de emergência deverá ser realizada de conformidade com as
recomendações do fabricante do equipamento. Os serviços deverão ser executados por
profissional ou firma especializada, ou pelo fabricante do equipamento.
g) Quadros Gerais de Força e Luz
- leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas ou
desbalanceamentos;
- verificação do aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;
- verificação da existência de ruídos elétricos ou mecânicos anormais;
- medição da amperagem nos alimentadores em todas as saídas dos disjuntores
termomagnéticos;
- verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida
para a proteção dos cabos;
- verificação do aquecimento nos cabos de alimentação;
- limpeza externa e interna do quadro;
- verificação das condições gerais de segurança no funcionamento do Quadro Geral;
- inspeção dos isoladores e conexões;
- reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores,
contactores etc;
- verificação da resistência do aterramento, com base nos limites normalizados.
h) Redes de Aterramento
- verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha
de cobre nú etc;
- verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os
estabilizadores;
- verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados;
- verificação dos índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos
valores normalizados.
2.4.2 Instalações Eletrônicas
a) Redes Telefônicas
A manutenção preventiva de redes telefônicas deverá ser realizada de conformidade com
as Práticas TELEBRÁS e recomendações do fabricante do equipamento. Os serviços
deverão ser executados por profissional ou firma especializada, ou pelo fabricante do
equipamento.

Central Telefônica
- limpeza do equipamento, mesa operadora, carregador, baterias e distribuidor geral;
- testes de tráfego interno e externo e de todas as facilidades da central;
- verificação dos ajustes e das partes móveis da central.
Mesa Operadora
- verificação dos botões e lâmpadas e substituição de eventuais peças desgastadas ou
queimadas.
Baterias
- verificação da temperatura do elemento piloto;
- limpeza e lubrificação dos terminais;
- substituição dos terminais danificados;
- verificação do nível dos eletrólitos e reposição com água destilada;
- medição da tensão de cada elemento;
- medição da densidade de cada elemento;
- desligamento do carregador de bateria durante 30 minutos e verificação de ocorrência de
descarregamento com o tráfego normal.
Caixas de Distribuição
Verificação Visual de:
- emendas;
- fixação dos cabos;
- conexão com os blocos terminais.
Aparelhos Telefônicos
Inspeção de todos os telefones em centrais com até 50 ramais. Em centrais com maior
capacidade a inspeção será realizada por amostragem.
b) Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos de vida e de bens materiais, a
verificação e testes de perfeito funcionamento do sistema de detecção e alarme de
incêndio deverão ser realizados com a supervisão das áreas responsáveis pela segurança
da edificação.
Verificação Visual
- indicações do painel de controle e alarme e teste das lâmpadas de sinalização;
- todos os equipamentos como chaves de fluxo, cabos de acionamento, acionadores
manuais, alarmes sonoros, detetores, condutores elétricos e outros;
- existência de acúmulo de sujeira ou corpos estranhos, vestígios de corrosão, eventuais
danos mecânicos.
Baterias
- inspeção da carga, água e alcalinidade/acidez;
- inspeção do estado de oxidação dos terminais;
- inspeção do estado de conservação dos carregadores.
Testes

- teste de desempenho do sistema (simulação), conforme as recomendações do fabricante
do equipamento;
- teste real do sistema.
c) Sistema de Sonorização
Teste de Fontes de Sinal
Sequência do teste:
- desligar fonte de programa;
- desligar rede de sonofletores;
- injetar sinal no nível especificado para o equipamento, através de gerador de áudio;
- verificar tensão de saída;
- verificar distorção harmônica;
- verificar resposta de freqüência.
Sonofletores
- verificação auditiva por amostragem, se não está gerando ruído.
Linha de Distribuição
- levantamento da impedância total da linha e testes de continuidade.
Verificação visual
- partes móveis dos componentes da central;
- lâmpadas.
d) Sistema de Relógios Sincronizados
Testes de Desempenho
- relógios mestre e/ou repetidor;
- saída de pulsos polarizados;
- intensidade dos pulsos;
- monitoração;
- sinalização.
Linha de Distribuição
- continuidade;
- pulso (intensidade e frequência).
Relógio Secundário
- operação;
- pulsador.
Baterias
- nível;
- rede;
- oscilação.
Verificação Visual

- relógios secundários;
- sinalização da central;
- iluminação dos relógios.
e) Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM e TV a Cabo
Antenas, Mastros e Cabos
- dimensionamento;
- linearidade;
- condições físicas;
- lubrificação dos contatos;
- fixação dos mastros;
- fixação dos cabos;
- limpeza da área.
Painel de Processamento
- numeração dos cabos;
- filtros e acoplador;
- fonte de alimentação;
- divisores;
- chassi de entrada e saída;
- calibração do painel por carga casada;
- limpeza do painel.
Prumadas de Descida
- amplificador de linha;
- último pavimento equipado;
- tensão DC 1º pavimento equipado;
- sinal RF 1º pavimento equipado.
f) Sistema de Circuito Fechado de Televisão
Testes
- continuidade da rede de vídeo;
- continuidade da rede AC;
- continuidade da rede DC;
- funcionamento dos sensores.
Verificações
- mecanismo de “pan-tit”;
- lubrificação das partes mecânicas;
- ajuste das chaves servo-posicionadoras dos controles de câmeras móveis;
- nível de resolução dos monitores;
- indicadores luminosos;
- ajuste dos objetos das câmeras;
- ajuste da sensibilidade das câmeras;
- limpeza dos conectores;
- funcionamento do “time-lapse”;
- vida útil dos “vidicon” das câmeras.

g) Sistema de Supervisão, Comando e Controle
Verificações
- indicações de alarmes;
- lâmpadas de sinalização;
- ajuste e reapertos em todos contatos e conexões;
- existência de acúmulo de sujeira nos sensores de campo;
- continuidade nos cabos, evitando interrupção na comunicação entre remotas, central e
sensores.
Testes
- Teste de desempenho do sistema (simulação), conforme recomendações do fabricante
dos equipamentos.
h) Sistema de Cabeamento Estruturado
Testes e Verificações
Utilizando o analisador de redes categoria 5, verificar:
- comprimento de cabos;
- comprimento dos lances;
- continuidade de blindagens;
- atenuação;
- ruído ambiente.
2.5 Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio
Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos de vida e de bens materiais, a verificação e
testes de perfeito funcionamento do sistema de detecção e alarme de incêndio deverão ser
realizados com a supervisão das áreas responsáveis pela segurança da edificação.
a) Extintores de Incêndio
Os serviços de inspeção, manutenção e recarga de extintores de incêndio deverão ser realizados
de conformidade com a Norma NBR 12962, que especifica a freqüência de inspeção e os
seguintes níveis de manutenção:
Manutenção de primeiro nível: manutenção geralmente efetuado no ato da inspeção por
profissional habilitado, que pode ser executado no local onde o extintor esta instalado, não
havendo necessidade de removê-lo para oficina especializada.
Manutenção de segundo nível: manutenção que requer execução de serviços com equipamento e
local apropriado e por profissional habilitado.
Manutenção de terceiro nível ou vistoria: processo de revisão total do extintor, incluindo a
execução de ensaios hidrostáticos.
A manutenção de primeiro nível consiste em:
- limpeza dos componentes aparentes;
- reaperto de componentes roscados que não estejam submetidos à pressão;

- colocação do quadro de instrução;
- substituição ou colocação de componentes que não estejam submetidos à pressão por
componentes originais;
- conferencia por pesagem da carga de cilindro carregados com dióxido de carbono.
A manutenção de segundo nível consiste em:
- desmontagem completa do extintor;
- verificação da carga;
- limpeza de todos os componentes;
- controle de roscas;
- verificação das partes internas e externas, quanto à existência de danos ou corrosão;
- regularem de componentes, quando necessária, por outros originais;
- regulagem das válvulas de alivio e/ou reguladoras de pressão, quando houver;
- ensaio de indicador de pressão, conforme a Norma NBR 9654;
- fixação dos componentes roscados com torque recomendado pelo fabricante, quando aplicável;
- pintura conforme o padrão estabelecido na Norma NBR 7195 e colocação do quadro de
instruções quando necessário;
- verificação da existência de vazamento;
- colocação do lacre, identificando o executor.
A manutenção de segundo nível dos extintores à base de espuma química e carga liquida será
realizada da forma descrita no item 5.1.1 da Norma NBR 12962.
A manutenção de segundo nível dos extintores à base de água e espuma mecânica será realizada
da forma descrita no item 5.1.2 da Norma NBR 12962.
A manutenção de segundo nível dos extintores à base de pó será realizada da forma descrita no
item 5.1.3 da Norma NBR 12962.
A manutenção de segundo nível dos extintores à base de dióxido de carbono será realizada da
forma descrita no item 5.1.4 da Norma NBR 12962.
A manutenção de terceiro nível deverá ser realizada por empresa especializada.
b) Hidrantes e “Sprinklers”
- teste de funcionamento do grupo moto-bomba;
- verificação e lubrificação de todas as válvulas de controle do sistema;
- verificação da normalidade do abastecimento d’água do sistema e da possível existência de
válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento;
- verificação da pressão dos manômetros;
- inspeção limpeza dos bicos de “sprinklers”;
- inspeção das tubulações e verificação da condições de funcionamento;
- verificação do estado de conservação dos suportes pendentes e reaperto ou substituição;
- teste dos dispositivos de alarme de descarga de água e lacração na posição normal de abertura
às válvulas que controlam seu fornecimento;
- inspeção e ligação das bombas;
- inspeção e limpeza quando necessário, da caixa d’água reservada ao sistema;
- teste das mangueiras e escoamento de eventuais incrustações e detritos aderidos às paredes
internas da tubulação.

c) Bombas Hidráulicas
- inspeção de gaxetas, manômetros, ventilação do ambiente;
- lubrificação de rolamentos, mancais e outros;
- verificação de funcionamento do comando automático.
d) Válvula de Governo e Alarme
- inspeção de funcionamento;
- reparos de vazamento;
- inspeção do manômetro.
e) Equipamentos de Medição
- inspeção e recalibração dos manômetros;
- inspeção e recalibração dos pressostatos;
- inspeção e recalibração das chaves de fluxos.
2.6 Instalações Mecânicas e de Utilidades
Os serviços de manutenção de instalações mecânicas e de utilidades, de preferência, serão
realizados por profissional ou empresa especializada, ou pelo fabricante do equipamento.
2.6.1 Elevadores
Os serviços de inspeção e manutenção de elevadores deverão ser realizados de
conformidade com o MB 130 - Inspeção Periódica de Elevadores e Monta-Cargas.
a) Inspeção e reparo ou substituição dos dispositivos de segurança e de emergência,
entre os quais se
ressaltam:
- contato da porta da cabine;
- contato da porta dos pavimentos;
- fecho eletromecânico para rampa fixa ou móvel;
- fecho mecânico;
- freio de segurança;
- limitador geral;
- regulador de velocidade;
- pára-choque do tipo hidráulico.
b) Inspeção e reparos da máquina e mecanismo de controle dos seguintes elementos:
- polia de tração;
- tambor;
- coroa sem fim;
- mancais;
- limitador da máquina;
- motor.
c) Inspeção dos cabos de segurança e do regulador.
d) Inspeção dos cabos de comando.

e) Inspeção da armação do carro.
f) Inspeção das portas.
g) Inspeção dos indicadores.
h) Inspeções dos botões e botoeiras.
i) Inspeção da iluminação.
j) Inspeção de contrapesos.
k) Inspeção do painel de comando.
2.6.2 Escadas Rolantes
Os serviços de inspeção e manutenção de escadas rolantes deverão ser realizados de
conformidade com a Norma NBR 10147 - Aceitação, Inspeção de Rotina e Inspeção
periódica de Escadas rolantes, abrangendo:
- os dispositivos de segurança e emergência;
- os elementos de desgaste da máquina;
- as correntes de movimento dos degraus;
- o elemento transmissor de movimento da máquina operatriz;
- os materiais de instalação da escada rolante;
- a iluminação.
2.6.3 Ar Condicionado Central
a) Sistema Frigorífico
Compressores
- verificação de existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação de ruídos, vibração e perfeita fixação nas bases;
- medição das pressões de sucção e descarga;
- medição de temperatura de sucção e descarga junto ao compressor;
- verificação do nível de óleo e troca, se for necessária;
- medição e ajuste da pressão de óleo lubrificante;
- medição da temperatura da água de resfriamento do óleo lubrificante antes e depois do
trocador de calor;
- medição da tensão e corrente elétricas em cada componente;
- verificação da operação durante a partida do dispositivo de redução de capacidade;
- verificação da operação correta das chaves e controles de partida;
- verificação da hermeticidade do selo de vedação do eixo dos compressores;
- verificar as válvulas de serviço;
- verificar a temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor
centrífugo);
- limpeza externa;
- teste de vazamento.

Trocador de calor
Condensador Resfriado a Água:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- avaliação da temperatura de condensação do refrigerante
- medição da temperatura na entrada e saída da água de condensação;
- verificação da operação da válvula reguladora da vazão de água de condensação;
- ajuste da válvula reguladora de vazão de água de condensação;
- limpeza do condensador internamente (lado da água) quando houver evidências de
aumento de incrustação;
- teste de vazamento.
Condensador Resfriado a Ar:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação de “damper” de controle, quando houver;
- medição da temperatura na linha do liquido junto ao condensador;
- medição da temperatura na entrada e na saída do ar de condensação;
- limpeza das aletas;
- teste de vazamento.
Evaporador (líquido / refrigerante)
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação do nível do líquido (no caso de evaporador inundado);
- medição do superaquecimento do refrigerante;
- medição da temperatura do líquido na entrada e na saída do resfriador;
- limpeza para o correto funcionamento;
- teste de vazamento.
Evaporador (ar / refrigerante)
- verificação da existência de sujeira no lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação do “damper” de controle de vazão de ar (quando houver);
- medição do superaquecimento e subresfriamento do gás refrigerante;
- medição das temperaturas do ar na entrada e na saída;
- verificação da operação do dreno de condensado;
- limpeza adequada da bandeja do condensado e do sistema de drenagem;
- teste de vazamento.
Componentes do Sistema (circuito refrigerante)
Tubulações:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da existência de danos no isolamento externo;
- verificação da firmeza de fixação;
- verificação da existência de danos externos nos compensadores de vibração;
- teste de vazamento;
- verificação da existência de obstrução no filtro secador e substituição quando necessária;
- verificação da existência de bolhas no visor da linha de líquido;
- verificação da mudança de cor no indicador de umidade do visor de linha de líquido;
- verificação do nível no reservatório de refrigerante líquido (quando houver);

Válvulas:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação das válvulas solenoides e outras motorizadas;
- ajuste do dispositivo de expansão;
- verificação da operação das válvulas de bloqueio;
- teste de vazamento.
Dispositivos de Segurança e Controle:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da operação;
- ajuste dos parâmetros de projeto;
- teste de vazamento.
Instrumentos para Indicação e Medição:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- aferição da exatidão da leitura dos termômetros;
- aferição da exatidão da leitura dos manômetros;
- aferição da exatidão da leitura dos medidores de nível;
- aferição da exatidão dos medidores de vazão;
- teste de vazamento.
b) Sistema de Resfriamento de Água de Condensação
Torre de Resfriamento:
- verificação da existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação da a alimentação de distribuição de água;
- verificação do nível de água no tanque;
- ajuste do controlador do nível de água;
- verificação da operação do sistema de purga
- ajuste do volume de purga conforme padrões técnicos previamente estabelecidos;
- verificação da operação do ladrão e do dreno;
- verificação da existência de sujeira no filtro / tela de sucção;
- limpeza do filtro / tela de sucção;
- verificação do funcionamento do termostato no tanque;
- ajuste da regulagem do termostato.
Ventilador:
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação do ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação dos redutores de rotação;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração (quando houver);
- verificação do vazamento nas ligações flexíveis (quando houver);
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.

c) Condicionador de Ar
Ventiladores
- verificação da existência de acumulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação da correta operação do ajuste das pás;
- verificação do ruído dos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Trocadores de calor
Aquecedores de Ar - Ar/Líquido:
- verificação da existência de acumulo de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
- verificação do fluxo de ar / líquido;
- limpeza do lado do ar;
- purgação do ar no lado do líquido.
Aquecedores de Ar Elétricos:
- verificação da existência de acúmulo de sujeira e corrosão;
- verificação do correto funcionamento;
- verificação do funcionamento adequado dos dispositivos de segurança;
- limpeza do lado do ar.
Resfriadores de Ar - Ar/Líquido
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do fluxo de ar / líquido;
- purgação do ar do lado do líquido;
- verificação do o funcionamento do dreno e sifão de água;
- limpeza do lado do ar.
Evaporador - Ar / Refrigerante
- verificação da existência de ajustes que possam prejudicar
a troca de calor, e reajustes se necessários;
- verificação do sistema de drenagem.
Filtros de Ar (secos)
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;

- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
Filtros de Ar (embebidos em óleo)
- verificação da existência do acumulo a sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- lavagem do filtro com utilização de produto desengraxante e inodoro;
- para elemento filtrante seco, pulverização de óleo (inodoro) e escorrimento, mantida uma
fina película de óleo;
- limpeza do conjunto.
Umidificador de Ar (por vapor) com Gerador de Vapor Separado
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;
- verificação da existência de sujeira no filtro de vapor;
- limpeza do filtro;
- verificação da correta operação da válvula de controle;
- ajuste da gaxeta da haste da válvula de controle;
- verificação do estado das linhas de distribuição de vapor e de condensado;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
Venezianas Externas
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Grelhas e Difusores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- ajuste adequado;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
“Damper” Corta Fogo (quando houver)
- verificação do certificado de teste;
- verificação da existência de sujeira nos elementos de fechamento e trava, e seu
funcionamento;
- verificação da a existência de sujeira nos elementos de reabertura;
- substituição dos elementos de reabertura;
- verificação de interferências no funcionamento;
- verificação do posicionamento correto do indicador de posição;
- limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura.
“Dampers” de Gravidade (venezianas automáticas)
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do seu acionamento mecânico;
- lubrificação dos mancais;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.

Dutos e Caixa Pleno para o Ar
- verificação da existência de sujeira (interna e externa), danos e corrosão;
- verificação das portas de inspeção quanto à vedação e estanqueidade do ar em operação
normal;
- lubrificação das partes móveis dos distribuidores de ar;
- verificação da existência de danos na isolação térmica (inspeção visual);
- verificação da estanqueidades das conexões.
Dispositivos para Expansão e Mistura (caixa VAV)
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do funcionamento correto dos controladores de vazão;
- verificação do funcionamento correto dos “dampers” de controle de vazão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Dispositivos de Bloqueio e Balanceamento
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do correto funcionamento;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
e) Componentes do Sistema Hidráulico
Bombas
- verificação da existência de danos e corrosão externos, ruídos e perfeita fixação;
- verificação do correto funcionamento;
- verificação da vedação da gaxeta do eixo;
- ajuste da prensa gaxeta;
- lubrificação dos mancais.
Válvulas de Controle, ajuste e bloqueio
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externos;
- verificação do correto funcionamento;
- verificação de vazamento (inspeção visual);
- ajuste da pressão da gaxeta;
- verificação da haste.
Filtros de Água
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão externa;
- limpeza da tela;
- verificação dos danos na tela.
Tubulações, Tampas de Expansão e Acessórios
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão, vazamento e perfeita fixação;
- verificação dos danos no isolamento (inspeção visual);
- verificação dos danos nos termômetros;
- verificação dos danos nos manômetros;
- verificação dos danos nas juntas de expansão (inspeção visual);
- verificação dos o nível de líquido (no tanque de expansão);

- ajuste do nível de líquido (no tanque de expansão);
- purgação do ar do sistema;
- repintura.
f) Elementos de Acionamento / Transmissão
Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação do ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Correia
- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
- verificação da tensão e alinhamento;
- ajustes;
- substituição das correias;
- verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Acoplamento
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação da temperatura;
- troca do lubrificante;
- verificação da correta instalação do protetor;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Redutores
- verificação da existência de sujeira, danos, ruídos e perfeita fixação;
- troca do óleo;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
g) Quadros de Força e Comando
Sistema de Comando Elétrico
- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento;
- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas;
- verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes
indicados;
- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes
indicadores;
- verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relês, a exemplo:
pastilhas de contato, molas de ajuste etc.;

- verificação da ação das chaves elétricas e dispositivos de controle, a exemplo:
termostato anti-congelamento;
- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relê de
tempo;
- verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
- recalibração.
Sistema de Comando Pneumático
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do nível de óleo do compressor;
- restauração do nível de óleo do compressor;
- troca do óleo do compressor;
- verificação a correta operação do compressor;
- verificação da correta operação dos dispositivos de controle e segurança;
- recalibração dos dispositivos de controle e segurança;
- verificação da correta operação do sistema automático de drenagem;
- drenagem do reservatório de ar comprimido;
- verificação da existência de sujeira no filtro;
- limpeza do filtro;
- exame do filtro;
- verificação da correta operação do desumidificador;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
2.6.4 Ventilação Mecânica
a) Compressores
- verificação da temperatura dos mancais dos compressores (no caso de compressor
centrífugo);
- limpeza externa;
- teste de vazamento.
b) Ventiladores
- verificação da existência de acumulo de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do balanceamento do rotor;
- verificação da correta operação do ajuste das pás;
- verificação do ruído dos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação de vazamentos nas ligações flexíveis;
- verificação da correta operação dos amortecedores de vibração;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- verificação da correta operação dos controles de vazão;
- verificação da operação do dreno de água;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
c) Filtros de ar
Secos
- verificação da existência de acúmulo de sujeira, danos e corrosão;

- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- limpeza do elemento filtrante (quando recuperável);
- substituição do elemento filtrante;
- limpeza do conjunto.
Embebidos em Óleo
- verificação da existência do acumulo a sujeira, danos e corrosão;
- medição do diferencial de pressão;
- verificação do ajuste da moldura do filtro na estrutura;
- lavagem do filtro com utilização de produto desengraxante e inodoro;
- para elemento filtrante seco, pulverização de óleo (inodoro) e escorrimento, mantida uma
fina película de óleo;
- limpeza do conjunto.
d) Componentes de Distribuição e Difusão de Ar
Venezianas Externas
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Grelhas e Difusores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- ajustes adequados;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
“Damper” Corta Fogo
- verificação do certificado de teste;
- verificação da existência de sujeira nos elementos defechamento e trava, e seu
funcionamento;
- verificação da existência de sujeira nos elementos de reabertura;
- substituição dos elementos de reabertura;
- verificação de interferências no seu funcionamento;
- verificação do posicionamento correto do indicador de posição;
- limpeza dos elementos do fechamento, trava e reabertura.
“Dampers” de Gravidade (Venezianas Automáticas)
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do seu acionamento mecânico;
- lubrificação dos mancais;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Dutos e Caixa Pleno para o Ar
- verificação da existência de sujeira (interna e externa), danos e corrosão;
- verificação das portas de inspeção quanto à vedação e estanqueidade do ar em operação
normal;
- lubrificação das partes móveis dos distribuidores de ar;
- verificação da existência de danos na isolação térmica (inspeção visual);
- verificação da estanqueidades das conexões.

e) Elementos de Acionamento / Transmissão
Motores
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação do sentido da rotação;
- verificação de ruído nos mancais;
- lubrificação dos mancais;
- verificação da correta instalação dos protetores (segurança);
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Correia
- verificação da existência de sujeira, danos e desgaste;
- verificação da tensão e o alinhamento;
- ajustes;
- substituição das correias;
- verificação da correta instalação e fixação dos protetores;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Acoplamento
- verificação da existência de sujeira, danos, corrosão e perfeita fixação;
- verificação da temperatura;
- troca do lubrificante;
- verificação da correta instalação do protetor;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
Redutores
- verificação da existência de sujeira, danos, ruídos e perfeita fixação;
- troca do óleo;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
f) Quadros de Força e Comando
Sistema de Comando Elétrico
- verificação da perfeita instalação e as condições ambientais;
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- limpeza adequada para o correto funcionamento;
- verificação das conexões dos terminais para as funções mecânicas / elétricas;
- verificação dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes
indicados;
- ajuste e calibração dos elementos funcionais, a exemplo: chaves elétricas e componentes
indicadores;
- verificação dos alarmes visíveis e audíveis;
- verificação da existência de danos e desgastes em contatores e relês, a exemplo:
pastilhas de contato, molas de ajuste etc.;
- verificação da correta atuação dos dispositivos de proteção, a exemplo: protetor térmico;
- verificação da correta atuação dos dispositivos elétricos de partida, a exemplo: relê de
tempo;
- verificação das funções de controle manual, automático e remoto;
- recalibração.

Sistema de Comando Pneumático
- verificação da existência de sujeira, danos e corrosão;
- verificação do nível de óleo do compressor;
- restauração do nível de óleo do compressor;
- troca do óleo do compressor;
- verificação da correta operação do compressor;
- verificação da correta operação dos dispositivos de controle e segurança;
- recalibração dos dispositivos de controle e segurança;
- verificação da correta operação do sistema automático de drenagem;
- drenagem do reservatório de ar comprimido;
- verificação da existência de sujeira no filtro;
- limpeza do filtro;
- exame do filtro;
- verificação da correta operação do desumidificador;
- limpeza adequada para o correto funcionamento.
2.6.5 Compactador de Resíduos Sólidos
- inspeção do sistema de acionamento;
- inspeção dos dispositivos de segurança;
- inspeção dos contatos e proteções elétricas;
- inspeção dos elementos estruturais;
- lubrificação dos pontos móveis, na forma e periodicidade adequadas;
- inspeção da estanqueidade das vedações.
2.6.6 Gás Combustível
Central de gás GLP
- inspeção e reparo das válvulas, mangueiras, válvulas reguladoras, manômetros e
conexões;
- inspeção dos cilindros;
- inspeção da ventilação do recinto do ambiente.
Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios)
- inspeção de vazamento e corrosão;
- serviços de limpeza;
- reparos de trechos e de fixações;
- inspeção das uniões dos tubos x conexões;
- pintura contra corrosão.
Válvulas Reguladoras de Pressão
- inspeção de funcionamento;
- reparos necessários.
Inspeção de Vazamento
- de conformidade com o procedimento descrito na prática de construção.

2.6.7 Oxigênio
Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios)
- inspeção de vazamento e corrosão;
- serviços de limpeza;
- reparos de trechos, suportes e pintura;
- troca ou manutenção periódica das válvulas reguladoras de pressão;
- inspeção e reparo dos sistemas de segurança;
- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medições;
- reparos necessários.
2.6.8 Ar Comprimido
Tubulações ( tubos, conexões, fixação e acessórios)
- inspeção de vazamento e corrosão;
- serviços de limpeza;
- troca ou manutenção periódica das válvulas de secionamento;
- inspeção e reparo nos sistemas de segurança;
- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição;
- reparos de trechos e de fixações;
- inspeção das uniões conexões x tubos;
- pintura contra corrosão.
Válvulas Reguladoras de Pressão e Purgadores
- inspeção de funcionamento;
- reparos necessários.
Compressores e Reservatórios
- inspeção de funcionamento;
- inspeção e reparo na pintura;
- inspeção e lubrificação das partes móveis tal como caixa de rolamento;
- troca e/ou reparos dos rolamentos, mancais, selo mecânico, acoplamentos e outros;
- verificação das juntas e gaxetas quando forem desmontadas;
- verificação do nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico;
- verificação da alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro;
- verificação do funcionamento dos filtros, resfriadores, desumificadores;
- inspeção periódica da ventilação da ventilação e temperatura do ambiente da casa dos
compressores.
2.6.9 Vácuo
Tubulações (tubos, conexões, fixação e acessórios)
- inspeção de vazamento e corrosão;
- serviços de limpeza;
- reparos nos trechos, suportes e fixações;
- manutenção das válvulas de seccionamento;
- inspeção e reparos nos sistemas anti-contaminação;
- inspeção e recalibragem dos equipamentos da medição;

- inspeção das conexões x tubos;
- pintura contra corrosão.
Bombas de vácuo e reservatórios
- inspeção de funcionamento;
- inspeção e reparos na pintura;
- inspeção e lubrificação das partes moveis tal como caixa de rolamento;
- inspeção de rolamentos, mancais, selos mecânicos, acoplamentos e outros;
- verificar juntas e gaxetas quando forem desmontadas;
- verificar periodicamente o nível de ruído proveniente do desbalanceamento dinâmico;
- verificar a alteração da temperatura e registrá-la como parâmetro;
- verificar o funcionamento dos filtros, resfriadores, desumidificadores;
- inspeção da ventilação da ventilação e temperatura do ambiente da central de vácuo.
2.6.10 Vapor
Tubulações ( tubos, conexões, fixação e acessórios)
- inspeção de vazamento e corrosão;
- serviços de limpeza;
- inspeção das válvulas de secionamento;
- inspeção e reparo nos sistemas de segurança;
- inspeção e recalibragem dos equipamentos de medição;
- reparos de trechos e de fixações;
- inspeção das uniões conexões x tubos;
- pintura contra corrosão;
- inspeção e reparo dos isolamentos térmicos;
- inspeção e reparo das juntas de dilatação;
- inspeção e reparos dos purgadores, filtros, indicador de nível, termostatos, dispositivo de
alimentação de água.
Válvulas Reguladoras de Pressão
- inspeção de funcionamento;
- reparos necessários.
Caldeira
Os serviços de inspeção e manutenção de caldeiras deverão ser realizados de
conformidade com a Norma NBR 12177 - Instalação de Segurança de Caldeiras
Estacionarias, recomendações do fabricante e com a portaria DNSHT-20, do Departamento
Nacional de Segurança e Higiene do
Trabalho.
A inspeção inicial deve incluir:
- exame de prontuário;
- exame externo;
- exame interno;
- ensaios de acumulação.
A inspeção periódica deve incluir:
- exame de prontuário;
- exame externo;
- exame interno.

A responsabilidade pela correta operação e manutenção da caldeira deverá ser confiada
exclusivamente a profissional habilitado, com conhecimentos técnicos e experiência
necessária para os serviços.
A caldeira deverá ser mantida em estado de funcionamento, isenta de anomalias e que
possam afetar:
- características gerais;
- resistência e estabilidade;
- segurança;
- transmissão de calor;
- temperatura;
- resistência;
- vida útil da chapa e tubos;
- circulação da água;
- funcionamento da caldeira;
- falha de equipamento;
- falha humana.
3. PERIODICIDADE
A periodicidade das inspeções será estabelecida em função da intensidade de uso das instalações e
componentes, das condições locais, experiência do Contratante e recomendações dos fabricantes e
fornecedores.
No caso de contratação de serviços de terceiros, a periodicidade será proposta e justificada, a fim de
permitir a avaliação e aprovação do Contratante.

