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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 084/2019  

 

 

 

Processo n°  201900058001645 - SEI 

Assunto: Contratação de empresa especializada em assistência técnica e 

manutenção em equipamentos de ar condicionado.  

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO DAS VOLUNTÁRIAS DE GOIÁS-OVG, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada como Organização Social (OS), sediada na Rua T-

14, nº 249, Setor Bueno, CEP 74.230-130, nesta Capital, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 02.106.664/0001-65, vem através do presente Termo 

de Referência apresentar as especificações para contratação de empresa 

especializada em assistência técnica e manutenção em equipamentos de ar 

condicionado, por solicitação da Coordenação de Serviços Sociais - CSG, de 

acordo com a legislação específica vigente. 

 

A Contratação será regida pelo REGULAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS, LOCAÇÕES, IMPORTAÇÕES E 

ALIENAÇÕES, disponível no site da OVG http://www.ovg.org.br e demais 

condições estabelecidas neste Termo. 

 

1. OBJETO  

 

1.1 Contratação de empresa especializada em assistência técnica para 

serviço de manutenção preventiva e corretiva, instalação/desinstalação de 

aparelhos Split, ACJ e central de ar condicionado, recarga de gás e troca de 

peças da Sede e Unidades da OVG, conforme demanda, com um total de 171 

equipamentos instalados até a presente data, por um período de 12 (doze) 
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meses, conforme especificações constantes no Formulário de Pedido - CSG  

dos autos, bem como descrição dos equipamentos no ANEXO I.  

 

1.2 Endereço da Sede e Unidades: 

 

1.2.1 - CENTRO DE IDOSOS SAGRADA FAMÍLIA - Alameda do 

Contorno n°3.083 – Jardim Bela Vista – Goiânia – GO 

1.2.2 - CENTRO DE IDOSOS VILA VIDA - Rua 267 C/ 270-A – Setor 

Coimbra – Goiânia – GO 

1.2.3 - CENTRO SOCIAL DONA GERCINA BORGES - Rua Benjamin 

Constant n° 239, Campinas – Goiânia – GO 

1.2.4 – ESPAÇO BEM VIVER I - Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, 

Setor Cândida de Moraes– Goiânia – GO 

1.2.5 – ESPAÇO BEM VIVER II - Avenida Contorno esq. com Rua 44, 

Setor Norte Ferroviário – Goiânia-GO 

1.2.6 - CASA DO INTERIOR DE GOIÁS - Rua R-03 n°120, Setor Oeste 

– Goiânia – GO. 

1.2.7 - CENTRO DE ADOLESCENTES TECENDO O FUTURO - 

Avenida Cristóvão Colombo com Rua Manágua, s/nº, Jardim Novo 

Mundo – Goiânia-GO 

1.2.8- SEDE DA OVG - Rua T-14, nº 249, Setor Bueno – Goiânia-GO 

 

1.3 Os serviços deverão ser prestados nas Unidades indicadas neste Termo, 

inclusive se ocorrerem mudança de endereços, bem como em outras 

Unidades que venham a integrar a OVG.  

 

1.4 A quantidade de equipamentos presente neste Termo pode variar de 

acordo com a necessidade das Unidades da OVG, e por esse motivo, o 

quantitativo presente no ANEXO I é uma estimativa para os 12 (doze) meses 

contemplados pelo contrato. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1 A contratação de empresa especializada em assistência técnica e 

manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado se dá 

para o fim de garantir o bom funcionamento dos aparelhos, mantendo a boa 

condição de uso durante o período de vigência do contrato. 

 

3.  CONDICÕES PARA PARTICIPACÃO NO PROCESSO E HABILITAÇÃO 

 

3.1 Poderão participar do presente processo de contratação quaisquer 

empresas interessadas, cujo ramo de atividade guarde pertinência e 

compatibilidade com o objeto pretendido. 

 

3.2 Todas as empresas poderão apresentar propostas, mas somente serão 

contatados para negociação as que estiverem em situação regular com as 

Certidões de Regularidade com as Fazendas Públicas Federal (Fiscal e 

Previdenciária), Estadual (Estado de Goiás), Municipal (do Tomador e da 

Sede do fornecedor do serviço), FGTS (Caixa) e Trabalhista. 

 

3.3 A(s) empresa(s) declarada(s) provisoriamente vencedora(s) da presente 

contratação, deverá (ão) encaminhar à Gerência de Compras, via e-mail ou 

na própria Gerência, além das Certidões de Regularidade, os documentos 

relacionados a seguir, conforme determinado no item 7.7 do Regulamento de 

Compras da OVG: Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

CNPJ, última alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que 

devidamente consolidada ou Contrato e Estatuto de Constituição 

acompanhado da última alteração contratual, documentos pessoais dos 

sócios ou dirigentes (RG e CPF), Procuração e documentos pessoais (RG e 

CPF) para representante da Contratada, quando não forem os seus sócios 

que assinarão o Contrato a ser firmado.   
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3.4 Em caso de inabilitação pelo descumprimento do acima disposto, as 

empresas serão automaticamente inabilitadas para Contratação. 

 

3.5 Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador 

de serviços que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório 

na OVG, bem como com os elencados no Art. 08-C da Lei 15.503/2005. 

 

3.6 Os participantes deverão fornecer todas as informações, mesmo que não 

solicitadas no Termo de Referência, relativas ao produto ou serviço oferecido, 

como, por exemplo, manuais técnicos, rede credenciada de manutenção ou 

garantia, manual de instalação e fabricação, características especiais de 

funcionamento ou prestação do serviço, etc. 

 

3.7 As empresas interessadas em participar da presente contratação deverão 

fornecer os objetos a que se refere este Termo de Referência de acordo 

estritamente com as especificações aqui descritas, sendo de sua inteira 

responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado no seu 

recebimento não estar em conformidade com as referidas especificações. 

 

 

4. DAS PROPOSTAS 

 

4.1 As propostas serão analisadas quanto ao cumprimento dos seguintes 

requisitos e deverão conter: 

 

4.1.1 Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, 

inclusive eletrônico (e-mail), inscrição estadual e municipal; 

4.1.2 Apresentar a descrição detalhada dos produtos, com o 

correspondente valor unitário e total, sem alternativa de preços 

ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais 

de um resultado; 

4.1.3 As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data da entrega na Coordenação de 
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Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, vinculando o 

proponente a cumprir o valor ofertado dentro deste prazo, sob 

pena de incorrer nas cominações legais; 

4.1.4 Os produtos/serviços deverão ser orçados com valores fixos 

para o período de contratação, apresentando preços correntes 

de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de 

expectativa inflacionária ou de custos financeiros, 

compreendidos todas as despesas incidentes sobre o objeto, 

tais como impostos, fretes, seguros, taxas, etc. e deduzidos os 

descontos eventualmente concedidos. 

4.1.5 Atestado(s), emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove que a mesma forneceu, de maneira 

satisfatória e a contento, materiais/serviços de natureza similar 

ao objeto solicitado neste Termo de Referência. 

 

4.2 Os preços apresentados nas propostas devem incluir todos os custos e 

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, 

lucro, transporte, entrega, carga/descarga e outros necessários ao 

cumprimento do objeto deste Termo. 

 

4.3 Os serviços deverão ser orçados com valores fixos para o período da 

contração, apresentando preços correntes de mercado, sem acréscimos de 

custos financeiros e deduzidos os descontos eventuais.  

 

4.4 Apresentar a descrição detalhada dos serviços, com o correspondente 

valor unitário e total.  

 

4.5 Será contratada a empresa que apresentar o menor valor global dos 

serviços descritos na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS Qtd. 

 

 

Manutenção preventiva para aparelhos de 7.000 a 36.000 

BTUs e central de ar condicionado. 

2.052 
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1 Manutenção corretiva para aparelhos de 7.000 a 36.000 BTUs 

e central de ar condicionado. 

 

20 

 

2 

Instalação de aparelhos de 7.000 a 12.000 BTUs 15 

Instalação de aparelhos de 18.000 a 24.000 BTUs 7 

Instalação de aparelhos acima de 24.000 até 36.000 BTUS 3 

3 Desinstalação de aparelhos de 7.000 a 36.000 BTUs 25 

 

4 

Recarga de gás R22 e R410 em aparelhos de 7.000 a 12.000 

BTUs 

10 

Recarga de gás R22 e R410 em aparelhos de 18.000 a 24.000 

BTUs 

5 

Recarga de gás R22 e R410 em aparelhos acima de 24.000 

até 36.000 BTUs 

2 

 

4.6 A OVG poderá em despacho fundamentado desclassificar propostas que 

apresentarem valores inexequíveis. 

 

4.7 Conforme determina o item 7.5 “e” do Regulamento para Aquisição de 

Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações, será 

realizada uma negociação aberta entre os fornecedores aptos, com o objetivo 

de se alcançar maior economicidade. A referida negociação será agendada e 

promovida pela Gerência de Aquisição de Bens, Produtos e Serviços – GAPS, 

da OVG. 

 

4.8 A Negociação será iniciada e conduzida pela Gerência de Aquisição de 

Bens, Produtos e Serviços – GAPS, que informará o menor valor ofertado, 

sem identificar a Empresa proponente. Durante a negociação, as 

Concorrentes poderão alterar suas propostas iniciais e será dado espaço para 

as interessadas apresentarem seus novos valores. 

 

4.9 A concorrente que for convocada e não participar da negociação aberta, 

não perde o direito de participação, mas integrará o mapa de compras com o 

preço oferecido durante o período de apresentação das propostas. 
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4.10 Ao final da negociação, o representante da OVG elaborará um mapa 

simplificado das propostas, com nome e o valor oferecido por cada 

concorrente, dando ciência do mapa a todos os presentes. 

 

5. DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

5.1 Os referidos serviços deverão ser prestados de forma continua, conforme 

solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, na Rua T-14 nº 249 Setor 

Bueno – Goiânia – Go de segunda a sexta-feira, e não deverá ultrapassar o 

prazo máximo de 1 (um) dia útil, contados da solicitação da OVG, para 

serviços corretivos e transferências de aparelhos. Serviços preventivos 

deverão seguir cronograma traçado pelo Gestor do Contrato. 

 

5.2 Os produtos utilizados para a prestação dos serviços deverão ser de 

primeira qualidade, atender as normas, regulamentações e controles 

pertinentes. 

 

5.2.1 Não serão aceitas peças remanufaturadas.  

 

5.3 Caso os serviços sejam entregues em desacordo com os requisitos 

estabelecidos ou em quantidade inferiores, a empresa deverá substitui-los ou 

complementá-los em até 24 horas.  

 

5.4 Todos os materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços 

serão de responsabilidade exclusiva da empresa contratada, sem qualquer 

custo adicional solicitado posteriormente.  

  

5.3 A empresa Contratada deverá apresentar funcionários qualificados e 

ferramentas/equipamentos de segurança próprios para a execução do serviço 

e deverá obedecer às normas técnicas atinentes.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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6.1 As manutenções preventivas deverão ser feitas conforme descrição neste 

Termo. Os demais serviços, como manutenção corretiva e 

instalação/desinstalação de aparelhos, deverão ser realizados sempre que 

solicitados pelo responsável designado pela OVG, com prazo máximo de até 

24 horas para o início do serviço após a solicitação.  

 

6.2 A empresa deverá possuir condições de atender mais de uma demanda 

simultaneamente, sem prejudicar qualquer outro serviço que esteja sendo 

prestado, mantendo a qualidade e os prazos de entrega, priorizando a 

execução do serviço conforme orientações do responsável designado pela 

OVG.  

 

6.3 A contratada deverá responsabilizar-se pela mão-de-obra referente à 

execução dos serviços de reparos, correções, remoções e substituições dos 

materiais de consumo e peças de reposição, componentes e/ou acessórios 

nos equipamentos e sua montagem. Quando se fizer necessário a aquisição 

de peças para substituição/instalação, a contratada deverá apresentar 

cotação destes itens, com no mínimo 03 (três) orçamentos distintos, 

justificando a compra com menor valor e qualidade, após autorização do 

gestor do contrato de prestação de serviço.  

 

6.4 A OVG não se responsabilizará por quaisquer danos que porventura 

venham ocorrer as pessoas executoras do serviço e/ou, à terceiros no local 

de prestação do serviço, provocado por terceiros, salvo os causados por sua 

negligência, imperícia e imprudência, e ainda por agentes da natureza, tais 

como raios, chuvas, inundações ou ações de vândalos.  

 

6.5 A empresa deverá obedecer às normas técnicas da ABNT e normas dos 

fabricantes dos materiais.  

 

6.6 Serviços a serem executados:  

 

6.6.1 Manutenção Preventiva  
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6.6.1.1 A manutenção e a operação dos equipamentos serão 

executadas com base no PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA deste 

Termo nas prescrições dos fabricantes, em consonância com as orientações 

e demandas do fiscal do contrato e a própria experiência da CONTRATADA 

no ramo, tomando como base as inspeções, os procedimentos, as 

recomendações e as medidas corretivas determinadas pelas normas 

vigentes, em especial:  

 

- Portaria n.º 3523/GM de 28 de agosto de 1998, do Ministério da Saúde, 

inclusive quanto ao Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, 

visando à preservação da qualidade do ar dos ambientes interiores e nos 

níveis definidos pelo Ministério da Saúde; (Anexo II) 

 

- Norma ABNT NBR 14679, que trata de sistemas de condicionamento de ar e 

ventilação – Execução de Higienização.  

 

6.6.1.2 O Plano de Manutenção Preventiva poderá ser alterado a 

qualquer tempo pela CONTRATANTE, que poderá modificar as rotinas e a 

periodicidade dos serviços, bastando comunicar à CONTRATADA por escrito, 

a qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para promover os acertos 

necessários.  

 

6.6.1.3 Caso o supervisor técnico da CONTRATADA julgar necessárias 

alterações ou complementações nas rotinas de manutenção para o 

funcionamento seguro e eficiente dos equipamentos e sistemas, deverá 

submeter o assunto ao fiscal do contrato.  

 

6.6.2 Mensalmente  

 

- Limpar externa e internamente o equipamento e acessórios em geral;  

- Limpar e trocar (se necessário) filtros de ar;  

- Verificação do posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou 

turbina;  

- Medir diferencial de temperatura;  
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- Limpar sistema de drenagem e bandeja de condensado;  

- Verificar fecho das tampas e parafusos dos painéis do gabinete, 

completando o que faltar;  

- Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;  

- Verificar e corrigir alinhamento das polias dos ventiladores;  

- Verificar estado e ajustar tensão das correias;  

- Verificar e corrigir vazamentos de ar, refrigerante e óleo;  

- Verificar e corrigir fixação de terminais, cabos e conexões elétricas;  

- Conferir regulagem dos termostatos;  

- Eliminar focos de oxidação;  

- Verificar as condições de funcionamento da VET;  

- Verificar e corrigir obstrução de sujeira e aletas amassadas;  

- Efetuar a manutenção na Central de ar condicionado da GVPS.  

 

b) Trimestralmente  

- Verificar e ajustar parafusos de fixação dos componentes;  

- Lubrificar mancais (rolamentos não blindados) dos motores e dos 

ventiladores;  

- Verificar eletrodutos e conduítes;  

- Verificar e corrigir revestimentos protetores e isolamentos térmicos do 

gabinete, tubulações e dutos;  

- Medir pressões de funcionamento;  

- Medir pressões de equilíbrio;  

- Manobrar válvulas de serviços do princípio ao fim de curso.  

 

c) Semestralmente  

- Verificar e trocar (se necessário) terminais e contatos elétricos;  

- Verificar e limpar serpentinas do evaporador e do condensador;  

- Verificar e ajustar funcionamento da válvula solenóide (se houver);  

- Verificar e ajustar todos os dispositivos do sistema;  

- Conferir e recuperar isolamento térmico dos tubos de cobre;  

- Verificar e corrigir o desbalanceamento de tensão;  

 

6.6.3 Manutenção Corretiva  
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6.6.3.1 A manutenção corretiva, caracterizada por serviços planejados 

ou não, possui o objetivo de reparação, restauração, conserto, substituição de 

equipamentos, componentes ou peças na busca de corrigir falhas, devendo 

ser minimizada com a prática constante da prevenção e planejada quando da 

paralisação parcial ou total dos sistemas ou equipamentos envolvidos.  

 

6.6.3.2 Todo equipamento, componente ou peça que necessitar ser 

removido para conserto em oficinas necessitará de prévia autorização do 

fiscal do contrato. As despesas com a retirada, a remessa, a devolução e a 

posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da 

CONTRATADA.  

 

6.6.3.3 Todas as peças, componentes e materiais porventura 

substituídos deverão ser entregues pela CONTRATADA ao fiscal após a 

execução do serviço.  

 

6.6.3.4 Nos equipamentos ou sistemas que se encontrem em período 

de garantia, os serviços de manutenção corretiva somente poderão ser 

executados após a constatação de que o problema não decorre de defeito 

coberto pela garantia.  

 

6.6.3.5 Caso seja identificado um defeito no sistema ou equipamento, a 

CONTRATADA deverá apresentar laudo técnico com proposta de substituição 

de peças.  

 

6.6.4 Da Transferência de Aparelhos  

 

6.6.4.1 A transferência de aparelhos ocorrerá quando não estiverem 

atendendo satisfatoriamente ao ambiente onde está instalado, ou quando 

estiver superdimensionado ao ambiente.  
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6.6.4.2 A CONTRATADA será responsável por todo material 

necessário para a execução da transferência dos aparelhos indicados pela 

Contratante;  

6.6.4.3 Antes de realizar a reinstalação do aparelho, o técnico deverá 

realizar todos os testes necessários para verificar se o equipamento está 

funcionado normalmente, ou se haverá a necessidade de substituição de 

alguma peça para o seu perfeito funcionamento. 

 

7. DA VIGÊNCIA 

 

7.1 O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

 

8. PENALIDADES  

 

8.1 O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, 

ficará sujeito às penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo 

com a sua gravidade: Impedimento e suspensão do direito de participar da 

seleção de fornecedores da OVG, multa, rescisão e outras previstas em 

legislação pertinente. 

 

8.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos no Regulamento. 

 

8.3 Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas 

necessárias para a cobrança da multa, rescisão do contrato, registro do 

impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso. 

 

9. DO PAGAMENTO  

 

9.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos 

serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, 

recibo ou equivalente), devidamente preenchido, atestado pelo Gestor 

indicado pela OVG e acompanhado das certidões que comprovem a sua 
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devida regularidade fiscal, salvo o disposto no item 7.12 do Regulamento para 

Aquisição de Bens, Materiais, Serviços, Locações, Importações e Alienações 

da OVG. 

 

9.2 Todo e qualquer pagamento será efetuado, regra geral, através de 

transferência em conta corrente, devendo, portanto, os participantes informar 

banco, agência e número da conta em sua proposta. 

 

9.3 As Notas Fiscais deverão ser emitidas individualmente por Unidade, ao 

final de cada mês, de acordo com os serviços executados, onde constará o 

valor individual de cada aparelho para fins de manutenção e será emitida 

Nota Fiscal somente com os valores dos aparelhos em que foi dada a devida 

manutenção, independentemente do número de aparelhos na Unidade. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

10.1 O presente processo de aquisição não importa necessariamente em 

contratação, podendo a OVG revogá-lo, no todo ou em parte, por razões de 

interesse privado, mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no site 

para conhecimento dos participantes. A OVG poderá, ainda, prorrogar, a 

qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua 

abertura. 

 

10.2 O fornecedor/prestador de serviço é responsável pela fidelidade e 

legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do processo. A falsidade de qualquer documento apresentado 

ou a inverdade das informações nele contidas implicará na sua imediata 

desclassificação, ou caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou da 

ordem de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

10.3 É facultado à OVG, em qualquer fase da contratação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 
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ANEXO I 

UNIDADE MODELO BTUs QUANT. 

Casa do Interior  

SPLIT 9.000 12 

SPLIT 12.000 4 

SPLIT 18.000 8 

SPLIT 24.000 4 

SPLIT 30.000 2 

SPLIT 36.000 2 

Centro de Adolescentes Tecendo o 
Futuro 

ACJ 7.500 3 

ACJ 10.000 1 

ACJ 18.000 6 

SPLIT 24.000 1 

Espaço Bem Viver II 

ACJ 7.500 2 

SPLIT 12.000 1 

ACJ 18.000 6 

SPLIT 24.000 1 

SPLIT 36.000 2 

Espaço Bem Viver I 

ACJ 7.500 2 

ACJ 10.000 2 

ACJ 12.000 1 

ACJ 18.000 3 

SPLIT 30.000 3 

SPLIT 36.000 1 

Centro Social Dona Gercina Borges  

ACJ 7.500 3 

SPLIT 12.000 3 

SPLIT 18.000 1 

SPLIT 24.000 2 

Centro de Idosos Vila Vida 

ACJ 7.500 2 

SPLIT 9.000 1 

SPLIT 12.000 2 

SPLIT 24.000 1 

Centro de Idosos Sagrada Família  

ACJ 12.000 3 

SPLIT 9.000 9 

SPLIT 12.000 1 

SPLIT 24.000 2 

SEDE OVG 

ACJ 7.500 17 

ACJ 10.000 2 

ACJ 18.000 5 

ACJ 19.000 2 

SPLIT 9.000 13 

SPLIT 12.000 18 

SPLIT 18.000 5 

SPLIT 24.000 6 

SPLIT 30.000 5 

SPLIT 36.000 1 

  TOTAL 171 
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ANEXO II 

 
 

 
Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro 

PORTARIA Nº 3.523, DE 28 DE AGOSTO DE 1998 

O Ministro de Estado da Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, 
Parágrafo único, item II, da Constituição Federal e tendo em vista o disposto nos artigos 6º, I, 
"a", "c", V, VII, IX, § 1º, I e II, § 3º, I a VI, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990; 

Considerando a preocupação mundial com a Qualidade do Ar de Interiores em 
ambientes climatizados e a ampla e crescente utilização de sistemas de ar condicionado no 
país, em função das condições climáticas; 

Considerando a preocupação com a saúde, o bem-estar, o conforto, a produtividade e 
o absenteísmo ao trabalho, dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relação 
com a variável qualidade de vida; 

Considerando a qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e sua 
correlação com a Síndrome dos Edifícios Doentes relativa à ocorrência de agravos à saúde; 

Considerando que o projeto e a execução da instalação, inadequados, a operação e a 
manutenção precárias dos sistemas de climatização, favorecem a ocorrência e o 
agravamento de problemas de saúde; 

Considerando a necessidade de serem aprovados procedimentos que visem minimizar 
o risco potencial à saúde dos ocupantes, em face da permanência prolongada em ambientes 
climatizados, resolve: 

Art. 1º Aprovar Regulamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos 
procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos 
físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos 
sistemas de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos 
à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. 

Art. 2º Determinar que serão objeto de Regulamento Técnico a ser elaborado por este 
Ministério, medidas específicas referentes a padrões de qualidade do ar em ambientes 
climatizados, no que diz respeito a definição de parâmetros físicos e composição química 
do ar de interiores, a identificação dos poluentes de natureza física, química e biológica, suas 
tolerâncias e métodos de controle, bem como pré-requisitos de projetos de instalação e de 
execução de sistemas de climatização. 

Art. 3º As medidas aprovadas por este Regulamento Técnico aplicam-se aos 
ambientes climatizados de uso coletivo já existentes e aqueles a serem executados e, de 
forma complementar, aos regidos por normas e regulamentos específicos. 

Parágrafo Único - Para os ambientes climatizados com exigências de filtros absolutos 
ou instalações especiais, tais como aquelas que atendem a processos produtivos, instalações 
hospitalares e outros, aplicam-se as normas e regulamentos específicos, sem prejuízo do 
disposto neste Regulamento. 
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Art. 4º Adotar para fins deste Regulamento Técnico as seguintes definições: 

a) ambientes climatizados: ambientes submetidos ao processo de climatização. 

b) ar de renovação: ar externo que é introduzido no ambiente climatizado. 

c) ar de retorno: ar que recircula no ambiente climatizado. 

d) boa qualidade do ar interno: conjunto de propriedades físicas, químicas e 
biológicas do ar que não apresentem agravos à saúde humana. 

e) climatização: conjunto de processos empregados para se obter por meio de 
equipamentos em recintos fechados, condições específicas de conforto e boa 
qualidade do ar, adequadas ao bem-estar dos ocupantes. 

f) filtro absoluto: filtro de classe A1 até A3. 

g) limpeza: procedimento de manutenção preventiva que consiste na remoção de 
sujidade dos componentes do sistema de climatização, para evitar a sua dispersão 
no ambiente interno. 

h) manutenção: atividades técnicas e administrativas destinadas a preservar as 
características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas de 
climatização, garantindo as condições previstas neste Regulamento Técnico. 

i) Síndrome dos Edifícios Doentes: consiste no surgimento de sintomas que são 
comuns à população em geral, mas que, numa situação temporal, pode ser 
relacionado a um edifício em particular. Um incremento substancial na prevalência 
dos níveis dos sintomas, antes relacionados, proporciona a relação entre o edifício e 
seus ocupantes. 

Art. 5º Todos os sistemas de climatização devem estar em condições adequadas de 
limpeza, manutenção, operação e controle, observadas as determinações, abaixo 
relacionadas, visando a prevenção de riscos à saúde dos ocupantes: 

a) manter limpos os componentes do sistema de climatização, tais como: bandejas, 
serpentinas, umidificadores, ventiladores e dutos, de forma a evitar a difusão ou 
multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar 
interno. 

b) utilizar, na limpeza dos componentes do sistema de climatização, produtos 
biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim. 

c) verificar periodicamente as condições física dos filtros e mantê-los em condições 
de operação. Promover a sua substituição quando necessária. 

d) restringir a utilização do compartimento onde está instalada a caixa de mistura do 
ar de retorno e ar de renovação, ao uso exclusivo do sistema de climatização. É 
proibido conter no mesmo compartimento materiais, produtos ou utensílios. 

e) preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas 
que apresentem riscos à saúde humana e dotá-la no mínimo de filtro classe G1 (um), 
conforme as especificações do Anexo II. 

f) garantir a adequada renovação do ar de interior dos ambientes climatizados, ou 
seja, no mínimo de 27m3/h/pessoa. 
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g) descartar as sujidades sólidas, retiradas do sistema de climatização após a 
limpeza, acondicionadas em sacos de material resistente e porosidade adequada, 
para evitar o espalhamento de partículas inaláveis. 

Art. 6º Os proprietários, locatários e prepostos, responsáveis por sistemas de 
climatização com capacidade acima de 5 TR (15.000 kcal/h = 60.000 BTU/H), deverão manter 
um responsável técnico habilitado, com as seguintes atribuições: 

a) implantar e manter disponível no imóvel um Plano de Manutenção, Operação e 
Controle - PMOC, adotado para o sistema de climatização. Este Plano deve conter a 
identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das 
atividades a serem desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendações 
a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para 
garantia de segurança do sistema de climatização e outros de interesse, conforme 
especificações contidas no Anexo I deste Regulamento Técnico e NBR 13971/97 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

b) garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou 
indireta deste serviço. 

c) manter disponível o registro da execução dos procedimentos estabelecidos no 
PMOC. 

d) divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e 
controle aos ocupantes. 

Parágrafo Único - O PMOC deverá ser implantado no prazo máximo de 180 dias, a 
partir da vigência deste Regulamento Técnico. 

Art. 7º O PMOC do sistema de climatização deve estar coerente com a legislação de 
Segurança e Medicina do Trabalho. Os procedimentos de manutenção, operação e controle 
dos sistemas de climatização e limpeza dos ambientes climatizados, não devem 
trazer riscos à saúde dos trabalhadores que os executam, nem aos ocupantes dos ambientes 
climatizados. 

Art. 8º Os órgãos competentes de Vigilância Sanitária farão cumprir este Regulamento 
Técnico, mediante a realização de inspeções e de outras ações pertinentes, com o apoio de 
órgãos governamentais, organismos representativos da comunidade e ocupantes dos 
ambientes climatizados. 

Art. 9º O não cumprimento deste Regulamento Técnico configura infração sanitária, 
sujeitando o proprietário ou locatário do imóvel ou preposto, bem como o responsável técnico, 
quando exigido, às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas em legislação específica. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

JOSÉ SERRA 

 


