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CoNrRAro

L As

DE PRESTAÇÃo DE SERVTÇo

RE-30217

Partes

gontraio de prestaçäo de serviço, de um tado

MAssÏN soLUçÕEs EM sERVtços

-p:qr"r]"
INFRAESTRUTURA
PREDIAL LTDA, Rua Brilhanie , 71 Jd. Dos Camargos, cep: oo¿lö-loo
(1r) 98920-8378, inscrita no c.N.P.J. sob o No 29.191.631/0 oo1-12 e l.É. )oa.$z.¿ss.,t13, -iarueri - Sp F9NE:
doravante denominada
:ilnPle-slgnte MASSTIN, ao flnal assinada por seu representante ¡egal, e de outro lado, cRÛzADA BANDEIRANTE
sAo cAMlLo AsslsrÊNclA MÉDlco soclAL, cNÞJ 60.598.44810001-80, sediada em säo pauto/sp na Avenida
Pompeia, 888, cEP 05022-000, un¡dade cogestora do HosptTAL GERAL DE tTApEVt,
cNp¡ oasóá¿iäjóò;i;-;ï
localizada na Ruê Jesuíno Joaquim da-Silva, s/n, Nova ltapevi, ltapevi, Sp, cEp:
oo og+-zá0, iepresentada peto seu
vice-presidente Pe. Mário LuÍs Kozik, cRA 1'16.785, doravante denominaáa simptesmente
ðôÑiRntnrute, ao ¡na¡
assinada por seu representante legal tem justo e contratado o que segue.
l-"1"_

1.1

Faze-se parte desse contrato a proposta AT4470012o_Hospital Geral ltapev¡ Rev.02

1.2

Ao final assinada por seu representante legal tem justo e contratado o que segue.

DE

2. Obieto

2'1

o presente contrato tem por objetivo a contrataçäo da presiaçáo de serv¡ços de gestäo de manutenção,
espec¡ficamente para as atividades nas áreas de refrigerãção, ai condiôionado e infraestrutira predial,
abrangeîdo
v¡stor¡a, manutenção preventiva, co¡retiva Adminisiraçáo e Gerenciamento oo"
¡nstalados a Rua
Jesuino Joaqu¡m da sÌrva, s/n - Jard¡m Nova rtapevi, rtapevi - sp conforme descritos "quipã;"nt,os
abaixo:
,
T¡po de Equipamento

Mini split Hl Wall

Qtde
88

Freq uência

Ativ¡dãde
INSPE Ão RE-09
PREVENTIVA UNID. EVAPORADORA

Número de
intervenções or ano

mensal

72

trimestrâl

4

PREVENTIVA UNID. CONDENSADORA

M¡n¡ spl¡t Piso teto

semestr¿l

2

mensa¡

72

PREVENTIVA UNID, EVAPORADORA

trimestral

4

PREVEN-TIVA UNìD, CONDENSADORA

sernestrãl

2

mensãl

72

INSPE

5

o

RE-09

PREVENTIVA LOCAL

ACJ

entre

rnterven ões (mês)

Fancolete Built in
Fancolete

PREVENTIVA BANCADA

mensal

1

3

PREVENTIVA LOCAL

mensal

72

t1-

PREVENTIVA LOCAL

mensef

Fancoil

12

74

PREVENTIVA LOCAL

Chiller
Geladeira

mensâl

12

2

PREVENTIVA LOCAT

mensâl

T2

PREVENTIVA LOCAL

tr¡mestral

4

mensã¡

72

trimestral

4

/

Refr¡gerador

Bebedouro
Câmara Frigorífica
Balcão refrigerado
Exaustor / Vent¡lador

7

47

PREVENTIVA LOCAL (lirnpeza
LIMPEZA + PREVENTIVA

a

6

PREVENTIVA LOCAL

4

PREVENTIVA

nual

1

mensal

72

mens¿l

72

tr¡ñestrel

4

3. Das Alteracões
3.1

3,2

O tempo estimado de manutenção preventiva nos equipamentos será disstr¡buído conforme número de
vis¡tas mensais e carga horárja contratada, a MASSTIN poderá alterá-lo desde que as condições técn¡cas
dos serviços prestados sejam aprôvadas pela CONTRATANTE.
Qualquer alterrÇão que venha a sofrer o esquema de manutenção com relaÉo ao aumento ou d¡m¡nui
ção do
número d e equ¡pamentos que compöe o contrato, reforços eventua¡s, mod¡fic ações dos horários ou ocâ¡s de
trabalho, deverá ser fe¡ta por escr¡to pela CO NTRATANTE
J'frl lo.¿

ô¡a.Iib"¡-
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As dispos¡çÕes previstas no ¡tem acima deverão ser efetuadas através-de adit¡vo próprio, consignando
as
alteraçÕes.

3'4

Nos casos de reforços e/ou serv¡ços extraordinários, para os loca¡s ora contratados; as partes
negociaräo um
novo preço ou adic¡onal.

4. Da Eouioe

4'1

os funcionários e/ou prepostos da MASSTIN trabalharão uniformizados, portando crachás de

4'2

o estabelecimento deste_ contrato de prestação de serviços não gera, sob nenhuma hipótese, o vínculo
empregatÍcio dos funcionários da flIASSTIN em relação a CONTFTATANTE, uma vez que à CONTRATANTE

cumpr¡ndo as normas de conduta e segurança, fixadas pela CONTRATANîE.

não

é

dado

o direito de

funcionár¡os da MASSTIN.

4'3

coordenar e/ou exercei subord¡naÉo em nenhuma c¡rcunstância sobre os

Os vários cursos de reciclagem e atual¡zação das equipes são de inte¡ra responsabilidade da MASSTIN
e
seräo realizados em nosso centro de treÌnamento, sendo que a CoNTRATANîE terá acesso in'estrito
a essa

estrutura.

4'4

identif¡cação,

os funcionários e colaboradores da |\/ASSTIN deverão observar as noTmas internas e de segurança da
CONTRATANTE' arcando a MASSTIN por eventua¡s danos decorrentes da inobservânc¡a desta claúsula

contratual.
5.

Servicos ProDostos

5-l

Os.serviços seráo realizados pela equ¡pe técnica d¡sposta no Quadro Operacional e tais serviços seráo
real¡zados em horár¡o comercial de segunda a sexta-fei;a.

Organograrna Operacional
(1x) Superv¡sôr
Estrutura

Técnico

ExternÕ

<¡e Apoio Gerenciat
Masstin - Sede

(1x) Mecânico de Refriseraçáo
Res¡dentê
seguncla a sexta das 07:Oo ãs ,i 7:ôo
(-lx) 1/2 Of¡c¡at de Refr¡gerãção
Res¡<lente
segunda a sexta das O7:OO as 17:OO

Quepno 0pen¡croruar
Categoria

Qtde

Supervisor Técnico Externo

V¡sitas qu¡nzenais, entre segunda e sexta-feira, em horário comerc¡al

Mecân¡co de Refrigeraçäo
Y2

Oficial de Refr¡geÍação

Horário de trabalho
l\4ensal,de segunda a sexta feira das 07:00 as 1Z:00

1

Mensal,de segunda a sexta feira das 07:00 as 1Zi0O

/i
¡rtlo-

ê'¡oe¡llc*-að{úPlr+l¡r
Grupo [rasst¡n
www.mâsstin com.br
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os serviços seråo realizados por equipe técn¡ca com competênc¡a para executar as tarefas propostas pela
MASSTIN, cumprindo com as normas técnicas ex¡gidas.
Todo o gerenciamento e acompanhamento da equipe alocada sefão fe¡tos por superv¡säo
da MASSTIN.
Segue abaixo o perfil básico oadrão deste(s) profìssional(is).

supervisor Técn¡co Externo - Prof¡ss¡onal capacitado e hab¡litado à análise, ¡dentificação e solução de problemas,
além de avançado conhecimento em s¡stemas de ar condicìonado, refrigeáção, venitáçao- inoústriat, ïittragem
e
higienização de ambientes interiores (Portaria 3523 e Resolução o9l fo;mação em refiigeraçao sENAt
ou

equjvalente; QAI - qualidade do ar de ¡nter¡ores; l¡derança e comanào eletio-eletrônico; treinameÈto
dê prevenção de
acidentes em instalações e serviços em eletric¡dade NR10. Tem como principais 'oO¡ètVos
a muftipf¡caçäo das
¡nformaçöes e valores l\fasst¡n, o apoio técnico efetivo ao contrato e a constante âtualizaçáo
dâs eväluçóes
tecnológicas e gerencia¡s emergentes no segmento.

-

Mecânico de Refrigeração - Profissional capacitado tecn¡camente a rcalizar serviços corretivos e preventrvos
em
sÌstemas e equipamentos de ar condicionado, refrigeração industrial/comercial, ventil;ç€o e filtragem, VAV's,
Ch¡ller,
Fancoil, Camera F[ia, entre outros, além de todos ieus periféricos tais como paineis Oe òomandos elétricos;
conjuntos mecân¡cos dos sistemas e equ¡pamentos, ta¡s como substituição de rolamentos e manca¡s, alinhamento
de
polias, lubrifcaçäo de peças e componentes, etc; interpretação de manuais técnicos; formação prof¡ssional¡zante
SENAI ou equ¡valente; tre¡namento de prevenção de acidentás em instalaçÕes s"riço" em'e¡et;icidade
- NRlo;
treinamento para trabalhos em altura - NR 35.
"

Aux¡liar de Refr¡geração - ProfissÌonal com conhecimento sobre equipamentos de ar cond¡cÌonado,
des¡gnado a realizar serviços corretivos de baixa complexidade e preventìvos em sistemas e equipamentos
de ar condic¡onado; formação prof¡ssionalizante SENAI ou equivalente; tre¡namento oe prevånçao oe

^.
Obsl:
Caso os

acÌdentes em ¡nstalaçöes e serviços em eletric¡dade

-

prof¡ssiona¡s dest¡nados ao contrato não possuam tre¡namento complementar referente
ao
atend¡mento às normas NR-10, NR-33 e NR-35, será responsabil¡dade MASSTIN a apresèntaçäo de cronograma
para conclusão do mesmo.
NR10; treinamento para trabalhos em altura

ñR 35.

Obs 2: Nos casos de reforços e/ou serviços extraordinár¡os, para os locais ora contratados, as partes negociaräo um
novo preço ou adic¡onal-

5.2

Os serviços de manutenção preventiva são prooramados e controladqs pelo

DeDartamenlo de

ManutençäoCentraIdaMASsTlN.Uti|iZamosnossffintroleeéerehciamento

de Manutencão,

de maneira

que todas as informaçöes

e

relatór¡os técn¡cos, bêm como dados de

performance da equ¡pe e supervisão (RAM), possam ser forn ecidos à CON TRATANTE per¡od¡camente, com
descricão dos serv¡ cos executados: corretivos
D reventivos. incluindo: sugestöes técn¡cas,
pendências ocorridas durante o mês de manutenção e peças util¡zadas.

e

5.3

A folha de serv¡ços e check list seräo analisados pelo supervisor da MASSTIN responsável pelo contrato, o
qual emit¡rá parecer junto a CoNTRATANTE. Além desta, este preencherá, na CoNTRATAñTE, a f¡cha de

supervisão técnica onde sereo avaliados os ma¡s variados itens acerca das ¡nstalaçöes objeto do contrato.

5.4

As ¡nspeções serão realizadas mensalmente, sendo que os serv¡ços de manutenção preventiva

serão

programados e controlados pelo departamento de manutenção central da MASSTIN, de comum acordo com

a CONTRATANTE

5'5

Os serviços a serem executados seräo serv¡ços padrões, sendo que podem var¡ar para equipamentos
específìcos, utilizando como referência as normas NBR 13971 para manutenção em sistemas de ar
cond¡cionado; Portaria 3523 de 28/08/98 e Resolução ANVS No 09, de 16.01.2003; ABNT NBR 16401
lnstalações de A¡ condic¡onado - Sistemas Centra¡s e Un¡tários - Parte 1: Projetos das lnstalações /
Parte 2: Parâmetros de Conforto Térmico / Parte 3: Qualidade do Ar lnter¡or; NR-10 - Trabalhos com
Eletr¡c¡dade ABNT NBR 54IO - lnstalações Elétricas de Baixa Tensão; CONAMA Resotução No 262;
NR-33/MTE - Saúde e Seguran ça nos Trabalhos em Espaço Confinado, a ém da aplicação de padrões
de conduta estabel ec¡dos pelas BPF - Boas PÌát¡cas de Fabricação, estado a contratante ciente de timìtações

-

devido ao sub d¡men sionamento do número de visitas mensais estabelecidos, sem qua sq

+#lk
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6. Pecas de Reposicã{,
6.1

substitu¡ção. de peças e materiais de repos¡ção poderá ser efetuada pela
I\IASSTIN e serä
1"9"
laluraoo
a pane, mediante aprovação por parte da CONTRATANTE. A MASSTIN se reserva o
direito de, glq
caqos. çmeroencia¡9 que comprometam o Andamênto de atividades vitais da CONTRATANTE,
fornecã

,T_?d1

materiaiSdefeposiçãosemorçamenlopreuio@sistemaem

questão.
6.2

A.Masstin seÉ.responsável pelo fornecimento de materiais de l¡mpeza e consumo, ¡ncluindo-se
fluidos
refrigerantes e óleo antÊcongelante, peças e partes necessários à exàcução oe toios
os ieruiçãs propostos
neste ¡nstrumento, de forma a manter os equipamentos e sistemas em perfeito estado
de cànservação e
operação.

6.3

Trabalhos relac¡onados com fornecimento e/ou recondicionamento de ¡tens da estrutura
dos- equipamentos

ta¡s como bandejas de condensado

e

gabinetes, bem como

o

recondicionam"nto J"

condensadores, evaporadores, bombas centrifugas e motores elétr¡cos, ficarão à cargo da

6.4

"ã.pr.""or"",
òor.tinnrnrufe.

A coNTRATANTE responsabirizar-se-á pera compra de peçâs de repos¡ção, novos equipamentos
e

7. Ferrame nta¡

7'1

A MASSTIN fornecerá à CONTRATANTE, para o correto desenvolvimento dos serviços, os equ¡pamentos e
¡nstrumentos necessários para o bom andamento dos serv¡ços propostos n""te
incluindo aqueles
em atend¡mento ao item 10.2.9 da NR-10, contemplando multímetro Cat. lll, de"onìr"io,
acordo com a norma EN
61010-1.

8. lnstÌumentel
8,1

AIém dos equ¡pamentos, ¡nstrumentos

e

ferramentas alocados

CONTRATANTE toda a estrutura da MASSTIN. inctuindo:

na obra, flcará 'à

d¡sposição da

Psicrômetros

Termo higrógrafos
Termômetros multipontas
Anemômetros
Tacômetros
Megômetros
Med¡dores de vácuo
Detectores eletrôn¡cos de vazamento
Medidores de vibração e
Relógios comparadores
Regulador de Nìtrogên¡o

folgas

'

:

outros equipamentos necessários, os quais serão fornecidos em prazo máximo de 24hs, garantÌndo a
perfe¡ta cond¡Ção na execuçäo dos serviços.

g.'Responsab¡lidade da MASSTTN
9.1

Atender a todo.s os encargos fiscais e despesas de transporte, refeiçäo, despesas diretas e indiretas de mão
de obra, Ônus'trabalhistas, previdenciário, não havendo qualquer relação entre estes e a CONTRATANTE
nem ônus desta para com eles.

9.2

A MASSTIN será responsável, ainda, por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus empregados
ou prepostos que envolvam a CoNTRATANTE, flcando estabelec¡dos que, ocor[endo tal fato, a MASSTIN
deverá arcar com e/ou reembolsar à CONTRATANTE qua¡squer custos e despesas judicrais ou
extrajudiciais, ¡nclus¡ve honorários advocatÍc¡os, sem prejuízo de responder por perdas e àanos.

/
t)

Grupo Masstin
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9.3

Efetuar os pagamentos de seus funcionários pontualmente.

9.4

Contratar Apólice de Seguro de Acidentes pessoais.

9.5

Fornecer informações referentes ao contrato conforme padräo utilÌzado pela Masstin (guia
FTGS, Guia INSS,
Cert¡dão INSS e Certidão FGIS)

9.6

Fornecer assistênc¡a médica aos funcionários destinados ao contrato.

9.7

Responder pela qual¡f¡cação técn¡ca e administratìva dos recursos humanos aplicados
na prestação dos
serviços, sendo para todos os efeitos, a única e exclusiva empregadora.

9.8

Subst¡tu¡r prontamente qualquer funcionário que demonstrar ¡ncapac¡dade func¡onal,
desrespeito no trato
com pÚblico ou comportamento inadequado, bem como desrespeitö às normas a"
legìslação

""gri"nçãã-a

em vigor.
9.9

9'10
9.11
9'12

Não ceder parc¡al ou totalmente os direitos decorrentes deste contrato, sem prévio
e expresso consentimento
da CONTRATANTE

Levar imed¡atamente ao conhecimento da CONTRATANTE, qualquer fato extraord¡nário 'ou'.anormal que

ocorra durante a vigência do contrato, para adoção das medidas cabíveis.

Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.
Partic¡par, através de sua supervisão, de reuniöes com o preposto da CoNTRATANTE, para
avaliação de
desempenho do contrato.

10. Responsabilidade da CONTRAT ANTE
10.1

Perm¡tir o lìvre acesso dos func¡onários da MASSTIN para execuçáo dos serviços.

10.2

Compromete-se, sem Ônus à MASSTIN, a oferecer refeição aos funcionár¡os envolvidos no contrato,
condiçÕes ambienta¡s e materia¡s (incluindo instalações [ara atividades de oflcina), uem coÀo acesso
e
utilizaçäo de vestiários e sanitários.

10.3

Não utilizar a Equ¡pe em outros serviços, que não seja os descr¡tos neste contrato, sem prévio conhecimento
da MASSTIN.

10-4

Colocar à disposição da MASSTIN, pessoal e disposit¡vo necessár¡os para acesso e/ou remoção de
equipamentos em instalações de difíc¡l acesso (anda¡mes, plataforma elevätór¡a, caminhão munck, tajhas,

tre¡namentos, ART. etc).
10.5

Fornecer à MASSTIN todos os dados que dispuser e que considere necessários e indispensáveis à
execução dos serviços ora contratados, além das informaçÕes e os esclarecimentos quem vénham a ser

soliciiados.
10.6

Manter I reun¡ão mensal com a MASSTIN para avaliação dos resultados do mês, plano de ação a respeito
do mês seguìnte, programaçåo de atividades, situação das pendencias, etc.

10.6.1 Contratar empresa especial zada paîa execuçáo semestra da qual¡ficaÇão e contro e do ar ambiental interìor
dos amb¡entes climat¡zados, conforme recomendação da Resolução ANVS N. 09, de 16.01.2003 e
apresentar laudo das respecti vas ana ses do materia coletado, realizado por laboratório espec¡al¡zado, com
comprovada exper¡ênc¡a e responsab¡lidade tecn¡ca d esv¡nculada da responsabilidade técnica da MASSTIN
MASSTIN todos os dados que dispuser e que con s¡dere necessários e indispensáveis à execuçáo dos
serv¡ços ora contratados, além das informações e os esclarecimentos quem venham a ser solic¡tados

,i'à
Grupo Masstin
www mêsstin.com br
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Condicões Comercia¡s

1'1.1

Preço

A CONTRATANTE pagará a MASSTIN vator mensal conforme detalhamento abaixo
RS 16.400,00 {dezesseis mil e quatrocentos rêais) / por mês

11.1.1 Este preço inclui todos os tributos, ¡mpostos e contr¡bu¡ções inc¡dentes sobTe os serviços objeto deste
contrato e em vigor na época de ass¡natura do mesmo.

11.3

Reajustes

O valor proposto será reajustado anualmente mediante a aplicação do Índ¡ce lGp-M FGV, após formalização de
termo aditivo.

1'1.4

Faturamento

O fAIUTAMCNIO Será MASSTIN SOLUçÕES EM SERVIçOS DE f NFRAESTRUTURA PREDIAL I-TDA, ¡nscrìta no
C.N.P J sob o No 29.191.631/0001-17 e processado dentro do mês da real¡zaçåo dos serviços e o pagamento com
prazo de 15 (quinze) d¡as da emissão da nota fiscal.

A Masstin reserva-se no direito de emitir as NFs por qualquer uma das un¡dades Soluçöes ou lnstalações,
segundo criterio defin¡do no momento do faturamento.
Fm caso de devolução da fatura e/ou Nota Fiscal/Fatura de Serv¡ços para correção, a contratante pagaÉ. a
MASSTIN o valor correspondente, sem qualquer acresc¡mo de juros e/óu correção monetar¡a em ate 0s
lcincó) oias
apÓs o retorno da mesma a Contratante, desde que sanadas as incorreçöes apontadas. Sujeito a aplicaçåo de'juros
para os valores pagos aþós S dias.
Se durante o prazo de vigenc¡a do conlrato ocorTer a criação / exclusão de novos tributos, alteração de al¡quotas e/ou
alteração de base de calculo que venhem a alterar comprovadamente os onus da MASSTIN, o preço originariamente
acordado sera alterado automaticamente e proporcionalmente a alteração ocorr¡da.
'I

2- Chamadas Extraord¡nár¡âs

12.1

Pensando na sua tranqil¡lidade

e no atendimento total e

MASSTIN coloca à disposição o S.O.S 24 horcs.

ininterrupto às suas instalaçÕes

e

s¡stemas, a

Através de uma central 24 Hs, você poderá se comunicar conosco e contar com uma estrutura composta por equipes
espec¡almente treinadas para os ma¡s diversos tipos de situaçÕes e reiculos adequados para s€tendimento, além de
todo o ¡nstrumental e ferramental necessárÌos à execução dos

trabalhcs. 1

.

As chamadas extraordinárias/corretivas eventuais e necessárias, estão inclusas no preço proposto e serão
atend¡dâs em um prazo máximo de 04 (quatro) e seguirão a regra *aba¡xo:
.Lim¡te de dois chamados
emergências de até no máximo de 3 hores de atend¡mento por chamado no mês, Após a
treceìra hora de atènd¡mento serão cobradas valores adicina¡s
13. V¡qência e Resc¡são
'1

3.1 O presente insti'umento particular vigorará por prazo

determinad

o, de

14lOgl2O2O

possibìl¡dade de renovação, podendo ser rescindido a qualquer tempo por qualquer uma das
qua¡quer espécie, multa ou ¡nden¡zaçöes, mediante not¡ficação prévia de 30 (tr¡nta) d¡as.

a

2111212021, sem
artes, sem ônus de

lo*-

^r.¡¡
9,?/{ßEIIù-,.

Grupo Masstin

w!ÿw-rnâsstin.com br

*-@rràFF
o

È¡.Júitu

dL

RË-30217 6

i1

MEESTIN

SOLUçOES EM HVAC E UTILIDADES

13 2 Este contrato é acessório do pr¡ncipal (contrato de Gestäo) firmado entre
a contratante e o coverno
de São Paulo Assim, se aquele contrato principal for rescind¡do por qualquer motivo e,ã:quatquer do Estado
tempo, este
também se resc¡ndirá de mane¡ra automát¡ca e ¡nstantânea, hipótese em que não haverá
cominação de nenhuma

multa ou inden¡zação, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, còm o que concordam expressamente
as partes.

14. Das penalidades

A

inobservància das obrigações assumidas neste ¡nstrumento por qualquer uma das partes, poderá
ser
penal¡sada com uma multa no valor referente a dois meses de prestaçäo
de serviços, exceiuando-se os
casos para os quais já haja previsão expressa de penalização com multa.

14.',|

15. Daconfidenc¡al¡dâde

15'1

As parte acordam que toda e qualquer informação deveráo ser mantidas no mais absoluto sÌg¡lo, antes,

durante e apÓs o término da vigência deste contrato, devendo ser utilizadas, exclusivamente,
entre as partes
contratantes, para a consecução das finalidades deste Contrato, sob pena de apl¡caÇäo de uma
multa de
50% sobre o valor total deste Conlrato.

16.

Gond¡cões Gera¡s

16.1

Todos os impostos e taxas dev¡das estão ¡nclusas no preço proposto.

Durante a prestação de serv¡ços, a MASSTIN ¡rá manter seus funcionár¡os unÍformizados e ident¡ficados por
crachá
contendo nome completo e função, orientando-os a portá-lo em local v¡síve¡ e a manter uma boa
apresentaçåo,
informando-os a¡nda de que o seu trânsjto será perm¡t¡do somente nos setores afetós aoescópoiontratado.
A lvlASSTlN responsabi¡izar-se-á pela atençáo e vig¡lânc¡a de seus' profissionãs, bem como, pela suå escolha e
ele¡ção.

A MASSTIN deverá fornecer, sempre que solic¡tado por escrito, os esclarecimentos e as informações técnicas que
lhe venham a ser solic¡tados sobre os servicos executados.

A

MASSTIN subst¡tuìra os funcionarios destacados para a contratante, quando demonstrarem def¡ciencia na
prestação dos serv¡ços, ou a sua conduta seja ju¡gada ¡nconven¡ente ou ¡rregular. para
tanto, a contratane deverá por
escrìto relatar à MASSI IN as causas que justifiquem tal procedimento.

A MASSTIN deverá avaliar e propor meìhorias, se adequando a política e f¡losofia da CONTRATANTE, inovando e
melhorando processos.

Todos os impostos e taxas devidas estão inclusas no preço proposto.

A Contratante obriga-se a consent¡r que somente funcionários da MASSTIN executem as funçÕes relativas aos
serv¡ços, perm¡tindo o acesso dos mesmos no respect¡vo local, bem como fornecer todo o ápoio que se fizer
necessário para plena realização e execução dos mesmos. Todo colaborador da Masstin que estiver a diàposição da
Contratante para prestação dos serviços irá compor de imediato o escopo contratual, independente dos tempos,
e/ou proced¡mentos de integração, liberação de serviços, e/ou outros proced¡mentos inteinos dã Contratante.
Caso a MASSTIN não tenha sido documentalmente informada sobre adic¡onal de per¡culosidade e/ou insalubridade
na prestação de serv¡ços deste contrato, a MASSTIN fica imed¡stamente livre para a emissão da Nota Fiscal
correspondente a d¡ferença destes valores adicionais.

Contratante. sob qua q uei- h¡potese, não podera ¡mpedir a ret¡rada pela Masstin
utensilios e equipamento s que comprovadamente sejam de propriedade desta

de quaisquer bens, móveis

a MASSTIN refazer todos os serviços que, a critério da CONTRATANTE, tenha
¡mperfeitos ou efetuados em desacordo com os dados e instruções fornec¡das pela mesma

Caberá
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A MASSTIN deverá avaliar e propor melhorias, se adequando a política e filosofta da
CoNTRATANTE, inovando e
melhorando processos.
Fica estabelec¡do que a CONTFIATANTE não poderá ter como seu empregado de forma
direta

e ¡ndireta, funcionário
ou prestador de serviços at¡vo ou,inat¡vo da MASSTIN, cujo desligamentõ tenha ocorrido
."no"
de o1 (um) ano,
g, após a v¡gência -do presente contrato, iendo que peto näo cumpr¡mento
"
9{:Ig
desta cláusula, a
GoNTRATANTE pagaé a MASSTIN. a tÍtulo de multa, o custo deste óontrato, corrigiio
é ãtralizaoo pelo prazo de
0'l (um) ano, conforme o valor acordado e descrito na clãusula do presente contrato. .
i.

É expressamente vedado à CONTRATANTE praticar atos que comprometam o bom andâmento
dos serviços ou a
sua conclusäo pela MASSTIN, inclusive durante o prazo de aviso prévio, dêvendo abster-se
de prát¡cas de
concorrênc¡a desleal ou assédio à contratação de seus empregados e subcontratados de
forma direta ou indireta,
sob pena de suportar multa correspondente à S0 (c¡nquenta) salãrios mínimos.

caso haja qualquer ¡ncongruência ou conflito entre os termos desta proposta e os termos de qualquer
outro
documento contratual, a rpoposta aceita irá prevalecer, devido ser a or¡gem da prestação
d;s aerviços aprovados.
A l\4asstin se responsabilizará pelo cumprimento de 100% das obrigãções estabeþc¡das, exceto na h¡pótese de
ocorrência de caso fortu¡to ou de força maior.
Qualquer tipo de not¡f¡cação deverá formalizada e encaminhada via ca¡xa postal da Massiin no 52 (09910-970)

4CONDUTA ANTICORRUPçÃO
77.L cada uma das partes

se obr¡ga, por sei e por seus prepostos, a executar suas obrigações estabelecidas neste

contrato de forma a não violar as leis apl¡cáveis aos negócios da outra parte. cada parte se compromete, â¡nda,
cumprir as le¡s e regulamentos aplicáveis à outra parte e a este contrato, especiarmente no que se refere:

aprovações;

A)

Às normas relativas à obtenção de l¡cenças, certif¡cados e

B)

A cuidados com a saúde, segurança do trabarho, segurança das informações, proteção de dados e pr¡vac¡dáde;

.

a

.i

c) Às Leis 12.846/20L3 e a42g/7gg2, bem como demais normas correlatas (anticorrupção), assim como aquelas que

vedam a prática de atos lesivos contra a Administração Pública, sendo cada qual responsável pelas ¡nfraçôes que
a
der
cauSa;

D)

Manutenção de políticas e procedimentos que assegurem o ¡ntegral cumprimento das le¡s;

E)

À comunicação ;ì outra parte de qualquer ato ou fato a que tenhâ conhecimento que viole as normas referidas nesta
cláusula;

F)

A res ponsabilida de ambiental, respondendo pelos danos a que der causa;

G)

A cumprirem os Códigos de Ética, entregues neste âto de umã parte à outra;

H)

A CONTRATADA tem ciênc¡a de que os empregados da CONTRATANIE estão ¡mped¡dos de receber qua¡squer tipos de
brindes, cortesias, gratif¡cações e similares, em qualquer época e a qualquer pretexto. Assim, a CONTRATADA declara
que se ex¡m¡rá de praticar qualquer ato que desrespeite o contido nest¿ cláusula, comprometendo-se a dar ciência

desta d¡spos¡ção aos seus empregados e prepostos.

Â
Grupo l\4asstin
www.masstin.com.br
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Eventuais conv¡tes para p'articipação em cursos, sem¡nários
ou vis¡tas técn¡cas realizados em âmb¡to nac¡onal ou internacional
deverão ser formulados em nome da CoNTRATANTE e encaminhados para
aprovação de sua presidência. Da mesma forma
serão tratados os casos de apoio ou patrocínio de ativ¡dades real¡zadas pela
CONTRATANIE.,,

18. Foro
F¡ca ele¡to o Foro da cidade de ltapev¡/sP.para dirimir quaisquer as questões
decorrentes do cumpr¡mento
deste contrato, renunciando as partes a qualquèr outro pór mais privitegio que
seja.

E por estarem certas, ajustadas e contratadas, assinam aba¡xo o presente
em 02 (duas) v¡as de igual teor e
forma, na presença das testemunhas:

Itapev¡, 14 de setembro de 2020

MASSTIN SOtUçöES EM SERVIçOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL LTDA
CONTRATADA

CRUZADA BANDEIR

o AsstsT

E

Geral de lta

os

uís Kozik

MEDTCO - SOCTAL

.LE-Lù

CRA 1.
85
CONTRATANTE

Testemunhãs:

,t,

:

1

/

-fir.' ''".
,:

I

)

{¿ /:.

Masstin Soluções em Serviços de Iníiaestrutura predial LTDA
Paulo Cesar
RG: 22.094.950-5

CPF: i65.701.018-03

Cruz

a Bandeiran

S

Camilo Assistência Médico

,

Social

-

Ho spital Geral de Itapevi

RG:5,053.146-5
CPF: 926.4I 8.659-04
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Pâmella S. Silva

Assessora da Direlonã
cRA 117.425l5P
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PROPOSTA DE GESTÃO DA IVANUTENCÃO
EOUIPAMENTOS DE REFRIGERACÃO E AR COÑDICIONADO

Diadema, 22 de julho de 2020

Hospmnl Gen¡l

Proposta Comerc¡al

DE lTApEVl

Ne: AT 447OO l2O_Hospital ltapevi

Revisão 02

Relerência: Manutenção em Equipamentos de HVAC

Prezados Senhores.

conforme vossa solicitação, estamos apresentando proposta de prestação de serv¡ços de manutenção

Nos colocamos à inteira disposiçeo de V. Sa para o que for necessário
Atenciosamente.-

Paulo Gonçalves

Gerente Comercial

-

(11) 989017136
(11) 40s5-8550 R. 49

Departamento de Manutenção

pcesaÌ@masstin.com.br

lO

¡!Irito
wì,vw rñasslin côm br
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O our espennR DE NossA EMpRESA
Temos como finalìdade atuar na gestão de manutenção e operaçao em sistemas, equ¡pamentos per¡féricos
e
na
Afea de Fac¡l¡ties, orientados para o desenvolvimento da especial¡zação e diferenc¡ação. atendendo as
necessidades de cada segmento de mercado e a satistação de cada cl¡ente.
Para isso, entendemos que nossas políticas de operação e desenvolvimento são
- Treinamenlo e desenvolv¡mento de pessoal:

- Recursos Humanos:

- Descentrelização na gestáo da rnanutenção e serviÇos;
- Especìalizaçâo técnica:

- EspecìalizaÇáo na adminisiraçáo de contratos e serviços:
- Diferenciaçáol
- Conceitos de alitudes proa.tivas.

Em 1978 dec¡dìmos agregar conhecimentos, experiênc¡as e uma determinação em realizar um trabalho inovador e
profissional na gestão de serviços de instalação e manutençáo na área de HVAC-R.
Sendo assim, desenvolvemos um grupo espec¡alizado na prestação de serviços de engenhar¡a de manutenção e

instalação, tendo como meta

o

atendimento difêrenciado

a

quê necessitam

empresas

e

valorizam

o

profiss¡onalismo e a qualidade.
Após anos de trabalho e com a consól¡dação de nossa pos¡ção no segmenlo, dec¡dimos então em 2OOg, ¡n¡ciar uma
nova jornada, agora na área de Ut¡l¡dades.

Com um mercado cada vez mais compet¡tìvo e exigente e com tecnologias cada vez mais acessíveis, aumentou
s¡gnificat¡vamenle a complexidade e a ¡nìerdependência entre as especial¡dades e sistemas no contexto como um
todo.
Na medida em que ¡nstalações e processos se tornaram mais sofìsticados e em constante mudança. o número de
larelas e aspectos à serem observados aumentaram e surgìu a necessidade de uma gestáo profissional e com alto

valor agregado, que buscasse a otimização da operaçäo e processosj al¡ado a melhor¡a da qual¡dade, ao aumento
da satisfaçáo dos clientes internos e externos, ao aumenlo da produtiv¡dade e a ef¡các¡a da organizaçáo.

Em sintonia com este novo cenário, reformulamos nossos objetivos e estrutura h¡erárquica, de tal modo a
contarmos atualmente com um corpo técnìco altamente capac¡lado para a Gestão de Ut¡lidades, profissionais estes
devidamente qual¡f¡cados e com rec¡clagens técnicas constantesr o que nos torna aptos a cobrir as mais var¡adas
ex¡gências e expectat¡vas

Grupo lVasstin
www.mâsstin.com.br
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MASSTIN TRAINING
Ëntendemos que para se obter o sucèsso é preciso èstar sempre à frente e trabalhar em alta performance, o que
tem exig¡do da nossa empresa muita dedicaçao, atualizaçáo e visão de mercado. Êsse ritmo acelerado e a busca

de excelência nos têm obrigado a uma constante atualização técn¡ca e comportamental.

Tendo em v¡sla esta filosof¡a é que inic¡amos em 1988 uma jornada que acred¡távamos ser a cond¡ção essencial
para trabalhar aspectos limitadores ou prejud¡cìaìs ao desenvolvimento do profiss¡onal, promovendo um melhor
aproveilamento de suas capacidades e elim¡nando ass¡m qualquer falha existente na prestação de serv¡ços.

saT - sERVtço DE APOTO TÉCN|CO
Entendemos que como parceiro em um contralo de manulenção e/ou uma nova instalação, o cliente deve não
apenas ter os serviços técn¡cos espècíf¡cos e detalhados, mas estar coberto com o apoio de um Deparlamenlo de
Engenhar¡a especial¡zado que possa atendê-lo em todas as necessidades de suas ¡nstalações e s¡stemas. Desde
um simples cálculo de carga térm¡ca, aval¡ações de projelos e ¡nstalações, balanceamento dos sistemas, até
estudos maìs comp¡exos.

sos REFRtcERAçÃO - ¡teNOln¡e¡¡TO

24 HS

Sistema de atendimento a empresas com necessidade de socorro imediato e urgente em determ¡nado
equipamento. Êste serv¡ço dispoè de uma central para o ágil atend¡mento à empresa solicitante e un¡dades
volantes prov¡das com equipamentos e peças para v¡abiiizar a execução da quase total¡dade dos problemas em
campo no menor prazo possível.

Oe¡ervo
O objetivo da proposta é a apresentação das cond¡çoes técnicas e comerciais previstas para a prestação de
serviços contínuos de gestão de manutenção, especificamente para as atividades na especialidade de ar

condic¡onado.

AennrucÊncl¡
Gestáo técnica e operacional, contemplando vistor¡a, manutenção prevent¡va, cor¡etiva, Admin¡stração e
Gerenc¡amento dos equipamentos de HVAC instalados em sua un¡dades situada a Rua Jesuino Joaquim da
Silva. S/n - Jardim Nova ltapevi, llapevi - SP, conlorme lìstagem de equipamentos abaixo:
Tipo de Equipamento
M¡n¡ split Hl Wâll
M¡n¡ split Piso teto

88

intervenções (mês)

5

Chiller

/

Refr¡gerador

Bebedouro

12

trimestrãl

4

PREVENIIVA UNID. CONDENSADORA

semestrâl

2

mensal

\2

PREVENTIVA UNID. EVAPORADORA

trimestrâl

4

PREVENf IVA UNID. CONDENSADORA

semestral

2

\2

PREVÉNfIVA BANCADA

mensal

1

PREVENTIVA LOCAL

mensãl

72

11

PREVENTIVA LOCAL

mensel

72

L4

PRÊVENIIVA LOCAL

mensål

12

2

PREVENTIVA LOCAL

meñsâl

12

7

PREVENTIVA LOCAL

trimestrâl

4

mensal

12

trimestr¿l

4

47

PREVENTIVA TOCAL {limpeza)
LIMPEZA + PREVENTIVA
PREVENTIVA BANCADA + LIMPEZA

Câmara Fr¡gorífica
Balcão refr¡gerâdo
Exaustor / Vent¡lador

es por ano

mensal

PREVENTIVA LOCAL

Fancolete Bu¡lt in
Fancolete
Fancoil

Número de

interven

rNsPEçÃO RE-09
PREVENTIVA UNID. EVAPORADORA

rNsPEçÃo RE-09

AcJ

Geladeira

Frequênc¡a entre

At¡vidade

Qtde

6

anual

PREVENTIVA LOCAL

4

PREVENTIVA

rt?

1
a2

PREVENTIVA LOCAL

'/f

Grupo IVasstin
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Os serviços a serem executados serão serv iços padrões, sendo que podem varìar para equ¡pamentos
específicos,
respe¡tando sempre as normas N B R 13971 para manutenç aoems ¡stemas de ar cond¡c¡onado; lei
13.589 de
portar¡a
04/o1t201g:'
3523 de 28108/98 e Resolução ANVS Ne 09, de 16.01.2003(1); aBNT NBR 16¿101
lnstalações de Ar Cond¡c¡onado - S¡stem as Cenlrais e Un¡tá rios Parte 1 : Proietos das lnstalações parte
/

2: Paremetros de Conforto Térm¡co I parle * eualidade do Ar lnterior; NR-l0 Trabalhos com Eletric¡dade
ABNT NBR 5410 - lnstalações Elétricas de Ba¡xa Tensão; CONAMA Resolução Ne 267; NR-33/MTE Saúde
e Segurança nos T rabalhos em Espa ço Confinado; NR-3s/MTE Trabalhos em Âltura e Normas cloba¡s
da
Contratante (onde aplicado), a ém da ap ¡cação de padrões de conduta estabelecidos pelas BpF Boas prát¡cas
-

de Fabricação
(1)

o

atend¡m-ento às exigências da leg¡slação vigente está contemplado ¡ntegralmenle em nosso planejamento
de
manuten-ção prevent¡vo, com a impranração do pMoc prano de Manutenção, operação e bontiore
e suas
irnplicações de responsab¡l¡dade técnica junto ao CREA

ÐETALHAMENTo DA PRoposrA

Plano de Trabalho

- 13. Etapa (implantação)

/ prazo previsto;30 d¡as

. Levantamento detalhado e identificaçáo de todos os equipamenlos e sistemas;
' Çriação e implantaçáo de cronograma de manutençoes prevent¡vas, conforme análise da ¡nstalação (crit¡cidade
dos equipamentos);
. lmpìantação de documento para reg¡stro de manutenções prevent¡vas (check-l¡st);
. Execução de manutenção prevent¡va, conforme ¡nstruções normat¡vas lVasstin (lN);
' lmplantaçeo do plano de emergênc¡a (comunicaçao dos cl¡entes internos com a equipe dentro e fora do
expediente regular):

'

Determinaçäo do estoque mínimo necessário para os consumíveis utilizados nos serviços ordinários de
manutenção preventiva. sob responsab¡lidade de aquis¡ção da CONTRATANTE;
Levantamento de peças sobressalentes e mater¡a¡s de aplicaçáo (estoque mínimo) sob responsab¡lidade de
aqu¡sição da CONTRATANTE;

'

'

Criação de cronograma

'
"
'

Apresentaçáo de Relatório lnic¡al do Contrato, contemplando a situação encontrada e plano de açáo suger¡do

de

manutenções correlivas, conforme anál¡se e/ou ¡dentificação durante as

manutenções preventivas e programação de disponib¡l¡dade das áreas;
Execuçáo de irltervenções corretivas nos equipamentos e sistemas, conforme programaçáo do clìente;
Geraçáo de histórico corretivo por equipamento:

para soluçáo dos desvios.

Portaria 3523 r Resolução ANVS N. 09

'
.
.
.
.
.

lmplantação do plano de manutenção, operaçáo e controle (PlrilOC), com todos os seus requìs¡tos e exigéncias;
Análise dos filtros ¡nstalados no sistema e seu acompanhamento;
Manutenção e tratamento nas bandejas de condensado, a fim de eliminar contamjnaçãoj

Apresentação de sugestões para alcançarmos soluções sobre a filtragem do ar externo
necessária;

Trabalho de consc¡ent¡zaçáo junto ao cl¡ente das exigências da Porlaria, com o obj€tivo cle rnelhoria da
Qual¡dade do Ar lnterno,
Criação de cronograma para execuçeo de análise semestral da qualidade do ar interior, no número de pontos
amoslrais previamente defin¡dos (à ser contratado pelo cliente).

Plano de Trabalho

.
.
.
.

e sua quota de ar

-

2" Etapa (prazo prev¡sto: após 60 d¡as do início do contrato)

Reaval¡ação do cronograma de manutençóes preventivas, de comum acordo com a Contratante;
Execução de manutençáo preventiva. conforme ¡nstruções normativas Masstin (lN);
Preenchimeniij de check list preventivo;

Apresentaçáo de sugestões à serem aplicadas no sistema atual, se necessário e de comum acordo com a

Contratante:
Grupo lasstln
www-mâsst¡n-côm.br
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Acompanhamento da s¡tuaçáo de pendênc¡as;
Apresenlação e análise das necess¡dades de ¡ntervençöes corretivas necessárias à Contratante;
Programaçáo das intervenções corret¡vas com o cliente;

Entrega

de

Relatór¡o Gerenc¡al Mensal, contemplando ind¡cadores

consumo de fluido refrigerante. entre outros.

de

manutenção preventiva. corret¡va,

Portaria 3523 i Resolução ANVS N. 09

'

continuidade do plano de manutenção, operação e controle (pMoc), com todos os seus requis¡tos e
exigências,
Avaliação dos resultados da análise semestral da qualidade do ar interior em amb¡entes def¡nidos.

'

O tempo est¡mado de manutençáo preventiva nos equipamentos é de ¡nteira responsab¡l¡dade da MASSTIN,

que esta poderá a¡terá-lo desde que as condiçoes técn¡câs dos serv¡ços prestados sejam aprovadassendo
pela
CONTRATANTE e cumpram com as necessidades técnicas exigidas pelos equipämentos e insialaçõäs.

Qualquer alteração que venha a sofrer o esquema de manutençao com relação ao aumento ou d¡minuição do
número de equipamentos que compöe o contrato, reforços eventuais. modificações dos horár¡os ou locais de

trabalho, deverá ser feita por escr¡to pela CONTRATANTE.

As disposiçöes previstas acima deveráo ser efetuadas através de aditivo próprìo, consignando as alterações.
Nos casos de reforços e/ou serviços exlraord¡nár¡os. para os locais ora contratados, as partes negociaräo um novo
preço ou adic¡onal.

HVAC-R "
. Refrìgeração.

Ar CondÌcionado, Vent¡lação e Exaustão de Ar; S¡stemas de Refrigeraeåo

-

Chilters; Cåmaras Frias

.
'

Criação

'
.
'

Implantação do plano de emergência (comunicação dos cl¡entes internos com

Levantamento detalhado e identificaçáo de todos os equipamentos e sistemas;

/

/

e implantação de cronograma dê rondas inspeções limpeza e conservação manutenções
preventivas, conforme anál¡se da ¡nstalação (criticidade dos equipamentos);
lmplantação de documento para registro de ¡nspeções, manutenções preventivas e pred¡t¡vas (checkl¡st);
Execução de manutenção preventiva, conforme ¡nstruções normativas lvlasstin (lN);

expediente regular)

/

a equipe dentro e fora do

;

' Determinação'do estoque mínimo necessário para os consumíveis utilizados nos serviços ordinários de
manutençáo preventiva, sob responsab¡lidade de fornecimento pela CONTRATANTE;
ô Levantamento de peças sobressalentes e materiais de aplicação (estoque min¡mo), sob responsab¡l¡dade de
aquis¡çäo da CONTRATANTE;
lmplantação do documento de controle da s¡tuaçâo de pendências;
ldentificação da necessidade e apresentaçáo à Contratanle da necess¡dade de execução de monitoramento nos

.
.

d¡spositivos eletrônicos de controle e comando, interfaces

e programas de gerenc¡amento de equipamentos

e

mas;
ldentif¡caçáo ê apresentação à CONTRATANTE da necessidades de execução de monitoramento predit¡vo de
v¡braçáo nos equipamentos rotat¡vos:
ldentificaçáo e apresentação à CONTRATANTE da necessidades de execução de monitoramento predìt¡vo de
termografia em quadros e/ou pa¡néis elétricos de equ¡pamentos e sislemas,
Criação de cronograma para execuçáo de mon¡toramento e dosagem de produtos quím¡ôos para manutenção
da qualidade da água gelada e de condensaçáo, água de consumo humano, água de caldeira e água purificada,
bem como o acompanhamento da empresa contratada pela CONTRATANTE, com anál¡se dos parâmetros
operacionais e emissáo de laudo;
ldentificaçáo e apresentaçeo à CONTRATANTE da necess¡dades de execução de serviços de limpeza na rede
de d¡sfibuiçáo de ar dos s¡stemas de ar cond¡cionado:
s¡ste

.

.

.

.

*¡tlo.-

Grupo f\lasslin
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lmplantação do proced¡mento de restabelecimento das operações em áreas críticas em caso de queda
de

energia;

'

cr¡ação de cronograma de manutenções corretivasJ de comum acordo com a Çontratante e conforme
anál¡se
e/ou identìficação durante as manutençoes prevent¡vas / prêdit¡vas e programação de disponib¡l¡dade das
áreas,
incluindo a reconst¡tuiçáo do isolamento térmico de dutos e demais componentes decorrentes de
at¡v¡dades de
manuteneáo necessárias;
Execução de intervenções corretivas (1) nos equipamentos e sìstemas, conforme programação
do cliente;
Geraçáo dê h¡stór¡cÕ corret¡vo por
Implementação de programas de rondas (manutenção pred¡tiva) nos equ¡pamentos cr¡tícos.

'
.
'
"

equipamento;

.

Apresentação de Relatório Inic¡al do Contralo, contemplando a situaçáo encontrada e plano de ação sugerido

para soluçáo dos desvios.

(l)

lntervenções coÌret¡vas de pequeno porte. Para os equipamentos tipo motor elétr¡co e bomba hidrául¡câ
será ¡dentif¡cada a
anomal¡a, desmontagem e env¡o para empresa extêrna (¡nd¡cada pela CONTRATANTE) parâ real¡zaçâo das manutenções
coRRÊTlVAs. Para bombas h¡drául¡cas, será realizada somente a troca de selos inrernamente pela equ¡pe MASSTIN.

Serão entregues relatór¡os gerenciais descrevendo todos os pontos de manutenção realizados e históricos,
ind¡cando todas as grandezas med¡das inclusive as faixas consideradas normaìs, possíve¡s divergências

encontradas, ações tomadas e sugestões de melhor¡as, assim como cerlif¡cados e laudos técnicos, acresc¡dos das
segu¡ntes informaÇõesì

. ART

-

número, recolhimento e registro no CREA;
' Cronograma detalhado das manutenções prevent¡vas e prêdit¡va;
Plano dê manutenção descrevendo detalhadamente as tarefas e per¡odicidades, respeitando as tarefas mín¡mas
descritas nos itens abaìxo e no manual dos fabr¡cantes:
. Proced¡mentos de trabalho com eletricidade (N R10);
. Documentos necessários ao cumprimento das leg¡slações e normas técn¡cas:
. Ind¡caçoes técn¡cas das peças a serem subst¡tuídas;
. lndicações e priorização das manutenções corretivas não real¡zadas;
. Gráf¡cos de acompanhamento e controle de parâmetros;
Índices de desempenho, por equipamento, ta¡s como MTBF, MTTR, custos de manutenção, d¡sponibil¡dade do
s¡stema e equipamento. quantidade de horas gastas de manutençáo corretiva, prevent¡va e predil¡va, etc.

'

'

O cumprimento do plano de manutençáo e check l¡st seráo analisados pe¡o Supervisor Operacional. MASSTIN
responsável pelo contrato, o qual em¡tirá parecer junto a CONTRATANTE.

Será emit¡do pela MASSTIN um relatório dos serviços executados
assinado por ambas as partes. ficando uma via em poder da MASSTIN

A

e

recomendaçoes.

O relatório deverá

ser

avaliação do sistema de manutenção aplicado será feita através de relatórios mensais de desêmpenho,

avaliações de satisfação do cliente, reuniões de aval¡açâo, atas de reuniáo e auditorias "in locco".

A MASSTIN será responsável em manter e colaborar com a limpeza e conservação constante das of¡cinas, das
estações de trabalho, dos loca¡s em que a prestação de serviços esteja sendo exeóutada, instalaçóes provisórias e
das vìas de acesso.
Para as solic¡tações dos serviços cons¡derados como "Manutenções Êxtras, Serviços fécnicos Espec¡a¡s ou Mão
de Obra Específica", a MASSTIN d¡spoe de corpo técnico próprio e prestadores de serv¡ços homolôgados que ¡rão
atender a estas demandas, desde que respeitado um prazo mín¡mo para a ¡nício das at¡vidades.

t
Grupo Masslin
wwr r.messt¡n-com-br
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Diferenciais inclusos:
Produçâo

Gestão das atividades de manutenção através dê aplicaçáo de leitor de códigos

segu¡ntes ganhos:

/
"/
Ý/
'/

oF code com os

lvion¡toramento e controle de atividades;
Acesso a informações de componentes e subcomponentes do sistema;
Confiabilidade geral do sistema;
Ot¡mização de tempos de at¡vidades dos coìaboradores envolv¡dos no contralo.

Apresentaçáo de Relatór¡o Gerencial 1 vês por Mês com planos de ações def¡n¡dos;
v¡sitas semanal da coordênação para realizar a gestão, fiscal¡zação e apoio geral das al¡vidades do
contrato,
Dispon¡bilidade (caso seja necessário) de Tropa de El¡te, t¡me altamente capacitado e credenc¡ados junto
aos pr¡ncipais fabricantes de equ¡pamento de refrìgeração para apo¡o técn¡co dos equipamentos;
Plantáo 24 horas;
Apresentação de no mínimo Duas oportunidades de Melhor¡as no mês por unidade para o contrato
lmplementaçáo de rotinas predilivas (Ronda) à partir do 2q mês de inicio de contrato;

Tenrrcgrafia,

Vibra$o

SSMA (Saude Segurança e Meio Amb¡ente)

.
.
"

Vis¡ta periódicas para realização de auditorias de segurança;
Plano de ação das auditorias realizadas;
Tre¡namentos mensais de segurança do trabalho;

RH

Apresentaçâo se relatór¡o de gestão de pessoas com possíveis ações de melhoria;
Acompanhamento diário de absenteísmo;
Treinamento comportamental para l¡derança do contrato;

Treinamento
Treinamento para aprimoramento técn¡co de dois profissionais para a un¡dade no ano;
Particìpaçào de treinamenlo específ¡co no campo Treinamento baseado em ¡nstruções normativas Masst¡n
nos principais equipamentos;
l\¡asstin traìning
ln loco:

Oual¡dade

.
o
.
.

Auditorias e pìano de açáo duas vezes por ano;
Apresentação de relatórios de eficiência de manutenção; duas vezes por ano;

lnstruçôesNormat¡vas;

lmplementação de ciclos de melhorias contínuas (PDCA; "5s", "5W 2h")
e/ou serviços extraordinários, para os locais ora contratados, as partes negoc¡arâo um novo preço ou ad¡cional

Grupo lasslin
www.masst¡n.com.br
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Metodologia Operacional
preventiva serão proqEmados e controlados pela equ¡pe de geslAo dê manutenção
conjunto com a CONTRATANTE. Utilizaie.rnos os Sistèmas ÍnformatiiaOos de Controle e
Gerenciamento de Manutenção SCGM. de propr¡edade da MASSTIN, de maneira que todas as ¡nformações e
relatór¡os técn¡cos. bem como dados de peformance da equipe e supervisão (FAM), possam ser fornècidos

9t
:grylno" de manutençáo
N,4ASSTIN em

per¡od¡c_amente,

-

com desg-r¡cão dos servicos executados corret¡vos. oreventivos e pred¡t¡vos, ìnclu¡ndo

sugestões técn¡cas, pendênc¡as ocorr¡das durante o mês de manutãnçãõ- põÇãõ utiliãã

A MASSTIN se compromete a realizar o levantamento dos equ¡pamentos, cadastramento e gerenciamenlo, além
da implantaçáo e util¡zaçäo como ferramenta de gestão o software de manutenção - SCGM e a exercer a
superv¡são da equipe através de nosso serviço per¡ódico de supervìsào.

A organização do tempo de atend¡mento e o d¡mensionamento da carga de trabalho serão def¡nidos em função de
uma escala de prioridades prev¡amente acordada com a CONTRATANTE, de forma que a med¡ção de recursos X
freqüências possam definir um processo de boa qualidade e permitir a racionalizaçáo dos recuisos aplicados ao

trabalho.

A MASSTIN será responsável pela programaçáo dos planos de Íabalho, ver¡ficaçáo dè paradas programadas em
me¡os produtivos e d¡sponibilizaçáo do setor, determ¡nando a quant¡dade de máo de obra neceisária e sua
especial¡zação e pelo apontamento diár¡o dos serviços, com número de func¡onár¡os por categor¡a, tempo das

tarefas, para quant¡ficar e dislr¡buir os custos de manutenção dentre as áreas.

Será mantido uma sistemática para receber as sol¡citaçôes de manutenção corretiva, ped¡dos de serviços e de
pronto atendimento.

A MASSTIN criará o fluxo de trabalho e tomará as ações necessárias para atender ao chamado de acordo com a
prioridade, de acordo com os procêdimentos internos da CONTRATANTE:

A MASSTIN será responsável em manter e colaborar com a limpeza e conservaçáo constante das oficìnas, das
estaçôes de trabalho, dos loca¡s em que a prestação de serviços esteja sendo executada, instalaçôes provisór¡as e
das vias de acesso.

Grupo I\rasstiñ
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Será responsab¡l¡dade MASSTIN
gerenciamènto
empresas contratadas pela CoNTRATANTE,
comp reend€ndo a identificaçáo da necessìdade, definiçáo técn¡ca dos serv¡ços, a fiscal¡zação, análise
dos
relató rios técnicos e supervisão de execução da operaçáo ê manutenção dos servìços.

A folha de serviços e check list serao anal¡sados pelo superv¡sor MASSTIN responsável pelo contraro, o qual
parecer junto
emilirá
a CoNTRATANTE. Além desta, este preencherá, nà CoNTRÂTANTf, ä t¡ctra de supervisåo
lécnica onde serão avaliados os ma¡s variados ¡tens acerca das instalaçoes objeto do contrato.

Será em¡tido pela N¡ASSTIN um relatór¡o dos serv¡ços executados
assinado por ambas as pades, ficando em poder da MASSTIN.

A

e

recomendaçôes.

O relatório deverá

sêr

avaliação do s¡stema de manutenção aplicado será fe¡ta através de relatórios mensa¡s de desempenho,

avaliaçöes de satisfação do cliente. reuniões de aval¡ação, atas de reunião ê auditorias,'in locco".

Organograma de Gestão da Manutenção
MASST¡N
Segurança do Trabalho e Meio A¡nbiente
\lasstin - Sede

Serv¡ços e Sistemas de Apo¡o
SAT - Sewiço de Apoio 'Iécnico
SOS 24hs
l\,4asstin Traiñning

Supervisor Técnico Erterno

Equ¡pe Operacional

Equipe / Estrutura Alocada
As freqtiênc¡as das manutençöes prevent¡vas, predit¡vas e corretivas obedecerão a um padrão de alend¡mento
baseado nas mormas e legislações vigentes. em uma classificaçáo de priorìdades, homem-hora disponível, entre
outros ¡tens peninentes.

Os func¡onár¡os da MASSTIN trabalharáo uniform¡zados, portando crachás de ident¡ficação, cumprindo as normas
de conduta e segurança, fixadas pela CONTRATANIE. Não será aplicado, sob nenhuma hipótese, a utìl¡zação de
estag¡ários e/ou aprendizes na prestação de serviços.

O estabelecimento do contrato de prestação de serviços não gera, sob nenhurfia hipótese, o vínculo empregatício
dos funcìonár¡os da MASSTIN em relaçáo a CONTRATANTE, uma vez que à CONTRATANTE não é dado o à¡reito
de coordenar e/ou exercer subordinação em nenhuma circunstânc¡a sobre os funcionários da MASSTIN.
Os vários cursos de reciclagem e atuaìização das equipes são de ¡nte¡ra responsabilidade da I\¡ASSTIN e serão
realizados em nosso centro de tre¡namento. sendo que a CONTRATANTE terá acesso ¡rrestrito a essa estrutura. A
MASSTIN participará dos lreinamentos min¡strados pela CONTRATANTE, de forma a cumprir na Íntegra todos os
proced¡mentos e normas ¡nternas.

A

MASSTIN deverá trêinar e ceftificar-se que seus luncionários acatem e sigam as normas discipl¡nares, de
segurança pessoal (EHS), as Boas Práticas de Fabricaçáo (cMP), SS e me¡o amb¡ente vigentês na
CONTRATANTE, bem como se submeter aos treinamentos das polil¡cas, d¡retrizes vigentes e dás normas

regulamentadoras, de forma a garant¡r constanles as atual¡zações e recilcagem do conhecimento de sua equ¡pe.

Grupo Nlassiin
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1. As freqüências das manutenções prevent¡vas, pred¡t¡vas è corretivas obedecerão a um padrão de
atèndimento baseado nas mormas e legislações vigentes, em uma classif¡cação de prioridades, homemhora disponível, entre outros itens pertinlnteè.

2. As ¡nslalações €/ou relocações de equipamêntos à serem realizadas pela equ¡pe MASSTIN e/ou o
ent¡e MAssTlN è
1_o-llp_"1¡?Mto à emPresas contratadas para este fim, serão avaliadas pôntuatmente
CONTRATANTE cqm base nos proieros dô engenharia para discussão '¡"; irú;*;;;
padrões de
desempenho do plano de manutenções preventivàs, entre outros.

Organograma Operacional
(1x) Supervisor -récniêo Exterño
Estrutura de A¡roio Gerenciâ¡
Massrin - Sêdè
(1x) Mecânico d€ Refr¡geração

Ftes¡ctênre
seg¡Jnda a sexta das O7:oo âs i 7:OO
<1x) 1./2 Oliciât ète Flefr¡geraç:ão

Flesidente
segunda a sextâ clas 07:OO âs 17:no

Quadro Operac¡onal
Categor¡a

Otde

Supervisor Técn¡co Externo

Horár¡o de trabalho
Visitas quinzenais, entre segunda e sexta-feira, em horár¡o comerc¡al

l\,4ecân¡co de Refrigeraçåo

lvlensal,de segunda a sexta feira das 07:00 as j 7:OO

% Oficial de ReÍrigeraçáo

1

N¡ensal,de segunda a sexta fe¡ra das O7:OO as 17:OO

9-s -s9lvços seráo realizados por equ¡pe técnica com competência para executar as tarefas propostas pela
MASSTIN, cumprindo com as normas técn¡cas exig¡das.
Todo o gerenc¡amento e acomPanhamento da equipe alocada seråo leilos por supervisão da MASSTIN.
Segue abaixo o perf¡l básico Þadrão deste(s) profiss¡ona¡(is).

- Prof¡ss¡onal capacitado e habilitado à análise, ident¡licaçáo e soluçáo de
problemas, além de avançado conhecimento em sistemas de ar cond¡cionado, reÍr¡geração, vôntilaçåo inðusÍial,
f¡ltragem e h¡gienização de ambientes inter¡ores (Portar¡a 3523 e Resolução 09);formaçãô em refrigéragáo SENAi
ou equivalente: QAI - qualidade do ar de interiores; l¡derança e comando eletro-èletrônico; lreinamento de
prevenção de ac¡denles em instalações e serv¡ços em eletr¡c¡dade - NRlO- lem como principa¡s objetivos a
multipl¡cação das informações e valores Masstin, o apoio técn¡co efetivo ao contrato e a constante atualizåção das
Supervisor Técnico Externo

evoluções tecnológicas e gerenciais emergentes no segmento-

Mecân¡co de Refr¡geração - Prof¡ssional capacitado tecnicamenle a realizar serv¡ços corretivos e prevent¡vos em
e equipamentos de ar condicionado, refrigeraçáo industrial/comerc¡al, ventilação e filtragem, VAV'S,
Chiller, Fancoil, Camera Fria, entre outros, além de todos seus perifér¡cos tais como painéii de comanãos elétricos;
conjuntos mecânicos dos sistemas e equipamentos, tais como subst¡tuiçáo de rolamentos e manca¡s, al¡nhamento
de polias, Iubrificação de peças e componentes, etc; interpretação de manuais técnicos; formação prof¡ss¡onal¡zante
SENAI ou equ¡valente; treinamento de prevençáo de acidentes em instalações e serviços em'eleiricidade NRl o;
-

sislemas

tre¡namento para trabalhos em altura

Auxiliar de Refr¡geração

-

NR 35.

-

Profissional com conhecimento sobre equipamentos de ar condicionado, des¡gnado a
realizar serviços corretivos de ba¡xa complex¡dade e preventivos em sistemas e equipamentos de ar condióionado;

;
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formaçáo profissionalizante SENAI ou equivalente; treinamento de prevençáo de acidentes
em ¡nstalações e
serviços e m eletricidade - NR'l0; tre¡namento para trabalhos em ahura _ NR 36.

Supervisão Técnica
A. padronização. dos nossos serv¡ços é.alcançada com uma Supervisáo Técnica atuante,
exigente
e qual¡f¡cada.
-importantes
Através de v¡s¡tas periódicas com atividades já defin¡das, é possível o trabalho oá itàii
no

gerenciamento da manutençáo:
. ¡dentif¡caçäo de melhorias;
. necessidade de treinamento técnico, segurança e comportamental;
. adequaçáo do check-l¡st prevent¡vo/preditivo;
. acompanhamento de pendências e rotinas da preventiva, corretiva pred¡tiva;
e

'

elaboraçáo

e

apresentação de Relatór¡o Gerenc¡al com

manutenção Masst¡n.

o

resumo dos resultados dos trabalhos de

Estrutura alocada na obra
Equipamento

Qtde

Equipamento

Mala uso ind¡vidual

Qtde

0'1

01

Mala uso conjunto

01

Termômetro digital
Vacuômetro

Dobradeira de Tubo

01

Aspirador de pó

0l

01
01

Recolhedora de gás
Furade¡ra lmpacto 1/2"

o1
01

01

Le¡tor biométr¡co

01

C¡líndro recolhimènto de

- 10 K

Escada Extensiva 6xgm - alum. c/ S ¡SoI
Escada aftic.6
raus - alumínio c/ és isol

01

Ferramental

A

I\¡ASSTIN forneceíá à CONTRATANTE, para o correto desenvolvimento dos serviços, os equipamentos e
¡nstrumentos necessár¡os para o.bofn andamento dos serviços propostos neste contraió, incluindb aqueles em
atendimento ao ¡tem 10.2.9 da NR-10, contemplando mullímetlo iat. lll, de acordo com a nôrma EN 61010-t.
A(s) mala(s) de ferramentas fornec¡da(s) pela MASSTIN poderá (ão) variar conforme as necessidades específicas,
respeitando às exigências do itêm 10.2-9 da NR-10. O ferramental NR-10 está de acordo com a Cat. lfl e norma
ABNT N8R.9699.

lnstrumental
Além dos equ¡pamentos, instrumentos e ferramentas alocados na obra, ficará à disposiçáo da CONTRATANTE
toda a estrutura da MASSTIN, inclu¡ndo:

-

Psicrômetros

Termo higrógrafos
Termômetrosmultipontas
Anemômetros
Tacômetros
l\,4egômelros

l\¡edidores de vácuo
Detectores eletrôn¡cos de vazamento

Relógioscomparadores
Regulador de N¡trogên¡o
Recolhedora / recicladora de gás
Oulros equ¡pamentos necessários. os quais serao fornecidos em prazo máximo de 24h, garant¡ndo a
perfeita condiçäo na execuçáo dos serviços.

Peças de Reposição i Material de Consumo
Toda substituição de peças e materia¡s de repos¡ção, aÞlicados em ¡ntervencões corretivas, poderá ser efetuada
pela MASSTIN e será faturado à parte, m edi e prévia aprovação. A IVIASSTIN se reserva o dire¡to de, em casos
Grupo l\lasstin
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emeroenc ats oue comDrometa m o andamen to de ativ¡dades vita¡s da CONT RATANTE, fornecer
mater¡ais de
reposrçao sem orçamento prévio visando à regular¡zação do equip amento ou sistema em questáo
Para as atividades, a MASSTIN será responsável pelo fornecimento de mater¡ais de l¡mpeza
e consumo, incluindose fluidos refrigerantes aplicados em intervençöes, sendo panos para l¡mpeza; materiais e prooutos
uiàaegraaaveis
de limpeza em geral e de s¡stemas frigorífióos, necessár¡os à execução de todos os särviços propostos neste
instrumento, de forma a manter os equ¡pamentos e sistemas em perfe¡to estado de c;nser"ácåi"
JpÀi"cao
Trabalhos relacionados com fornec¡mento e/ou recondicionamento de ¡tens da estrutura das áreas e
equ¡pamentos,
ficaráo à cargo da CONTRATANTE.

A

CONTRATANTE responsab¡l¡zar-se-á pela compra de novos equipamentos
modernizaçôes, up-grade's e retrof¡t's nos equ¡pamentos objeto deste contrato.

e

sistemas, assim como

Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente
Para o desenvolv¡mento das at¡vidades. seráo respeitadas pela l\,4ASSTlN as seguintes NR's
NR-04 Serviço especializado em engenhar¡a de segurança e medicina do tratalho

NR-05 Comissão interna de prevençáo de acidenteè - CipA
NR-06 Equ¡pamento de Proteção lndividual - Epl
NR-07 Programa de controle médico de saúde ocupacional - pCl\¡SO
NR-09 Programa de prevenção de riscos ambientais - ppRA
NR 10 Segurança em lnstalaçoes e Serviços em eletrìcidade
NR 1 1 Transporte, Nilovimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais
NR 12 Máqu¡nas e Equipamentos
NR f 7 Ergonomia
NR-18 Condições e meio ambiente de lrabalho na indústria da construção
NR 20 Líquidos Combustíve¡s e inf lamáveis
NR-24 Cond¡çöes sanitárias e de conforto nos locais de trabalho
NR-2ô Sinal¡zação de Segurança (aplicado nas instalações de canteiros de obras)
NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados
NR-35 Trabalhos em Altura
Livro de Palestras de Segurança
Exames médicos adm¡ssionais demissionais e eriódicos anuars

NR-7 da Ponaria 3214 do tVtTE
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A MASSTIN se responsab iliza pela apresentação permanente do seu pessoal devidamente un¡formizado, portando
crachás de ¡dent¡ficação e com os_ equipamentos de segurança necessár¡os à execuçáo dos serv¡ços, bem como
por todo o tre¡namento e fi scal¡zagão, vÌsando a consc¡entização e prevenção de
s¡tuaiões de r¡scos de acidentes e
do uso correto dos EPI'S.

A IVASSTIN será responsável por ¡nformar à CONTRATANTE e ¡nvestigar todos, sem exceção, os casos
ac¡dentes ocorridos com seus êmpregados com intuito de descobrir suaã causas reais, evitando repetições
ocorrência de novos acidentes semelhantes. A CONTRATANTE poderá exigir a aprese;taçäo dos processos
investigação. reservando-se o d¡re¡to de efetuar investigações indeþendentes.-No caso ae ato'insejurå por parte

de
ou

de
de
um funcionário da CONTRATADA, a mesma poderá ser punida com a exclusão do func¡onárìo do-site por parte do
departamento de segurança do trabalho, devendo ser substituído por profissional habil¡tado a dar cont¡nu¡dade no

servrÇo.

Será apresentado pela [,4asstin a FISPQ - Ficha de Instruçáo de Segurança de Produto euím¡co para todos os
produtos a serem ut¡l¡zados nos trabalhos e preench¡ndos os formulários de acordo com as normas vigentes,
sujeitando-se à aprovação prévia pelo setor de EHS da CONTRATANTE, que manterá d¡sponível e atualizado em
s¡stema a lista com os produtos
liberados. Novos produtos devem passar pelo fluxo de aprovaçáo
estipulado pela CONTRATANTE. A-químicos
documentaçáo deve ser apresentada à CONiRATAÑTE em tempo hábil pära
a!le! do uso. Os produtos deverão ser armazenados conforme legislação e regulamenio interno da
1pJ9,v_T19
CONTRATANTE, em recipientes e armários de fornec¡mento e responsabilidaðe oá COlrñnr¡¡lrE e em local
determ¡nado pela mesma. As ava]i1ções pära a caracter¡zaçâo e uiilização de mater¡ais considerados per¡gosos
serão fe¡tos pela IVIASSTIN e CONTRATANTE.

A

responsabilidade pela dest¡nação dos resíduos gerados durante o desenvo¡vimento das at¡vidades é da
CONTRATANTE e somente o recolhimènto e descarte em locais def¡n¡dos previamente é responsab¡l¡dade da
MASSTIN.

Responsabilidades Masst¡n
Atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, refeiçáo, despesas diretas e ¡nd¡retas de mão de
obra, ônus trabalhistas e previdênciários. não havendo qualquer relação entre estes e a CONTRATANTE nem ônus
desta para com e¡es.

A MASSTIN será responsável, a¡nda, por eventuais reclamações trabalh¡stas movidas por seus empregados ou
prepostos que envolvam a CONTRATANTE, ficando estabelecidos que, ocorrendo tal fato, a MASSTIñ deverá
arcar com e/ou reembolsar à CONTRATANTE qua¡squer custos e despesas jud¡cia¡s ou extrajudicia¡s, inclusive
honorários advocatícios, sem prejuízo de responder por perdas e danos.
Eletuar os pagamentos de seus func¡onários pontualmente.

Fornecer informações referentes ao contrato conforme padráo ut¡lizado pela Masst¡n (guia FTGS, Guia INSS.

Certidão INSS e Certidão FGTS).

Conlratar Apólice de Seguro de Acidentes pessoais.
Fornecer ass¡stência médìca aos funcionários destinados ao contrato
Responder pela qual¡f¡cação técn¡ca e administrat¡va dos rêcursos humanos api¡cados na prestação dos serv¡ços,
apresentando os cert¡f¡cados de trei namento de cada prof¡ss¡onal envolvido no contrato, sendo para todos os

efeitos, a única e exclusiva empregad ora.

Pañicipar de treinamentos mìnistrados pela CONTRATANTE e cumprir na íntegra todos os procedimentos.

Substìtuir prontamente qualquer funcionário de demonstrar ¡ncapacidade funcional, desrespeito no trato com
público ou comportamento ¡nadequado, bem como desrespe¡to às normas de segurança e à legislação em vigor.

Não ceder parcial ou totalmente os direitos decorrentes desle contrato, sem prév¡o e expresso consent¡mento da

CONTRATANTE

Contratar, às suas expensas, Apólìce de Seouro de Resoonsabil¡dade Civil seguro este que se dest¡na a cobr¡r
responsab¡l¡dade da IVASSTIN em relação à CONTRATANTE, limitado ao valor da apólice contratada de
R$500.000.00.
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Estfuturar, através de nosso responsável técnico, o plano de manutenção,
operação e controle (pMoc), conforme
exigência da portaria l\¡S 3523, de 28108/98,
como parte ¡ntegrante da programação de manutenções

prevenl¡vas_

" "xecrtálo

Comprovar no prazo de dez dias útê¡s contados da data de ass¡natura do
contrato, a Anotacão de
Resoonsab¡l¡dade Técnic - ART junto ao Conselho Feg¡onal de En genharia,
Arquitetura e Agron om a _ CREA,
para as atividades relativas ao e scopo de trabâlho
Elaborar e manter atual¡zada uma relação de todos os seus profissiona¡s residentes, constando
claramente os
turnos de trabalho de cada um e os horár¡os de entrada e saída. Deverá, ainda, enviai
à CoNTRATANTE a lista
atualizada, sempre que houver qualquer alteraçao.

Gerir a freqLiênc¡a e assiduidade de seus func¡onár¡os, controlando faltas, atrasos e
dema¡s anomal¡as que
demonstrem que a¡gum profissional trabalhou um período menor do que o seu turno
normal (sa¡r antes do término
do exped¡ente ou estender o horário de almoço, por exemplo).
Prestar todos os esclarec¡mentos que forem sol¡citados pela CONTRATANTE.
Entregar de Relatório Gerencial l\,1ensal, contemplando indicadores de manutenção prevent¡va,
corretiva, consumo
de fluido refrigerante, entre outros, até o 150 (décimo quinto) dia útil do mcs suusàquånte a
ãi"årçáoìo

ru"ro.

Participar, através de sua supervisão, de reun¡ões mensais com o preposto da CoNTRATANTE, para
aval¡ação de
desempenho do contrato.
Fornecimento de fluído refrigeranle e nitrogênio.
Instalaçáo de 1 aparelho de ar condic¡onado por mês com capacidade de até 93.ooo BTU, d¡stânc¡a
máxima entre
evaporadora e condensadora de 1o metros, utilizando mão de obra do contrato e fornecendo os materiais

Limpeza anual dos dutos das áreas de UTI Neonatal. UTI Adulto, UTI Pediátrica, Centro Cirúrg¡co, Urologia
e

Central de l\,4aterial Esterilizado.

Atendimento de 1 chamado emergencial por mês com tempo de atuação l¡mitado

fornecimeno de peças (náo acumulat¡vo).

à

I

horas excluindo-sè

o

Responsabilidades Contratanle
Compromete-se' sem ônus à MASSTIN. a. oferecer condiçöes amb¡enta¡s e materiais (¡nclu¡ndo ¡nstalações
administrativas e de oficina), assim entendida a área e infrãestrutura necessária a oficinâ, vestiário, sala
þara
admin¡stração, guarda de equ¡pamentos, ferramentas e mater¡ais, bem como acesso a sanitár¡os.
Permitir o livre acesso dos func¡onários da MASSTIN para execução dos serv¡ços.

Nao utilizar a Equipe em outros serviços, que náo seja os descritos neste contrato, sem prévio conhecimento da

l\,tAssTtN.

Manter 1 reunião mensal com a lr,4ASSTlN para aval¡açäo dos resultados do mês, plano de ação a respe¡to do mês
seguinte, programação de atividades, situaçáo das pendencias. etc.
Fornecer à I\¡ASSTIN todos os dados que d¡spuser e que cons¡dere nècessários e indispensáveis à êxecução dos
serv¡ços ora contratados, além das informações e os esclarecimentos quem venham a ser solic¡tados.

Chamadas Extraordinárias
Pensando na sua tranqü¡lidade e no atendimento total e in¡ntèrrupto às suas ¡nstalações e sistemas, a MASSTIN
coloca à dispos¡ção o S.O.S 24 horas.
Através de uma central 24 horas, você poderá se comunicar conosco e contar com uma estrutura composta por
equipes especialmente treinadas para os ma¡s diversos tipos de situações e veículos adequados para o
atendimento, além de todo o instrumental e ferramental necessários à execução dos trabalhos.

Grupo lasslin
www.masstin-corñ-br
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As chamadas extraordinár¡as eventua¡s e nec€ssárias.em horár¡o náo cumpr¡do pela
equ¡pè res¡dente MASSTIN,
estão exclusas do preço proposto e
atendìdas em um prazo máximo de iZ laoze¡ horas para
.seráo
equrpâmenlos críticos e 24 (v¡nte e qua tro) horas para equipamentos não-crít¡cos.

Condições Comerciais
Preço
A CONTRATANTE pagará mensalmente à MASSTIN o total fixo no valor de
R$ 16.400,00.
Data base: 22107/2020.
Val¡dade da propo sta 2S/O7 tzljO

Faturamento
O fAtUrAMCNIO SETá MASSTIN SOLUçÕES EM SERVIçOS DE INFRAESTRUTURA
PREDIAL LTDA CNPJ:
29'191'631/0001-17 e processado dentro do mês da real¡zação dos serviços e o pagamento
com prazo de 1s

(quinze) dias da emissão da nota

fiscal.

"

A Masst¡n reserva-se no d¡re¡to de emitir as NFs por qualquer uma das un¡dãdes Soluções
ou lnsta¡ações,
segundo criterio def¡n¡do no momento do faturamènlo.
-ET^"-T9.

d"

devolução da falura e/ou Nota Fiscal/Fatura de Serviços para correçáo,

u

pagará a

MASSTIN o valor correspondente, sem qualquer acrescimo de juros eióu córreção monetária "ontrutunt"
em ate os lcinco¡ oias
após o retorno da mesma a contratante, desde que sanadaÁ as incorreçõeÄ apontadas. Sujeitó
á àpticaçäo de
juros para os valores pagos após b d¡as.

Se durante

prazo de vigencia do contrato ocorrer a cr¡ação

/ exclusáo de novos tributos, alteração de aliquotas
alterar
comprovadamente
os onus da N4AèST¡N,
o þreço
.que
originariamente acordado sera alterado
automat¡camente e proporcionalmente a alteraçáo ocórridà.o-

e/ou alteração de base de calculo

venham

a

Reajuste

9
Yalol ryopolt9
índice IGP-M

será reajustado anualmenle sempre na data de aniversário do contrato medianle a apticação do

FcV.

Vigência

o

prazo para prestaçáo dos serv¡ços é de 12 (doze) meses, a contar da data do ¡níc¡o
dos serv¡ços

A paÌ1ir do início da v¡gência a rescisão e/ou alteraçáo poderá ocorrer a qualquer tempo, devendo em qualquer

hipótese haver notifjcaçao prévia de-60 (sessenta) diâs, independentemente de qualquei causa, por qualquer
uma
das partes, a seu exclusivo critérioa resc¡sáo aconteça antes do período då vigência cont;afad; por pane da
.Caso
CONTRATANTE, será aplicada multa em fração proporcional ao períoào restante dã vigência sobiá tbz ao vator

total do contrato. Após o período de v¡gência contratado, a rescisão e/ou alleração poderä ocorrer a
lualquer tempo
sem. inc¡dência de compensação, multa, reembolso ou indenizaçáo a quaìqler título, exceto o pägamento dos
sêrv¡ços prestados A Contratante ìão poderá retirar pessoas e/ou d¡as do c;ntrato aplicando vai'or

nesses casos o novo valor deverá

ser

iroporcional,

negociado, bem como em casos dè cancelámemento de ùma ou maìs

pessoas do contrato, deve ser considerando o aviso prévio de 60

d¡as.

ì

l-loras Extras
Caso seja necessária a prorrogaçäo dos serviços além do horário estipulado estas horas seráo cobradas à parte da
segu¡nte forma, sobre os va¡ores de horas normais defin¡dos aba¡xo:
507o para horár¡os extraordinários de segunda a sábados.
100% para dom¡ngos e feriados e dias compensados.
2O"/" sobt|j o valor da hora normal para trabaìho noturno prestado entre 22:OOh e 05:OOh. Sendo que a hora
noturna é considerada como de 52 minutos e 30 segundos de efetivo trabalho.

Mecân¡co de Refr¡geraçao
Aux¡l¡ar de Refr¡geração

R$ 37,25
R$ 33,94

,1

t!
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Todos os imposlos e taxas devidas estâo inclusas no preço proposto
Durante a prestação de serviços, a MASSTIN ¡rá manter sêus funcionários
uniformizados e identificados por crachá
contendo nome completo e funçáo,- or¡entando-os a portá-lo em local visível
e a ránt"i umà'ooã:apresentação,
informando-os a¡nda de que o seu trânsito será permitido somente nos
setorês afetos ao escopo contratado.

A

|\'4ASST¡N subst¡tu¡ra os funcionarios destacados para a contralante, quando
demonstrarem defic¡encia na
prestação dos serviços, ou a sua conduta seja julgada inconveniente
ou iiregular. para tanto, ã ãontiatane deverá
por escrito relatar à MASSTIN as causas queluét¡fiquem
tal procedimento.

A MASSTIN respcinsab¡lizar-se-á pela atenção e v¡giìânc¡a de seus profissionais, bem como pela
sua escolha e
eleição.
A Contratante obr¡ga-se a consentir que somente funcionár¡os da MAssTlN executem as funções
re¡at¡vas aos
serviços, permitindo o acesso dos mesmos no respect¡vo local, bem como fornecer
todo o apoio que se fizer
para
nec€ssário
plena real¡zaç^o e execução dos mäsmos- Todo colaborador o"
r,,iã."tii qr"
a oisposiçao
da Contratante para prestação dos.serviços irá compor de imediato o escopo
"iiie-r dos tempos,
contratual, ¡ndependente
e/ou proced¡mentos de ¡ntegraçáo, liberaçáo de serviços, e/ou outros procedimentos
internos äa Conùtante.

caso a N¡ASSTIN náo tenha sido documentalmente ¡nformada sobre ad¡c¡onal de periculosidade
e/ou ¡nsalubr¡dade
na prestação de serviços deste contrato, a MASSTIN fica imediatamente livre para
a
emissão da Nota Fiscal
correspondente
a d¡ferença destes valores adic¡ona¡s.

A contratante, sob qualquer h¡potese, não podera impedir a ret¡rada pela Masst¡n de quaisquer
bens, móveis,
utens¡lios
e equ¡pamentos que comprovadamente sejam de propriedade desta.

A MASSTIN deverá fornecer, sempre que sol¡cilado por escrito, os esclarec¡mentos e as informaçôes
técnicas que
lhe venham a ser sol¡citados sobre os serv¡ços execuiados.

caberá a MASSTIN refazer todos os serv¡ços que, a cr¡tério da ÇONTRATANTE, tenham sido
cons¡derados
imperfeitos
ou efetuados em desacordo com os dados e instruções fornecidas pera meima.

Fica. estabelecido que a CONTRATANTE não poderá ter como seu empregado
de forma direta è ¡nd¡reta,
funcionár¡o ou prestador d€ serviços ativo ou ¡nativo da MAssTlN, cujo desligamãnto
tentra ocàii¡oá á menos dê 01
9L).319-9!l1Te ou após a vigência do presente contrato, sendo que pelo não cumprimento desta cláusula, a
GoNTRATANTE pagará a MASSTIN, a Îítulo de multa, o custo deste contrato, corr¡g¡do e
atualizado pelo prazo de
01 (um) ano, conforme o valor acordado e descrito na cláusula do presente contrato.
É expressamente vedado à cONTBATANTE prat¡car atos que comprometam o bom
andamento dos

ou a
sua conclusåo pela MAssTlN, ¡nclusive duranle o prazo de aviso prévio, oeven¿o ãusier-le-ãeserv¡ços
praticas oe

concorrência desleal ou assédio à contrataçáo de seus empregados e subcontratados de forma á¡reia
ou ¡ndireta,
sob pena de suportar multa correspondente a 50 (cinquentaj sal-ários minimos.

caso haja qua¡quer incongruênc¡a ou confl¡to entre os termos desta proposta e os temos de qualquer documento
contratual, a proposta aceita ¡rá prevalecer, devido ser a origem da prestaçáo dos serviços aprovadoi.

A

Ma.cst¡n se respolsabilizará pelo cumprimento de'1oo% das obrigaçôes estabelecidas,
exceto na h¡pótese de

ocorrenc¡a de caso iortu¡to ou de força maior.

Qualquer tipo de not¡ficação deverá formal¡zada e encaminhada via caixa postal da N,4asstin ne 52 (09910-970).
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DrFEHENctAls OFERTADos

4oanos no segmenro de Refr¡geração e Ar Condicionado;
fTll)yjlq:']i9"
39 de
Aruaçao
em empresas
diversos segmentos, possib¡r¡tando a troca ðe eiperiências
ltorre piãsånça no
segmento farmacêutico, quím¡co petroquím¡co)
de maìs de

|,onOo

Masst¡n Trcinning

-

ê

j

Treindmentos desenvorvidos

em nosso centro de formação

para aplìcação no segmento rerrigeração e ar conoicionãào

3r"j;:iti".t"n,"
sos 24 horas -

e

rec¡cragem,

liae, Éitr¡rg"r, s;ËL;p",

Estrutura de atendimento emergenciar d¡sponíver 24 horas, composta por equipes
especialmente. Ìreinadas para os mais diversos ipos oe situações e veícuros
uã"q""åo" påru o
atendimento, além de todo o instrumental e ferramental necessários á execução dos trauá1r.,ås.
Departamento de engenharia. composlo por calcul¡stas e projetistas próprios, para atenàei
a necessioade
de estudos de adequação e/ou novas instaìaçôes;
Disponib¡lização do departamento de engenhãria para auxírio na apricação do programa
de merhor¡as;
Apl¡caçáo de padrões que perm¡tam traìsparência nos controles e inÌormaçbes-pertinàÀtà"
åoå lË¡.,iço"
prestados;
Atividades- basead as em padrões openciorais Masstin (tN _ tnstrução Normativa);
lmplantaçâo de uît progrcma de melhorias. com objetivo de constante agregação de valor
e valorizaçào
das ¡nstalaçöes;
s¡stema de troca constante de ¡nformações - o programa chamado de Feea!-Back, tem
como objetivo
pr¡ncipal o trabalho relac¡onado a cultura dos profissio-nais em div¡dir experiênc¡as po"ltinás
apreno-ér, o"
forma conjunta, com a exper¡ênc¡as negat¡vas;
"
Masst¡News - informativo técn¡co de linguagem simples e objetiva, cr¡ado como ferràmerita dêstinada
aos
n_ossos técn¡cos e supervisores, visando manté-los sempre atúarizados e
em consrante reciclagem;
Almoxarifado. estralégico para o suprìmento das necess¡dades diárias e o atendimentj em
caráter
emergencial à nossos parceiros, além da d¡spon¡b¡lìzação de repos¡ção imediata à terramentas
e
equipamentos aplicados nas et¡v¡dades d¡árias de manutenção e qu" neceisitem de reparos,
Foco no cliente.

--- --

A âbrangência do escopo Mêssr, corsisre ¿a

Ggstão Técnica e operacional,

contemp[ando Adm¡nistração e Gerenciamento das atividarles de manutenção e operação das
áreas de ser|/iÇos e sei]s afrvos, utilidades e dâs /¡js¡a¡aÇões industría¡s e admin¡stat¡vas. '

J

Manutenção prediat (civil / elétrica / hídráut¡ca)

"/

Siste.ry¡as de HVAC

/

Centraís de agua gelada

/

Geraçao e distr¡buição de âr compnm¡do

/

Água potàvel e de p¡ocesso

"'::::,:"'::':;':;,::::;"","::::;"':"':,':"'::.,.,,
/ Grupos geradares / No breaks
/
/

e

Outras utilídades em geral
Gestâo de terce¡ros

lfnplantaçãO dO eùntfatA

n
de suma impoñância para o
""nu,",te
sucesso da parcerìa e algumas med¡das são ¡mpresc¡ndíve¡s para
tal, dentre as qua¡s destacâmos:

/
/

Cronograma das Etapas de lmptantação
Equipe de implantação desvinculada da equípe operacional, composta por coordenadores,
superv¡sôres e técnicos
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Efet¡vo operacional maior durante os

Serv i ço s
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/
/
/

Co mp
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5OLUçöFs LM Hvac

E UrrLtDAoEs

3 meses iniciais, consistindoàe no mínimo 4 profissrcnais

Cert¡f¡caÇão de equipamentos, conforme ctassificação ISO

ceft¡ficaçào de área controrada / ctassificada . conforme crassificacão rso
Recomissionamento de ¡nstalaÇoes
Testes, Ajustes e Bâlanceamento de sístemas de HVAC
con:ul.torig em Projetos e processos (avatíaÇão de projetos e processos
¡ m plantaçao / sol uçoes cu sto mi zad
as)

/

gerenciamento e

www.masstin.com. br
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Anexos

Anexo Auditoria de Segurança
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Anexo Centro de Treinamentos Avancados

Centro de Treinamento
Masstin Training

Há 40 anos investimos na capacitação de nossas equipes

e a cada ano reformulamos nossas metodologias de
treinamentos.
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Anexo SIGMA 4.0

¡

Andrá

Nome Cliente
Nome Clienle
Nome Cl¡ente
Nome Cl¡ênte
Nome Cliente
Nome Cliehte
Nome C¡iente
Nome Cliente
Nome Cliente
Nome Cliente
Norne Cliente
Nome Cl¡ente
Norne Cl¡ente
Nome Cl¡entê
Nome Cliêntô
Nome Cliente

ftior

Edñaldo Olive¡ra
Edna¡do Ol¡veira
Êdnàldo Olive¡râ
Ednaldo Olive¡ra
Ednaldo Oliveira
Ednaldo Oliv€¡.â
Ednaldo Olive¡ra
Jorge Lu¡z Salvador
Leañdro Genass¡m

nl.2..,

,0 l2
:..81:11 .:

75x

Não

Não

lnfofmâdo

lnformado

Não

lnformado

Leândro Ganassìm
Leandro cañassim
Leandro Gânass¡m
L€andro Genâss¡m

7A%

Leandro Gânassim
Lêandro canass¡m
Leândro Ganassim

'''

Oitz,::

Gestão a vista (ferramenta comptementar)

t,X!t\þ)Íia.

¿*iå*fi'&ç
f¡u

¡iit'¡3*r Þit
iit¡ ;¡,at t¿,u

-¿ÿìf-

'l:,

:?-l'ã,'ê: iS,i:i
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Anexo QR Code

EI

EI
a

¡

ACJ.02

u.{ssTÂ- soLUcoES âlf SEF[\,rCûéi

EI

DE

[\?RåEçTÉLTLR{
LTD.I.

{u)

E¡aecutê¡ Atividðde

Horário lnicial-

,!5:{2

,

täil*,SSrÍ,ñ4p,,
GRUPO

.

- Leitura de QF

pn¿¡rsl

{}55-85s0

CODE

.A.GJ

,'ffiini-$plit

- t!2

Sala do Tl

T¡pq de ÀtiÝ¡dãde
Finaliza¡

I
Grupo f\lasstin
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Anexo Relatório Gerencial
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Anexo Ronda
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Anexo Instrução Normativa
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Anexo lnstrução Normativa
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Anexo Auditoilas de qualidade
Cl¡erte
An0 de 2020
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Gerente Comerc¡al
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