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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2022 

 

 

QUADRO RESUMO 

 

A) PARTES 

(i) Contratante: 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000 

CNPJ/MF n˚. 19.324.171/0001-02 

Filial (para faturamento e prestação dos Serviços): Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, 

Jardim Primavera, Trindade-GO, CEP.: 75390-334 

CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47  

 

(ii) Contratada: 

YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 (ECOSPLIT) 

Endereço: Rua Costa Pinto, nº 325, Centro, Formosa-GO, CEP.: 73805-010 

CNPJ/MF nº 27.934.992/0001-80 

B) OBJETO: Prestação de Serviços de Assistência Técnica, Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Emergencial nos Sistemas de Ar-Condicionado do Hetrin 

C) PRAZO DE VIGÊNCIA: de 27/10/2022 a 25/08/2023 (respeitados os termos da Cláusula 

8). 

D) PREÇO MENSAL DO CONTRATO: R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) 
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E) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA: Walmir Francisco dos Santos, Técnico em 

Mecânica, Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01, Registro nº 49407880168 

F) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA: 

F.1: 10% (dez por cento) do preço mensal do Contrato por infração legal ou contratual 

cometida, bem como por cada serviço prestado com ineficiência, sendo que caso a 

infração ou ineficiência não seja sanada no mês subsequente; e 

F.2:  de 1% (um por cento) do preço mensal dos Serviços por cada dia de atraso. 

G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 
 

1) Para o CONTRATANTE: 

- Nome: Luciana Fernandes 

-E-mail: financeiro@imed.org.br / luciana.souza@imed.org.br 

-Telefone: (11) 3141-1128 

  

2) Para a CONTRATADA: 

- Nome: Carlos Franciso 

- E-mail: ecosplitfsa@gmail.com / carlosfranciscofsa@hotmail.com 

- Telefone: (61) 99822-5322 / (61) 99666-2542 

 

H) Anexos:  

(a) Anexo I –Termo de Referência; 

(b) Anexo II – Proposta Comercial; e 

(c) Anexo III – Proposta Técnica. 

 

Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos 

(HETRIN), tendo em conta que o CONTRATANTE é a organização social responsável pelo gerenciamento, 

operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme 

Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de 

Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019– SES / GO); 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as Partes qualificadas no Item A do QUADRO 

RESUMO têm entre si justo e acordado, o presente Contrato de Prestação de Serviços (“Contrato”), em 

mailto:ecosplitfsa@gmail.com
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conformidade com as seguintes cláusulas e condições, bem como pela legislação vigente, e que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir, por si e seus eventuais sucessores. 

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO 

1.1. - É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços 

descritos no Item B do QUADRO RESUMO (“Serviços”), em caráter autônomo e não exclusivo, conforme 

e nos termos deste Contrato e seus Anexos listados no Item H do QUADRO RESUMO. 

 

1.2. - Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre os termos e condições do presente 

Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os 

termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na interpretação ou aplicação entre 

os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de direito, os anexos na 

ordem em que estão listados acima. 

 

1.3. - Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos Serviços ora 

contratados também integram o objeto desta cláusula, ainda que não mencionadas expressamente.  

1.4. - Os Serviços ora contratados deverão ser prestados com estrita observância à legislação pertinente 

ora vigente. A CONTRATADA assegura para todos os fins que, está apta e em conformidade legal para 

a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, autorizações, registros, 

certidões e certificados necessários para o fornecimento do seu objeto, atendendo a todos os requisitos 

legais. 

 

1.5. – A CONTRATADA declara ter ciência de que a CONTRATANTE exerce atividade essencial à saúde 

pública e que os Serviços objeto deste Contrato são essenciais ao atendimento de tal finalidade e, 

portanto, a CONTRATADA não poderá suspender a execução de suas obrigações contratuais sob 

qualquer hipótese.  

 

1.6. - A CONTRATADA declara ter considerado na formação de seus preços as características do local 

onde serão prestados os Serviços, bem como das condições que poderão afetar o custo, o prazo e a 

realização dos mesmos. Declara, ainda, ter analisado detalhadamente a natureza e as condições das 

localidades onde os Serviços serão prestados, inclusive no que se refere às vias e rotas de acesso, dados 

topográficos, localização, adequação das localidades, condições ambientais locais, clima, condições 

meteorológicas, geológicas, infraestrutura dos locais passíveis, sendo os preços ofertados pela 

CONTRATADA suficientes para a perfeita prestação dos Serviços. 

CLÁUSULA II - GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 
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2.1 - Serão de integral responsabilidade da CONTRATADA todos os ônus e encargos trabalhistas, 

tributários, fundiários e previdenciários decorrentes dos Serviços objeto deste Contrato, assumindo a 

CONTRATADA, desde já, todos os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e/ou tributárias e/ou 

autuações previdenciárias que envolvam seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos, 

ainda que propostas contra a CONTRATANTE ou quaisquer terceiros, comprometendo-se a 

CONTRATADA a pedir a exclusão da lide da CONTRATANTE, bem como arcar com todos os custos 

eventualmente incorridos pela mesma em virtude das reclamações em tela. 

2.2 - Responsabiliza-se a CONTRATADA, também, por todas as perdas, danos e prejuízos causados por 

culpa e/ou dolo comprovado de seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos na 

execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

2.3 - Caso a CONTRATANTE seja notificada, citada, autuada, intimada ou condenada em decorrência de 

quaisquer obrigações fiscais, trabalhistas, tributárias, previdenciárias ou de qualquer natureza, 

atribuíveis à CONTRATADA, ou qualquer dano ou prejuízo causado pela mesma, fica a CONTRATANTE 

desde já autorizada a reter os valores pleiteados de quaisquer pagamentos devidos à CONTRATADA, 

em decorrência deste ou de outros Contratos firmados entre as partes, bem como utilizar tais valores 

para compensar os custos eventualmente incorridos pela CONTRATANTE.  

2.4 – A comprovação do cumprimento pela CONTRATADA e pelos seus subcontratados dos encargos 

sociais e trabalhistas e todos os ônus de seu pessoal empregados para a execução dos Serviços é 

condição para o recebimento dos pagamentos devidos sob este Contrato pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste Contrato e na legislação vigente, obriga-

se a CONTRATADA a: 

a) fornecer profissionais qualificados para a execução dos Serviços, bem como disponibilizar outros para 

a cobertura ou substituição dos mesmos, na hipótese de impedimento daqueles; 

b) obedecer as normas de segurança e de higiene do trabalho e aos regulamentos internos da 

CONTRATANTE, inclusive para que a prestação dos Serviços ora contratados não interfira na rotina de 

trabalho existente dentro das dependências da CONTRATANTE; 

c) fazer com que seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos usem uniforme adequado 

e estejam identificados com crachá no desenvolvimento de suas atividades; 

d) substituir imediatamente qualquer contratado, empregado, subcontratado ou preposto que, a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, seja considerado inadequado; 
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e) indicar responsável técnico para execução dos Serviços no momento em que estes forem iniciados; 

f) executar os Serviços ora contratados com zelo e eficiência e de acordo com os padrões e 

recomendações que regem a boa técnica; 

g) obedecer e fazer cumprir a legislação pertinente à prestação dos Serviços ora contratados; 

h) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários e 

securitários de acordo com as leis vigentes, referentes aos seus contratados, empregados, 

subcontratados e prepostos ou mesmo alocados para a execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

i) cumprir tempestivamente o recolhimento de todos os impostos, taxas e contribuições concernentes 

à execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

j) submeter à aprovação prévia e por escrito da CONTRATANTE a intenção de subcontratar, total ou 

parcialmente, os Serviços objetos deste Contrato; 

k) prestar todas as informações e apresentar todos os relatórios solicitados pela CONTRATANTE, em até 

5 (cinco) dias a contar da respectiva solicitação;  

l) fornecer ao seu pessoal utilizado na prestação dos Serviços todo o material, ferramentas, 

equipamentos, insumos, EPIs e tudo o que for necessário para a completa prestação dos Serviços, sem 

ônus para a CONTRATANTE;  

m) refazer ou corrigir imediatamente qualquer parte dos Serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Contrato e na legislação vigente, ou de forma insatisfatória ou sem qualidade; e 

n) manter sob sua guarda, pelo período de 5 (cinco) anos, todos os registros e documentos técnicos e 

contábeis relativos à execução dos Serviços prestados.  

CLÁUSULA IV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 - Além de outras obrigações expressamente previstas neste instrumento, obriga-se a CONTRATANTE 

a: 

a) efetuar o pagamento das faturas apresentadas observando os prazos e condições estabelecidos 

neste Contrato;  

 b) comunicar em tempo hábil à CONTRATADA, a ocorrência de fato impeditivo, suspensivo, extintivo 

ou modificativo à execução dos Serviços; e 
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c) assegurar aos contratados, empregados, subcontratados e prepostos da CONTRATADA o acesso às 

informações e equipamentos necessários para prestação dos Serviços contratados e aos locais onde os 

mesmos serão executados. 

CLÁUSULA V – PREÇOS, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. - Pela integral execução dos Serviços será pago o preço especificado no ITEM D do QUADRO 

RESUMO. 

5.2. - Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 

Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal (emitida em nome da filial da 

CONTRATANTE mencionada no QUADRO RESUMO) e relatório mensal de atividades, e desde que o 

IMED tenha recebido o repasse do Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês 

em que objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda. 

5.3. - O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de acordo com o previsto 

no contrato para validação e deverá conter os documentos abaixo mencionados, inclusive relacionados 

a eventuais subcontratados da CONTRATADA: 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos 

e/ou documentos, quando aplicável);  

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do responsável técnico 

pelos serviços executados, devidamente acompanhado do comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) 

junto ao conselho de classe correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês de competência e seus 

respectivos cargos (a ser enviada até o último dia útil do mês de prestação dos Serviços), bem como dos 

comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os serviços forem 

prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser inserida uma nota neste 

sentido); 

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal), sendo 

aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o descumprimento obstará o pagamento até a 

devida regularização;  
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g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS específica, GFIP – Guia 

de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento 

do FGTS e Informações à Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos contratados, empregados e 

prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos de 

desligamento, TRCT (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo sindicato, 

ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes dos pagamentos de todas as verbas 

rescisórias; e 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.  

5.3.1. - A CONTRATADA, quando aplicável, deverá manter arquivado e apresentar à 

CONTRATANTE sempre que solicitado por esta, os seguintes documentos: 

- Contrato Social e últimas alterações; 

- Inscrição Estadual e Municipal; e 

- Registro na Junta Comercial. 

 

5.3.2. - A não apresentação dos documentos acima indicados ou, se apresentados, estiverem 

em desacordo com as determinações legais aplicáveis, facultará à CONTRATANTE reter os 

pagamentos mensais correspondentes, até que a situação seja regularizada. Uma vez 

regularizada a situação, à custa e sob exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as quantias 

que lhe forem porventura devidas serão pagas sem qualquer reajuste e/ou juros, sendo que, o 

prazo de vencimento para o pagamento da remuneração será automaticamente prorrogado 

pelo número de dias correspondente ao atraso na apresentação dos documentos.  

5.3.3. - Caso os documentos não sejam apresentados até a data prevista para o pagamento da 

remuneração, o vencimento será prorrogado para 5 (cinco) dias úteis após a respectiva 

apresentação não existindo, nesta hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros sobre 

o valor em aberto. 

5.4. - Se o vencimento da contraprestação pelos Serviços prestados recair em dias de sábado, domingo 

ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   

5.5. - Caso ocorra divergência entre quaisquer valores, o pagamento da respectiva fatura será suspenso 

até a data do seu esclarecimento ou de correção pela CONTRATADA, não existindo, nesta hipótese, 

qualquer atualização ou acréscimo de juros sobre o valor em aberto. 
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5.6. - Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária 

especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que venha a ser posteriormente 

informada por escrito à CONTRATANTE, servindo o comprovante de transferência bancária como recibo 

de pagamento: 

YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 (ECOSPLIT) 

CNPJ/MF: 27.934.992/0001-80 
BANCO DO BRASIL S/A 
AGÊNCIA: 377-8 
C/C: 56102-9 

 
5.7. - A CONTRATANTE fará a retenção de todos os tributos que, por força de lei, devam ser recolhidos 

pela fonte pagadora. 

 

5.8 - O preço mensal indicado na cláusula 5.1, acima, têm com data-base o mês de assinatura do 

Contrato e poderá ser reajustado anualmente mediante livre negociação entre as partes. A título 

meramente referencial, fica eleito como critério de reajuste o IPCA, sendo certo que, na hipótese de 

extinção, deverá, de comum acordo, ser eleito um outro índice de correção que melhor se adapte a este 

Contrato. 

 

5.9. - Nos preços dos Serviços ora contratados estão compreendidos todos os custos e despesas da 

CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a transporte, uniforme, alimentação, tributos, taxas, 

pessoal e equipamentos necessários para o desenvolvimento dos Serviços contratados, ficando 

expressamente vedado o seu repasse para a CONTRATANTE. 

5.10. - Esclarecem as partes o preço dos Serviços contratados foi estipulado por mútuo consenso, 

levando-se em consideração, dentre outros critérios, os custos, as despesas e os tributos devidos em 

decorrência direta ou indireta do presente Contrato, o período, o horário (inclusive noturno) e o 

ambiente em que os Serviços serão executados, como também a natureza e a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido, sendo que a CONTRATADA declara ter tido pleno conhecimento de tais fatores e 

que os considerou no preço proposto. 

 

5.11. -  No caso de  a Secretaria de Estado de Saúde (SES/GO) atrasar o repasse de um ou mais 

repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 

(dez) dias úteis da regularização das pendências financeiras pelo Estado de Goiás, e a antes desse prazo 

a CONTRATANTE não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto na cláusula 5.12, 

abaixo, restando vedado à CONTRATADA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais valores, 

tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o Contrato.  

 

5.12. - Atrasos de pagamento por culpa exclusiva e comprovada da CONTRATANTE acarretarão a 

incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao 
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mês, que serão calculados proporcionalmente ao número de dias em atraso. Na hipótese de o IPCA do 

mês de pagamento ainda não ter sido divulgado, utilizar-se-á o do mês anterior. Qualquer encargo 

adicional ou disposição divergente constante do Anexo I ou qualquer outro Anexo deste Contrato não 

será aplicável. 

 

5.13. – Sem prejuízo das penalidades ou outros direitos da CONTRATANTE aplicáveis por força deste 

Contrato ou da lei, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer 

documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

I. Execução parcial, inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos Serviços, até que o 

problema seja sanado a contento da CONTRATANTE; 

II. Não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do Serviço, ou utilização em 

qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

III. Descumprimento de obrigação relacionada ao objeto do ajuste que possa ensejar a responsabilização 

solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, independente da sua natureza. 

CLÁUSULA VI – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

6.1. - Qualquer alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior deverá ser imediatamente 

comunicada por escrito pela parte afetada à outra, com a devida comprovação dentro dos 5 (cinco) dias 

subsequentes à comunicação, sob pena de não surtir efeitos neste Contrato. 

 

6.2. - Caso seja realmente necessário suspender a execução dos Serviços contratados, a CONTRATADA 

receberá sua remuneração proporcionalmente aos dias de serviço prestados até a data efetiva da 

suspensão. 

 

6.3. - Cessado o motivo da suspensão, a parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à parte 

suscitada e os Serviços serão retomados pela CONTRATADA no menor tempo possível, o qual não 

deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.  

 

6.4. - A data de retomada dos Serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração da 

CONTRATADA no mês em que os Serviços forem retomados. 

 

6.5. - A CONTRATADA tem ciência de que o presente Contrato foi firmado durante a pandemia de 

COVID e, portanto, a referida pandemia ou seus efeitos não serão considerados eventos de caso 

fortuito ou de força maior, não eximindo a CONTRATADA de suas obrigações contratuais. Da mesma 

forma, a CONTRATADA não poderá pleitear extensões de prazo de entrega, ajuste de preços, 

encerramento do Contrato ou qualquer outra alteração contratual sob a justificativa de impactos 

relacionados à referida pandemia.  
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6.1. - Não serão considerados como eventos de caso fortuito ou força maior, dentre outros, as 

condições climáticas normais do local de prestação dos serviços, greves ou perturbações envolvendo 

o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.  

 

CLÁUSULA VII – CONFIDENCIALIDADE 

 

7.1. - A CONTRATADA se obriga a não revelar Informações Confidenciais a qualquer pessoa natural ou 

jurídica, sem o prévio consentimento por escrito da CONTRATANTE. Entende-se por Informação(ões) 

Confidencial(is) toda e qualquer informação e dados revelados pela CONTRATANTE à CONTRATADA 

sejam eles desenvolvidos a qualquer momento pela CONTRATANTE, sejam estes dados ou informações 

sejam eles de natureza técnica, comercial, jurídica, ou ainda, de natureza diversa, incluindo, sem 

limitação, segredos comerciais, know-how, e informações relacionadas com tecnologia, clientes, 

projetos, memórias de cálculo, desenhos, planos comerciais, atividades promocionais ou de 

comercialização, econômicas, financeiras e outras,  que não sejam de conhecimento público, bem como 

todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A CONTRATADA, 

por si e por seus subcontratados, empregados, diretores e representantes (todos, conjuntamente, 

“REPRESENTANTES”), obriga-se a não usar, nem permitir que seus REPRESENTANTES usem, revelem, 

divulguem, copiem, reproduzam, divulguem, publiquem ou circulem a Informação Confidencial, a 

menos que exclusivamente para a execução do Contrato.  

7.2. - Caso se solicite ou exija que a CONTRATADA, por interrogatório, intimação ou processo legal 

semelhante, revele qualquer das Informações Confidenciais, a CONTRATADA concorda em 

imediatamente comunicar à CONTRATANTE por escrito sobre cada uma das referidas 

solicitações/exigências, tanto quanto possível, para que a CONTRATANTE possa obter medida cautelar, 

renunciar ao cumprimento por parte da CONTRATADA das disposições desta Cláusula, ou ambos. Se, 

na falta de entrada de medida cautelar ou recebimento da renúncia, a CONTRATADA, na opinião de seu 

advogado, seja legalmente compelida a revelar as Informações Confidenciais, a CONTRATADA poderá 

divulgar as Informações Confidenciais às pessoas e ao limite exigido, sem as responsabilidades aqui 

estipuladas, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações Confidenciais assim 

divulgadas recebam tratamento confidencial. 

7.3. - A violação à obrigação de confidencialidade estabelecida nesta cláusula, quer pela CONTRATADA, 

quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar integralmente as perdas e danos 

diretos causados à CONTRATANTE. 

7.4. - A CONTRATADA se obriga a devolver imediatamente todo material tangível que contenha 

Informações Confidenciais, incluindo, sem limitação, todos os resumos, cópias de documentos e trechos 
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de informações, disquetes ou outra forma de suporte físico que possa conter qualquer Informação 

Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do CONTRATO. 

7.5. - A CONTRATADA não fará qualquer comunicado, tirará ou divulgará quaisquer fotografias (exceto 

para as suas finalidades operacionais internas para a fabricação e montagem dos bens), ou revelará 

quaisquer informações relativas a este CONTRATO ou com respeito ao seu relacionamento comercial 

com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, exceto como 

exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou de suas 

Afiliadas. A CONTRATADA concorda que, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou 

suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas, comunicados ou de outra forma, o 

nome, nome comercial, o logotipo da marca comercial ou simulação destes, da CONTRATANTE ou de 

suas Afiliadas ou o nome de qualquer executivo ou colaborador da CONTRATANTE ou de suas Afiliadas 

ou (b) declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto ou serviço fornecido pela 

CONTRATADA foi aprovado ou endossado pela CONTRATANTE ou suas Afiliadas. Entende-se por 

Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle comum à CONTRATANTE. 

7.6. - A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em 

conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos 

reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, em especial com relação a 

todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A CONTRATADA 

obriga-se a comunicar por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer infração à referida legislação, 

inclusive sobre o vazamento de dados. 

7.7. – Esta obrigação subsistirá por tempo indeterminado, desde a assinatura do presente instrumento 

e após o seu encerramento por qualquer motivo.  

CLÁUSULA VIII – DURAÇÃO E RESCISÃO 

8.1. - O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelo prazo definido no ITEM C do 

QUADRO RESUMO, podendo, porém, ser prorrogado mediante a assinatura de um Termo de 

Aditamento previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

8.2. - O presente Contrato poderá ser encerrado nas seguintes hipóteses: 

a) por mútuo acordo, mediante assinatura de termo de encerramento correspondente; 
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b) por conveniência, pela CONTRATANTE, por aviso prévio, de qualquer forma escrita à 

CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja devido o pagamento de 

quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie; e 

c) em razão de evento de força maior, devidamente comprovada, que impeça o cumprimento por 

quaisquer das Partes de suas obrigações contratuais e que perdure por mais de 60 (sessenta) 

dias.  

8.3. - A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples comunicação escrita nos 

seguintes casos: 

a) Inadimplemento ou o cumprimento irregular de qualquer cláusula contratual, por parte da 

CONTRATADA; 

b) Pedido de falência ou de recuperação judicial da CONTRATADA; 

c) Imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má-fé ou desídia da CONTRATADA, na 

execução do Contrato; 

d) Caso as multas aplicadas à CONTRATADA superem 20% (vinte por cento) do valor total do 

Contrato; ou  

e) Por ordem da Secretaria de Estado de Saúde. 

8.4. -  Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo da CONTRATADA na prestação 

dos Serviços ora contratados, deverá esta, após devidamente notificada, encerrar imediatamente suas 

atividades e pagar multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total anual do Contrato, sem 

prejuízo de cobrança de indenização por perdas e danos que eventualmente vier a causar à 

CONTRATANTE. 

8.5. – Em qualquer uma das hipóteses de encerramento contratual será devido à CONTRATADA o 

pagamento da contraprestação proporcional aos dias em que forem efetivamente prestados os Serviços 

contratados, desde que aceitos e aprovados pela CONTRATANTE, descontado o valor das multas, 

indenizações e retenções eventualmente aplicadas nos termos do Contrato. 

8.6. – A CONTRATADA tem pleno conhecimento de que foi contratada para prestar os Serviços objeto 

deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo gerenciamento e execução 

das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por 

intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO), razão 
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pela qual concorda, desde já, que caso o ente público intervenha, rescinda ou encerre, por qualquer 

modo ou razão, o referido contrato, o presente instrumento restará automaticamente rescindido, não 

fazendo a CONTRATADA jus a qualquer tipo de indenização, qualquer que seja sua natureza, 

renunciando expressamente ao direito de pleitear quaisquer valores indenizatórios, em qualquer tempo 

ou jurisdição, junto ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL 

9.1. - Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, a ineficiência na prestação dos 

Serviços ora contratados, como também o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e demais 

disposições assumidas pela CONTRATADA no presente Contrato e em seus anexos, ensejará a imediata 

obrigatoriedade desta em, dependendo de cada caso, refazer os Serviços de acordo com os padrões de 

qualidade aplicáveis e atender as disposições e obrigações contratuais previstas, sendo facultado à 

CONTRATANTE: 

 

a)  reter imediata e integralmente o pagamento da contraprestação prevista na Cláusula V deste 

Instrumento até que a(s) pendência(s) seja(m) devida e satisfatoriamente regularizada(s); e 

 

b) aplicar multa prevista no ITEM F.1 do QUADRO RESUMO.  

 

9.2. – Em caso de atraso na prestação dos Serviços será devida pela CONTRATADA multa prevista no 

ITEM F.2 do QUADRO RESUMO. 

 

9.3. – O valor de quaisquer penalidades ou indenizações cobradas da CONTRATADA por força deste 

Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser descontado na fatura do próximo mês. Caso não 

haja saldo contratual suficiente para pagamento da multa, a mesma poderá ser descontada dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA por força de outros Contratos ou obrigações existentes entre as 

Partes ou cobrada judicial ou extrajudicialmente pela CONTRATANTE. 

 

9.4. – As penalidades estabelecidas neste Contrato, tem caráter não compensatório, não isentando a 

CONTRATADA do cumprimento de quaisquer de suas obrigações previstas neste Contrato, 

especialmente a de prestar os Serviços em atraso, bem como da obrigação de indenizar integralmente 

a CONTRATANTE pelos danos decorrentes do atraso, e não prejudica o direito da CONTRATANTE de, a 

seu critério, dar por rescindido o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA X – ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

10.1. - A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as leis, normas, regulamentos e 

requisitos vigentes, relacionados com o presente contrato. Assim, compromete-se a cumprir 
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rigorosamente e de boa fé a legislação aplicável aos serviços que deve executar nos termos deste 

Contrato.  

10.2. - Em virtude deste Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou comprometer-se 

a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, 

doação, compensação, benefícios ou vantagens financeiras ou não financeiras de qualquer espécie que 

configurem uma prática ilegal ou corrupção, por conta própria ou de terceiros, direta ou indiretamente, 

devendo-se assegurar o cumprimento desta obrigação por parte de seus representantes e 

colaboradores.  

10.3. - As partes declaram e garantem categoricamente durante toda a vigência do presente Contrato, 

inclusive no que tange aos seus colaboradores e parceiros utilizados na execução dos serviços a serem 

prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito de interesses em 

relação às atividades e serviços que devem ser realizados de acordo com este documento legal. Da 

mesma forma, as partes comprometem-se a adotar, durante toda a validade do contrato, uma conduta 

apropriada para evitar o surgimento de qualquer situação que possa gerar um conflito de interesses. 

No caso de haver qualquer situação suscetível a levar a um conflito de interesses, as partes 

comprometem-se a informar imediatamente por escrito a outra parte e a ater-se nas indicações que 

podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas partes das obrigações 

assumidas sob esta cláusula, facultará a outra Parte a possibilidade de rescindir o contrato 

imediatamente, sem prejuízo das demais ações e direitos que possam ser exercidos de acordo com a 

lei. 

10.4. - As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência do 

presente contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, 

regulamentações, regras, políticas e procedimentos de qualquer governo ou outra autoridade 

competente, em especial os preceitos decorrentes da Lei nº 12.846/13 (“Lei de Anticorrupção 

Brasileira”), abstendo-se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer 

ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio 

público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil.  

10.5. - Na hipótese de qualquer das partes violar qualquer disposição prevista nesta cláusula e/ou 

qualquer obrigação legal prevista na legislação, operar-se-á a rescisão motivada, com aplicação das 

penalidades e indenizações por perdas e danos cabíveis. 

10.6. – A CONTRATADA declara que não contrata, direta ou indiretamente, mão de obra infantil (salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos), escrava, em condições análogas à escravidão, ou em 

condições sub-humanas, devendo garantir a seus empregados e contratados remuneração compatível 

com o piso salarial da categoria, jornadas e condições de trabalho conforme legislação em vigor. 
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10.7. – As Partes obrigam-se a agir de modo leal, responsável e probo, além de perseguir a boa-fé, para 

repelir quaisquer ações intencionalmente desleais, injustas, desonestas, prejudiciais, fraudulentas ou 

ilegais, sempre ancorados nas ações de transparência pública. 

CLÁUSULA XI – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. - As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações 

decorrentes do presente Contrato, sem um acordo prévio e expresso uma da outra.  

11.2. - A CONTRATADA obriga-se a utilizar para a execução do presente Contrato apenas empregados 

por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo que a subcontratação ou utilização de 

outras empresas ou pessoas jurídicas na execução das atividades decorrentes do Contrato apenas será 

admitida mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, mantida a total 

responsabilidade da CONTRATADA em relação aos Serviços subcontratados, nos termos do presente 

Contrato, e sem que isto importe em qualquer adicional de custo e responsabilidade para a 

CONTRATANTE. 

11.3. - A responsabilidade da CONTRATADA pela parcela dos Serviços executados por seus 

subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do trabalho e os 

encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. 

11.4. - Nenhuma cláusula contida nos contratos entre a CONTRATADA e seus subcontratados se 

constituirá em vínculo contratual entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA ou entre a CONTRATANTE 

e os subcontratados da CONTRATADA. Os contatos da CONTRATANTE, comunicações e entendimentos, 

relativos ao objeto deste Contrato, serão sempre levados a efeito entre a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, cabendo a esta retransmitir, quando necessário, ordens e/ou instruções aos seus 

subcontratados. 

CLÁUSULA XII – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO 

12.1. - A CONTRATANTE exercerá a qualquer tempo, ampla fiscalização em todas as frentes de Serviços, 

podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão sendo executados, 

podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente considerar a medida 

necessária, bem como, acompanhar a realização de medições e ensaios no campo de quaisquer 

materiais, equipamentos ou serviços.  

12.2. - A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das CONTRATADA 

quanto à perfeita execução dos Serviços. A CONTRATADA não poderá acrescentar aos prazos de 

execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção.  

12.3. - Em caso de ocorrência de falhas reiteradas comprovadas na execução dos Serviços, a 

CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos 
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especiais para perfeita execução dos mesmos. Os custos relativos à contratação de pessoal 

especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. - O presente instrumento e seus anexos, como também eventuais aditamentos, consubstanciam 

toda a relação contratual, ficando sem validade e eficácia quaisquer outros documentos aqui não 

mencionados e já assinados, correspondências já trocadas, bem como quaisquer compromissos e/ou 

acordos pretéritos, presentes e/ou futuros, os quais não obrigarão as partes, sendo considerados 

inexistentes para os fins deste Contrato caso não seja observada a formalidade contida no item a seguir. 

13.2. - Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem devidamente 

formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes legais das partes.  

13.3. - Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar-se nula ou revelar-se 

omissa, inválida ou ineficaz não afetará ou prejudicará as cláusulas remanescentes, que continuarão 

com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes farão todos os esforços 

possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por outra, sem vícios, a 

fim de que produza os mesmos efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a cláusula original 

produziria, ou, caso isso não seja possível, para que produza os efeitos mais próximos possíveis daqueles 

inicialmente vislumbrados.  

13.4. - O não exercício dos direitos previstos no presente Contrato, em especial no tocante à rescisão 

contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de uma 

parte com a outra, quanto ao descumprimento de qualquer uma das obrigações assumidas neste 

instrumento ou em seus anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando em 

modificação, novação ou renúncia das disposições contratuais ora estabelecidas, podendo as partes 

exercer, a qualquer tempo, seus direitos. 

13.5. - Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento tácito. 

13.6. -  Declaram as partes que toda e qualquer notificação, se necessário, poderá ser enviada e recebida 

eletronicamente aos contatos mencionados no ITEM G do QUADRO RESUMO: 

13.7. -  O presente instrumento e seus anexos obrigam não só as partes, como também seus eventuais 

sucessores a qualquer título. 

13.8. -  Tendo em vista o caráter do presente Contrato – prestação de Serviços – a CONTRATADA declara 
ser contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

13.9. - O presente instrumento não estabelece entre as partes nenhuma forma de sociedade, agência, 

associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  
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13.10. - Para a prestação dos Serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA declara que se acha 

devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes quando legalmente requerido.  

CLÁUSULA XIV – FORO 

14.1. - Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro de 

São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação e/ou 

execução do presente Contrato. 

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

que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios 

eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a 

assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da 

Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura 

eletrônica deste Contrato, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da 

data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Contrato deverá 

ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor. 

 

Trindade-GO, 27 de outubro de 2022. 

 

_________________________________________________________________ 

CONTRATANTE: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

________________________________________________________________ 

CONTRATADA YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 05661716192 (ECOSPLIT) 

 

 
Testemunhas: 
 
1) ____________________________    2)_______________________________ 

Nome:       Nome: 

C.P.F:       C.P.F.: 



























 

 

 

 

Anexo II – Proposta Comercial 



  

  
 

         RUA COSTA PINTO Nº 325  –  SETOR FERROVIARIO  – FORMOSA – GO – CEP: 73.805-010 
 FONE: 61 99822-5322/99666-2542 E-mail: ecosplitfsa@gmail.com 
 

YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 

CNPJ: 27.934.992/0001-80 

Pá
gi

na
1/

5 

PROPOSTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA 
PROGRAMADA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (PMOC). 

 
 
 
AO 
IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
 
 
 
REF.: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos 
sistemas de ar-condicionado, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto 
ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). 
 
 
 

Prezados Senhores:  
Propomos por meio desta, aplicação do PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA 

PROGRAMADA (PMOC) sendo uma Proposta Comercial para atender à Requisição de Oferta RFP 
077/2022 para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial nos sistemas de ar-condicionado, voltado para dar suporte às atividades de gestão pelo IMED 
junto Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). Em 70(setenta) aparelhos de ar-
condicionado (Hi Wall) 09.000 BTUS a 60.000 BTUS de marcas Diversa, com cobertura de peças, e 
assistência técnica periódica e emergencial. 

 

FORNECEDOR 
ECOSPLIT – FORMOSA – GO                                                   CNPJ/MF: 27.934.992/0001-80 
RUA COSTA PINTO, 325                CEP: 73.805-010              FORMOSA – GO                                                       
Fone: 61 998225322                                                                 E-mail: ecosplitfsa@gmail.com  
 
1).... Dos itens e respectivos valores: 
 

Equipamentos de Ar-Condicionado HETRIN 
ITEM  AMBIENTE   SETOR MARCA  MODELO  BTUS VALOR UNITARIO  

1 SALA DE REUNIÃO  OBRA PHILCO HI WALL 18.000 
 R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

2 RH ADM ELGIN HI WALL 12.000 
 R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

3 SCIH/PGRS ADM ELGIN HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

4 FINANCEIRO ADM ELGIN HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

5 GESTÃO DE CUSTOS ADM MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

6 SALÃO DE TREINAMENTO  ADM CONSUL HI WALL 18.000 
 R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

7 ALMOXERIFADO ADM KOMECO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

YAGO HENRIQUE 
MALCHER DOS SANTOS 
05661716192:279349920
00180

Assinado de forma digital por 
YAGO HENRIQUE MALCHER 
DOS SANTOS 
05661716192:279349920001
80
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CNPJ: 27.934.992/0001-80 

Pá
gi

na
2/

5 

8 FATURAMENTO ADM KOMECO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

9 OBSTETRIA  ADM MIDEA  HI WALL 9.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

10 AUDITÓRIO ADM LG HI WALL 24.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

11 AUDITÓRIO ADM LG HI WALL 24.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

12 UTI 1  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

13 UTI 2 UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

14 UTI 3  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

15 UTI 4  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

16 RPA CENTRO CIRURGICO AGRATTO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

17 SALA CIRURGICA 1 CENTRO CIRURGICO GREE HI WALL 27.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

18 SALA CIRURGICA 2 CENTRO CIRURGICO PHILCO HI WALL 30.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

19 ARSENAL CENTRO CIRURGICO PHILCO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

20 SALA AUTO CLAVE CENTRO CIRURGICO SAMSUNG HI WALL 24.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

21 CME CENTRO CIRURGICO PHILCO  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

22 SALA VERMELHO PRONTO SOCORRO  TCL  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

23 CONSULTÓRIO 1 PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

24 CONSULTÓRIO 2 PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

25 CONSULTÓRIO 3  PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

26 SOROTERAPIA PRONTO SOCORRO  SAMSUNG HI WALL 24.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

27 RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO  HITACHI  HI WALL 58.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

28 TRIAGEM  PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

29 SALA DE PROCEDIMENTOS PRONTO SOCORRO  LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

30 SALA DE MEDICAÇÃO PRONTO SOCORRO  LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

31 CORREDOR AMBULATORIO HITACHI  HI WALL 58.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

32 NIR AMBULATORIO LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 
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33 RECEPÇÃO AMBULATORIO  MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

34 SALA DE COLETA AMBULATORIO KOMECO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

35 LABORATÓRIO AMBULATORIO LG HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

36 TOMOGRAFIA SADT ELGIN HI WALL 60.000 

 R$230,00 
(DUZENTOS E 
TRINTA REAIS) 

37 SALA DE COMANDO TOMOGRAFIA SADT LG HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

38 SALA RAIO- X SADT LG HI WALL 24.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

39 CONSULTORIO 3 ULTRASSON  SADT MIDEA  HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

40 ENFERMARIA 1  CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

41 ENFERMARIA 2 CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

42 ENFERMARIA 3 CLINICA CIRURGICA  ELGIN  HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

43 ENFERMARIA 4  CLINICA CIRURGICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

44 ENFERMARIA 5 CLINICA CIRURGICA  ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

45 ENFERMARIA 6 CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

46 ENFERMARIA 1  CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

47 ENFERMARIA 2 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

48 ENFERMARIA 3 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

49 ENFERMARIA 4  CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

50 ENFERMARIA 5 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

51 ENFERMARIA 6 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

52 CPD -TI CLINICA MEDICA LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

53 CPD -TI CLINICA MEDICA MIDEA  HI WALL 18.000 
R$130,00 (CENTO 
E TRINTA REAIS) 

54 REPOUSO MEDICO ADM AGRATTO HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

55 APOIO ADMINISTRATIVO ADM LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

56 GERENCIA DE ENFERMAGEM  ADM  LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

YAGO HENRIQUE MALCHER 
DOS SANTOS 
05661716192:279349920001
80

Assinado de forma digital por 
YAGO HENRIQUE MALCHER DOS 
SANTOS 
05661716192:27934992000180



  

  
 

         RUA COSTA PINTO Nº 325  –  SETOR FERROVIARIO  – FORMOSA – GO – CEP: 73.805-010 
 FONE: 61 99822-5322/99666-2542 E-mail: ecosplitfsa@gmail.com 
 

YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 

CNPJ: 27.934.992/0001-80 

Pá
gi

na
4/

5 

57 SALA TI  ADM  LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

58 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  ADM  LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

59 DIRETORIA TECNICA ADM  LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

60 REPOUSO FEMININO ADM  LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

61 FARMACIA  ADM LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

62 FARMACIA  ADM  LG HI WALL 24.000 
R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

63 FARMACIA  ADM  LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

64 CAF ADM  LG HI WALL 12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

65 CAF ADM  LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

66 REFEITORIO  COZINHA  MIDEA  HI WALL  48.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

67 REFEITORIO  COZINHA  MIDEA  HI WALL 48.000 
 R$200,00 
(DUZENTOS REAIS) 

68 NUTRIÇÃO  COZINHA   LG HI WALL  12.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

69 LACTARIO COZINHA  MIDEA  HI WALL 9.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

70 REPOUSO MEDICO  CLINICA CIRURGICA AGRATTO HI WALL 9.000 
R$110,00 (CENTO 
E DEZ REAIS) 

VALOR TOTAL MENSAL  

 R$ 9.300,00 
(NOVE MIL 
TREZENDOS REAIS) 

 
 
2).... CUSTO MENSAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PROGRAMADA:  
 

Englobam, todas as despesas com pessoal, equipamento de trabalho, encargos sociais, impostos, peças para 
substituição, reparos de instalação ou desinstalação de aparelho de ar condicionado e visitas extras para 
corrigir eventuais problemas. Não incluso serviço de cunho elétrico, pois não é atuação desta empresa. 
 
 
4).... PREÇO: 
 
Considerando que a contratação não possuirá vinculo trabalhista e exclusivo com a IMED. 
Pelos serviços a serem prestados, objetos da presente proposta, fica no valor de R$ 9.300,00 (Nove mil 
trezentos reais) mensais, a serem pagos por deposito ou transferência a ECO SPLIT. 
 

5)... PRAZO DA PROPOSTA: 

A validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua apresentação. 
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O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à completa execução do 
objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, impostos e tributos 
de qualquer natureza.  

O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da RFP, e que os preços propostos 
contemplam todas as atividades e obrigações previstas no Anexo II – Termo de Referência da RFP, sendo que 
nenhum valor adicional será cobrado do IMED pelas mesmas, qualquer outro item ou serviço não incluso no 
referido procedimento licitatório será desconsiderado pela ECO SPLIT. 

Formosa-GO, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS  
 CNPJ: 27.934.992/0001-80 
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PROPOSTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA 
PROGRAMADA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO (PMOC). 

 
 
 
AO 
IMED - Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 
 
 
 
REF.: Prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e emergencial nos 
sistemas de ar-condicionado, para fins de suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto 
ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). 
 
 
 
 

Prezados Senhores:  
Propomos por meio desta, aplicação do PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA 

PROGRAMADA (PMOC) sendo uma Proposta Comercial para atender à Requisição de Oferta RFP 
077/2022 para a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva e 
emergencial nos sistemas de ar-condicionado, voltado para dar suporte às atividades de gestão pelo IMED 
junto Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN). Em 70(setenta) aparelhos de ar-
condicionado (Hi Wall) 09.000 BTUS a 60.000 BTUS de marcas Diversa, com cobertura de peças, e 
assistência técnica periódica e emergencial. 

FORNECEDOR 

ECOSPLIT – FORMOSA – GO                                                   CNPJ/MF: 27.934.992/0001-80 
RUA COSTA PINTO, 325                CEP: 73.805-010              FORMOSA – GO                                                       
Fone: 61 998225322                                                                 E-mail: ecosplitfsa@gmail.com  
 
 
 
1).... Dos aparelhos:  
 

 

Para PMOC, manutenção corretiva e preventiva, dos seguintes itens: 
 

ITEM  AMBIENTE   SETOR MARCA  MODELO  BTUS 
1 SALA DE REUNIÃO  OBRA PHILCO HI WALL 18.000 
2 RH ADM ELGIN HI WALL 12.000 
3 SCIH/PGRS ADM ELGIN HI WALL 12.000 
4 FINANCEIRO ADM ELGIN HI WALL 12.000 
5 GESTÃO DE CUSTOS ADM MIDEA  HI WALL 12.000 
6 SALÃO DE TREINAMENTO  ADM CONSUL HI WALL 18.000 
7 ALMOXERIFADO ADM KOMECO HI WALL 12.000 
8 FATURAMENTO ADM KOMECO HI WALL 12.000 
9 OBSTETRIA  ADM MIDEA  HI WALL 9.000 

10 AUDITÓRIO ADM LG HI WALL 24.000 
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11 AUDITÓRIO ADM LG HI WALL 24.000 
12 UTI 1  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
13 UTI 2 UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
14 UTI 3  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
15 UTI 4  UTI  ELGIN HI WALL 18.000 
16 RPA CENTRO CIRURGICO AGRATTO HI WALL 12.000 
17 SALA CIRURGICA 1 CENTRO CIRURGICO GREE HI WALL 27.000 
18 SALA CIRURGICA 2 CENTRO CIRURGICO PHILCO HI WALL 30.000 
19 ARSENAL CENTRO CIRURGICO PHILCO HI WALL 12.000 
20 SALA AUTO CLAVE CENTRO CIRURGICO SAMSUNG HI WALL 24.000 
21 CME CENTRO CIRURGICO PHILCO  HI WALL 12.000 
22 SALA VERMELHO PRONTO SOCORRO  TCL  HI WALL 12.000 
23 CONSULTÓRIO 1 PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
24 CONSULTÓRIO 2 PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
25 CONSULTÓRIO 3  PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
26 SOROTERAPIA PRONTO SOCORRO  SAMSUNG HI WALL 24.000 
27 RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO  HITACHI  HI WALL 58.000 
28 TRIAGEM  PRONTO SOCORRO  MIDEA  HI WALL 12.000 
29 SALA DE PROCEDIMENTOS PRONTO SOCORRO  LG HI WALL 12.000 
30 SALA DE MEDICAÇÃO PRONTO SOCORRO  LG HI WALL 12.000 
31 CORREDOR AMBULATORIO HITACHI  HI WALL 58.000 
32 NIR AMBULATORIO LG HI WALL 12.000 
33 RECEPÇÃO AMBULATORIO  MIDEA  HI WALL 12.000 
34 SALA DE COLETA AMBULATORIO KOMECO HI WALL 12.000 
35 LABORATÓRIO AMBULATORIO LG HI WALL 18.000 
36 TOMOGRAFIA SADT ELGIN HI WALL 60.000 
37 SALA DE COMANDO TOMOGRAFIA SADT LG HI WALL 18.000 
38 SALA RAIO- X SADT LG HI WALL 24.000 
39 CONSULTORIO 3 ULTRASSON  SADT MIDEA  HI WALL 12.000 
40 ENFERMARIA 1  CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
41 ENFERMARIA 2 CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
42 ENFERMARIA 3 CLINICA CIRURGICA  ELGIN  HI WALL 18.000 
43 ENFERMARIA 4  CLINICA CIRURGICA ELGIN HI WALL 18.000 
44 ENFERMARIA 5 CLINICA CIRURGICA  ELGIN HI WALL 18.000 
45 ENFERMARIA 6 CLINICA CIRURGICA ELGIN  HI WALL 18.000 
46 ENFERMARIA 1  CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
47 ENFERMARIA 2 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
48 ENFERMARIA 3 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
49 ENFERMARIA 4  CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
50 ENFERMARIA 5 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
51 ENFERMARIA 6 CLINICA MEDICA ELGIN HI WALL 18.000 
52 CPD -TI CLINICA MEDICA LG HI WALL 12.000 
53 CPD -TI CLINICA MEDICA MIDEA  HI WALL 18.000 
54 REPOUSO MEDICO ADM AGRATTO HI WALL 12.000 
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55 APOIO ADMINISTRATIVO ADM LG HI WALL 12.000 
56 GERENCIA DE ENFERMAGEM  ADM  LG HI WALL  12.000 
57 SALA TI  ADM  LG HI WALL  12.000 
58 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR  ADM  LG HI WALL  12.000 
59 DIRETORIA TECNICA ADM  LG HI WALL 12.000 
60 REPOUSO FEMININO ADM  LG HI WALL 12.000 
61 FARMACIA  ADM LG HI WALL  12.000 
62 FARMACIA  ADM  LG HI WALL 24.000 
63 FARMACIA  ADM  LG HI WALL  12.000 
64 CAF ADM  LG HI WALL 12.000 
65 CAF ADM  LG HI WALL  12.000 
66 REFEITORIO  COZINHA  MIDEA  HI WALL  48.000 
67 REFEITORIO  COZINHA  MIDEA  HI WALL 48.000 
68 NIUTRIÇÃO  COZINHA   LG HI WALL  12.000 
69 LACTARIO COZINHA  MIDEA  HI WALL 9.000 
70 REPOUSO MEDICO  CLINICA CIRURGICA AGRATTO HI WALL 9.000 

 
 
 
 
2).... MANUTENÇÃO PREVENTIVA:  
 

A manutenção preventiva caracteriza-se pela inspeção periódica e sistemática do funcionamento dos 
equipamentos, através de testes da atuação dos componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, 
identificando e corrigindo, imperfeições que possam prejudicar o funcionamento ou tornar inoperantes os 
equipamentos do sistema de ar condicionado. Na manutenção preventiva são realizadas as rotinas de limpeza, 
higienização e sanitização dos componentes do sistema de ar condicionado (serpentina, bandeja, rotor e 
filtros), atendendo determinação da Portaria N.º 3523 de 28/08/1988 do Ministério da Saúde e a Lei Federal 
nº 23.589 de 04/janeiro/2018, exceto limpeza do sistema de dutos e monitoramento da qualidade interna do 
ar, que quando se fizer necessário, será encaminhado orçamento de Laboratório especializado e autorizado 
pelos órgãos de Fiscalização da Saúde.  
 
3).... MANUTENÇÃO CORRETIVA: 
 
O atendimento de manutenções corretivas e emergenciais para reparação dos defeitos existentes nos 
equipamentos e/ou em suas partes, incluindo diagnóstico do defeito, bem como correção de anormalidades 
e realização dos testes que sejam necessárias para garantir o retorno dos equipamentos às condições normais 
de funcionamento em até 24 horas.  
 
4).... PMOC: 
 
O PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC será emitido após o serviço prestados 
mensalmente em até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Contrato, com sua respectiva ART. 
 
 
 

5).... DOS PROCEDIMENTOS: 
 
CONDICIONADORES DE AR DO TIPO JANELA: 
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Mensalmente: 
 
Procedimento de Limpeza do aparelho: 

1. Limpeza da frente plástica; 
2. Limpeza da Serpentina; 
3. Limpeza do Rotor ou Turbina; 
4. Limpeza da Bandeja; 
5. Limpeza do filtro de ar; 
6. Verificar o estado geral; 

Procedimento de higienização e sanitização do aparelho: 
7. Aplicação de produto de higienização notificado pela ANVISA e sanitização registrado pela ANVISA. 
8. Higienização e sanitização da Serpentina; 
9. Higienização e sanitização do Rotor ou Turbina; 
10. Higienização e sanitização da Bandeja; 
11. Higienização e sanitização do filtro de ar; 
12. Promover teste de funcionamento; 
13. Anotação PMOC; 

 
Anualmente: 
• Retirada do equipamento para limpeza do conjunto selado com produto químico adequado. 
• Limpeza do gabinete 
• Verificar buchas do motor ventilador 
• Eliminar pontos de ferrugem 
• Desamassar aletas das serpentinas 
• Testar todos os componentes elétricos e mecânicos do sistema. 
 
CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT: 
 
Mensalmente: 
 
Procedimento de Limpeza do aparelho: 

1. Limpeza da frente plástica; 
2. Limpeza da Serpentina; 
3. Limpeza do Rotor ou Turbina; 
4. Limpeza da Bandeja; 
5. Limpeza do filtro de ar; 
6. Verificar o estado geral; 

Procedimento de higienização e sanitização do aparelho: 
7. Aplicação de produto de higienização e sanitização notificado pela ANVISA, 
8. Higienização e sanitização da Serpentina; 
9. Higienização e sanitização do Rotor ou Turbina; 
10. Higienização e sanitização da Bandeja; 
11. Higienização e sanitização do filtro de ar; 
12. Promover teste de funcionamento; 
13. Anotação PMOC; 
14. Limpeza do filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas, 
15. Limpeza do evaporador e bandeja, 
16. Teste dos controles e comandos de operações dos equipamentos, 
17. Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal, 
18. Eventuais atendimentos para regularização do funcionamento dos equipamentos. 
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Trimestralmente: 
 
• Verificação dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessário, 
• Verificação da atuação dos dispositivos de proteção do sistema, 
• Verificação e eliminação de vazamentos de fluído refrigerante, 
• Verificação do filtro secador, 
• Eliminação de pontos de ferrugem, 
 
 
Anualmente: 
 
• Lubrificação dos componentes, 
• Verificação do balanceamento do sistema, 
• Verificação de obstruções ou aletas de alumínio amassadas no condensador e evaporador, 
• Medição das pressões. 
 
CONDICIONADORES DE AR TIPO FAN COIL: 
Mensalmente: 
• Limpeza do gabinete, drenagem, bandejas e filtros de ar e de água, 
• Aplicação de produto de Higienização e sanitização notificado pela ANVISA, 
• Verificar o isolamento do gabinete corrigindo imperfeições, 
• Reapertar terminais elétricos, 
• Verificar o aquecimento dos motores elétricos, 
• Verificar o funcionamento da válvula motorizada de água gelada, 
• Verificar e corrigir vazamentos de água, 
Trimestralmente: 
• Verificar e lubrificar os rolamentos e mancais do conjunto moto ventilador, 
• Verificar fixação e alinhamento das polias, 
• Limpar as serpentinas, 
• Verificar as temperaturas de entrada e saída de água da serpentina. 
• Limpeza do filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas, 
• Limpeza do evaporador e bandeja, 
• Verificação e correção de vibrações efetuando reaperto das conexões e suportes, 
• Teste dos controles e comandos de operações dos equipamentos, 
• Medição e registro da Tensão Nominal e Corrente Nominal, 
• Eventuais atendimentos para regularização do funcionamento dos equipamentos. 
 
UNIDADE RESFRIADORA DE LÍQUIDO (CHILLER): 
Mensalmente: 
• Limpeza geral do equipamento, 
• Aplicação de produto de Higienização e sanitização notificado pela ANVISA, 
• Verificar histórico de alarmes, 
• Verificar nível de óleo dos compressores, 
• Verificar a existência de vazamentos no circuito frigorífico, 
• Medir as pressões de alta e baixa dos compressores, 
• Medir as tensões e correntes dos compressores, 
• Verificar as condições dos amortecedores de vibração substituindo-os quando necessário, 
• Verificar o visor de líquido, 
• Medir as temperaturas do sistema, 
• Verificar e eliminar pontos de ferrugem das estruturas, 
• Revisar e testar o funcionamento dos componentes elétricos, 
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• Verificar o funcionamento das resistências de cárter, se existir, 
• Verificar pressão de trabalho da bomba de óleo, 
• Medir as temperaturas de entrada e saída de água gelada e de água de condensação, 
• Medir as pressões de água gelada e água de condensação, 
Trimestralmente: 
• Verificar o aperto e as conexões dos bornes e do quadro elétrico,  
• Verificar o filtro secador, 
• Verificar o funcionamento da válvula de expansão. 
Anualmente: 
• Verificar o estado dos condensadores, 
• Manobrar todos os registros e válvulas do sistema hidráulico, 
• Verificar o estado do óleo do compressor, 
• Verificar e ajustar todos os dispositivos de segurança, controle e proteção do sistema, 
• Verificar o balanceamento frigorigeno. 
 
6).... PRODUTOS: 
 
Detergente:  
YELLOW PINE - Ficha Técnica Anexo I 
 
Satanizado: 
VOXILON®NA – Ficha técnica Anexo II 
 
7).... OUTRAS OBRIGAÇÕES: 

Considerando que a contratação não possui vinculo trabalhista e exclusivo com a IMED, a ECOSPLIT fica ciente 
das obrigações legais e institucionais para melhor fornecer atendimento adequado, especificamente em 
conformidade com as disposições do termo de referência do procedimento RFP 077/2022 IMED, qualquer 
outro item ou serviço que não esteja disposto no referido procedimento licitatório, será desconsiderado pela 
ECO SPLIT. 
 

8)... PRAZO DA PROPOSTA: 

A validade da proposta é de 120 (cento e vinte) dias a contar de sua apresentação. 

O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da RFP sob as obrigações previstas no Anexo 
I – Termo de Referência da RFP. 

Formosa-GO, 18 de outubro de 2022. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS  
 CNPJ: 27.934.992/0001-80 

YAGO HENRIQUE MALCHER 
DOS SANTOS 
05661716192:2793499200018
0

Assinado de forma digital por 
YAGO HENRIQUE MALCHER 
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Anexo I 



Propriedades e Utilizações

Informações Técnicas
CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICA

Aparência:  Líquido Viscoso Opaco   

Cor:  Amarelo

Odor:  Pinho       

pH:  6,0 - 8,0                                                                                                         

          

COMPOSIÇÃO

Veículo, sequestrante, alcalinizante, neutralizantes, ácido linear alquil benzeno sulfônico, produto de polimerização do óxido 

de propileno e óxido de etileno, atenuador de espuma, conservante, fragrância e corante.

EMBALAGENS

6 x  1 L, 4 x 2 L, 2x5 L, 20 L, 200 L e 1000 L  

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA

Nº 25351.795798/2008-09

    

YELLOW PINE
Detergente para Uso Geral

 YELLOW PINE é um detergente desengraxante, que possui grande poder de limpeza, removendo as mais variadas formas de sujidades, 

como: fuligem, óleos, graxas e gorduras. 

Formulado com matérias-primas de última geração com tensoativos biodegradáveis e agente sequestrante, associado ao óleo de pinho. 

Possui baixa alcalinidade, que confere ao produto maior versatilidade na sua utilização. 

Yellow Pine não danifica nenhum tipo de superfície lavável, tais como: pisos cerâmicos, paredes, plásticos, vidros, alumínio, superfícies 

pintadas, veículos, tecidos em geral, etc. 

YELLOW PINE permite altas diluições em água, o que o torna um produto muito econômico e versátil, mantendo um ótimo desempenho na 

limpeza, além de apresentar um agradável aroma de pinho.

Para se obter uma melhor performance, com uma maior economia, recomendamos que se faça testes de diluição. 

1. Aplique a solução de YELLOW PINE sobre a superfície a ser limpa. 

2. Deixe o produto agir pelo menos por 5 minutos. 

3.Esfregue a superfície com um pano, fibra de limpeza, disco ou escova, determinando o acessório de acordo com a 

característica da superfície. 

4. Enxágue completamente a superfície com água.

 Detergente de Uso Geral e Diário Até 1:400 (2,5 mL de produto por litro de água)

Método Diluições

Ação Desengraxante Até 1:200 (5 mL de produto por litro de água)

Instruções de Uso

Garantia
A Spartan trabalha com Sistema de Gestão Integrada (SGI), que alinha as diretrizes da empresa com as gestões de qualidade, meio 

ambiente, comercial, saúde e segurança ocupacional, informação, pessoas, responsabilidade social e gestão de riscos. Dessa maneira, 

todas as áreas da empresa trabalham em sincronia para que a Spartan mantenha sua excelência em pessoas, produtos, serviços e 

sistemas.

www.spartanbrasil.com.br
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Anexo II 



 

 

 

 

 
 
Descrição  VOXILON®AN é um desinfetante de alto nível, pronto para o uso, destinado à desinfecção 

de artigos médicos‐hospitalares. É indicado para a desinfecção de endoscópios, 
colonoscópios e afins, havendo total compatibilidade com os equipamentos. É também 
destinado para a desinfecção de artigos semicríticos e superfícies fixas, podendo ser 
utilizado materiais de oxigenoterapia e assistência ventilatória. Nas áreas de odontologia, 
ortodontia e serviços protéticos seu uso é ideal para garantir a rápida e segura desinfecção 
dos materiais. Ideal também para desinfecção de instalações e equipamentos das 
indústrias farmacêuticas, cosméticas e afins. 
VOXILON®AN não deixa resíduos, é ambientalmente compatível e biodegradável. É uma 
solução em equilíbrio químico que se decompõe durante o uso em oxigênio, ácido acético 
e água, não sendo nocivo à saúde humana e ao meio ambiente. Tem amplo controle sobre 
fungos, bolores, leveduras, vírus, bactérias Gram‐positivas, Gram‐negativas e esporos. Não 
é seletivo, e por esta razão não é necessário rodízio de saneantes, não é espumante, é 
isento de metais pesados, garantindo assim a segurança toxicológica para processos de 
produtos destinados à saúde.  
Atende com excelência a RDC n° 15, de 15/03/2012, que dispõe sobre os requisitos de Boas 
Práticas para processamento de produtos para saúde; e a RDC n° 6, de 01/03/2013, que 
dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Funcionamento de endoscopia. Está em 
conformidade com a RDC n° 59, de 17/12/2010, que dispõe sobre os procedimentos e 
requisitos técnicos para a notificação e o registro de produtos saneantes e dá outras 
providências; e a RDC n° 35, de 16/08/2010, que dispõe sobre o regulamento técnico para 
produtos com ação microbiana utilizado em artigos críticos e semicríticos. É fabricado de 
acordo com a RDC n° 47, de 25/10/2013, que aprova o Regulamento Técnico de Boas 
Práticas de Fabricação para Produtos Saneantes. 

 
Modo de usar  Retirar a quantidade necessária de produto da embalagem e transferir para uma cuba. 

Lavar os artigos, materiais ou equipamentos retirando qualquer resíduo ou sujidade e seca‐
los antes de imergir no produto para a desinfecção. Não retornar o produto para a 
embalagem original após o uso. Manter a solução em uso em recipiente plástico tampado. 
Utilizar o produto na temperatura ambiente de até 25°C. Pode ser utilizado para imersão 
dos materiais por até 40 dias ou até que a concentração de ácido peracético seja igual ou 
maior que 0,2%, sendo então recomendada a troca da solução. É desejável o uso em local 
ventilado. Nenhuma proteção respiratória é necessária. Sempre utilizar EPI (protetor facial 
ou óculos de segurança, luvas de procedimento e avental).  
DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL: imergir completamente o material no produto, inclusive as 
articulações e ranhuras. Para equipamentos que possuam canais internos deve‐se aspirar o 
produto preenchendo todos os canais do equipamento. Para a desinfecção com lavadoras 
automatizada, seguir instruções de uso e programação do equipamento. Deixar agir. 
Retirar o material, enxaguar com água em abundância, secar e disponibilizar para o uso. 
DESINFECÇÃO POR NEBULIZAÇÃO: pode ser diluído nas seguintes proporções para 
utilização em equipamentos apropriados:  

 1:1 (500 mL/L) para desinfecção de salas limpas e ambientes e críticas. 

 1:2 (333 mL/L) para desinfecção geral de ambientes. 
TEMPO DE CONTATO: 10 minutos. 
A concentração de ácido peracético na solução pode ser quantificada e monitorada 
utilizando o THECH‐TEST® que é uma fita para análise imediata da concentração do 
princípio ativo. 
Armazenar e manter o produto em sua embalagem original, em local fresco e ventilado, 
afastado da luz solar direta, fontes de calor, materiais incompatíveis e gases comprimidos. 
Manter em temperatura acima de 0°C e não superior a 30°C. 
DESCARTE: os resíduos poderão ser desprezados na rede de esgoto, sob água corrente em 
abundância. 

 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Data de revisão: 07/03/2021  Código: ET‐07‐05 

VOXILON®AN 
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Composição  Ácido peracético  0,2%

  Peróxido de hidrogênio  7%

  Ácido acético  4%

  Veículo estabilizante e aditivos qsp

 

Princípio ativo  Ácido peracético  0,2%

 
Registro  MS n° 3.2003.0004 

 

Dados técnicos  Aspecto, cor  Líquido, incolor a amarelado 

  Odor e limite de odor  Acético (avinagrado) 

  pH   3,5 (25°C)

  Ponto de fusão/ponto de congelamento ‐26°C a ‐30°C

  Ponto de ebulição  99°C a 105°C

  Inflamabilidade  Produto não inflamável 

  Densidade relativa a 25°C  1,040 gcm‐3 

  Solubilidade  Totalmente solúvel em água e insolúvel 
em solventes orgânicos.  

  Temperatura de auto‐decomposição acelerada  60°C 
 
Informações 
toxicológicas 

VOXILON®AN não é tóxico ou corrosivo por via oral, inalação ou via dérmica, não irritante 
para os olhos e pele, conforme ensaios específicos, sendo enquadrado como categoria 5, 
de acordo com a NBR 14725‐2. 

 
Materiais 
compatíveis 

VOXILON®AN é compatível com aço inox (304L, 316 e 316L), ligas de alumínio séries 6262 e 
2011, vidro, porcelana, polietileno, polipropileno, PVC, ABS, Nylon 6 e 66, borrachas 
nitrílicas, Teflon, Viton, silicone (sem cura acética), tecidos e materiais mais utilizados nos 
artigos odonto‐médico‐hospitalar. 
LIMITAÇÕES DE USO: o produto na sua forma de apresentação não é compatível com 
álcalis e ácidos concentrados, substâncias redutoras e oxidantes, sais de metais pesados, 
poeira, cinzas, ferrugem, borrachas naturais, metais e suas respectivas ligas de 
ferro, cobre, níquel, chumbo, manganês, cromo, prata, zinco e materiais inflamáveis. Para 
artigos ou equipamentos com partes de ferro e/ou cobre, não exceder os tempos de 
contato recomendado para a desinfecção. Ligas de ferro e/ou cobre podem sofrer 
corrosão. Não utilizar com materiais incompatíveis.  

 
Embalagem  Disponível em embalagens de 1 e 5 L, em polietileno de alta densidade, com válvula de 

alívio, homologadas conforme determinação do INMETRO, Portaria 326, de 11 de 
dezembro de 2006, e de acordo com a Resolução ANTT n° 5.232, de 14 de dezembro de 
2016. 

 
Prazo de validade  18 meses a partir da data de fabricação

 
Informações de 
segurança 

Consulte a FISPQ do produto

 
NCM  2915.90.60 

 
Certificações 
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