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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preço para Contratação 
de empresa(s) especializada (s) para a realização de serviços de coleta, avaliação, 
análise, diagnóstico e prognóstico da qualidade do ar interior de áreas climatizadas 
artificialmente, bem como coleta e análises físico-química e bacteriológica da água 
potável e de bandeja de condensado do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro 
Francisco Fausto (CJTMFF), do Depósito Judicial Trabalhista de Natal, das Varas do 
Trabalho de Assú, Caicó, Ceara–Mirim, Goianinha, Macau e Currais Novos e do 
Fórum Trabalhista Desembargador Silvério Soares (Mossoró). 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente Contratação visa atender as exigências legais estabelecidas por meio da 
Resolução nº 9, de 16/01/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA e Portaria nº 3523/98, de 28/08/1998, do Ministério da Saúde, que visam 
proporcionar boas condições de conforto e qualidade nos ambientes de trabalho.  

2.2. A Contratação também visa atender a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, 
do Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

2.3. Igualmente, a fim de verificar a existência de bactérias e/ou fungos na água oriunda 
da bandeja de condensado originada de fancoils situados no CJTMFF. 

3. OBJETIVO 

3.1. Este Termo de Referência tem por objetivo caracterizar o objeto da licitação e 
contratação, definir os prazos e permitir a avaliação de custos para cumprimento deste 
objeto, estabelecer normas de garantia dos serviços, de fiscalização e os critérios de 
aceitação, de pagamento e de recebimento e as sanções previstas por descumprimento 
contratual, bem como oferecer os subsídios à realização do processo licitatório e à 
consequente contratação de empresa especializada. 

3.2. As informações e características apresentadas neste Termo de Referência objetivam 
subsidiar a escolha, pelas licitantes, de equipamentos, materiais, acessórios e 
procedimentos executivos compatíveis, e o levantamento dos custos envolvidos, 
assim como proporcionar a orientação necessária à adequada prestação dos serviços a 
serem contratados, utilizando-se, para isso, da descrição inequívoca de suas 
especificações técnicas e da indicação das normas e recomendações técnicas 
aplicáveis. 

3.3. Integram ainda este documento os seguintes anexos: 

ANEXO I – Planilha orçamentária; 
ANEXO II – Especificações técnicas dos serviços de coleta e análise de qualidade 
do ar; 
ANEXO III - Especificações técnicas dos serviços de coleta e análise de qualidade 
da água potável e de bandeja de condensado; 
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4. LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços objeto desta contratação serão realizados nas unidades sob administração 
do TRT da 21ª Região discriminadas no Quadro 4.1, na sequencia: 

Quadro 4.1 – Unidades do TRT da 21ª Região. 

Unidade Endereço 

Complexo Judiciário Trabalhista 
Ministro Francisco Fausto 
(CJTMFF) 

Av. Capitão-Mor Gouveia, 1738, Lagoa Nova - 
59063-400 - PABX: (84) 4006-3000 Fax: (84) 4006-
3085 

Depósito Judicial Trabalhista de 
Natal (DJN) 

Avenida Dr. Nilo Ramalho, s/n, Morro Branco, 
Natal/RN 

Vara do Trabalho de Assú 
Rua Vicente de Paula Filho, 138, Novo Horizonte, 
59.650-000, Assú/RN 

Vara do Trabalho de Caicó 
Av. Dom José Adelino Dantas, s/n, Cidade 
Judiciária, Bairro Maynard, CEP 59.300-000, 
Caicó/RN 

Vara do Trabalho de Ceara - 
Mirim 

Rua Luiz Lopes Varela (esquina com a Rua Olavo 
Montenegro), 438 - Centro, Ceara - Mirim/RN 

Vara do Trabalho de Goianinha Rua João Tibúcio, 99, Centro – Goianinha/RN 

Vara do Trabalho de Macau  
R. Pe. João Clemente, s/n, Porto de São Pedro, CEP: 
59500-000, Macau/RN 

Antiga 2ª Vara do Trabalho de 
Macau 

R. São José, 19 - Centro, CEP: 59500-000, 
Macau/RN 

Posto Avançado da Justiça do 
Trabalho em Pau dos Ferros 

Rua Dr. Antônio Alexandre, 685, Conj. Princesinha 
do Oeste. CEP 59.900-000 - Pau dos Ferros-RN 

Vara do Trabalho de Currais 
Novos  

Rua Zuza Othon, 1012 - Valfredo Galvão (após o 
IFRN), 59380-000 - Currais Novos/RN 

Fórum Desembargador Silvério 
Soares (FDSS - Mossoró/RN)  

Al. das Carnaubeiras, 833, Conj. Ulrick Graff. Pres. 
Costa e Silva. CEP 59.625-410. 

4.2. Os serviços poderão ser prestados em outras unidades do Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª Região, sob as mesmas condições estabelecidas na ata de registro de 
preço, desde que haja expressa anuência da Contratada e do Contratante formalizadas 
na assinatura do respectivo instrumento contratual.

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

5.1. O escopo desta contratação compreende a coleta de amostras de ar ambiente e de ar 
exterior e, posterior, realização de análises microbiológicas, de concentração de 
dióxido de carbono, de aerodispersóides, análises de temperatura, de umidade e de 
velocidade do ar para fins de análise, avaliação, diagnósticos e prognósticos da 
Qualidade do Ar Interior das unidades do Contratante definidas no quadro 4.1. Esses 
trabalhos deverão ser executados em conformidade com as especificações detalhadas 
no Anexo II deste Termo de Referência. 

5.2. O escopo também abrange a coleta de amostras de água potável e, posteriores, 
análises físico-químicas e microbiológicas para fins de avaliação e parecer conclusivo 
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sobre a qualidade da água das unidades do Contratante discriminadas no quadro 4.1., 
ressalvado o expresso no tópico 4.2.  Esses trabalhos deverão ser executados em 
consonância as especificações detalhadas no Anexo III deste Termo de Referência. 

5.3. Igualmente, o escopo compreende a coleta de amostras de água de bandejas de 
condensado e, posteriores, análises bacteriológicas (bactérias heterotróficas, 
legionella pneumophila) e fungos (bolores e leveduras) para fins de avaliação e 
parecer conclusivo sobre a qualidade da água originada de fancoils situados no 
CJTMFF. 

5.4. Para subsidiar esta contratação foi elaborada Planilha Orçamentária (Anexo I), que 
discrimina os itens a serem contratados, com suas respectivas quantidades e 
estimativas de valores. Estes incluem todos os custos relacionados ao completo 
cumprimento do objeto desta contratação, tais como: mão de obra, encargos sociais, 
diárias, despesas financeiras, riscos, garantias, fretes, administração central, tributos, 
ferramentas, equipamentos, EPIs, uniformes, alem do lucro e demais despesas 
necessárias a execução do objeto. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS 

6.1. O prazo para a execução do objeto contratado será contado ininterruptamente a partir 
do 6º dia após o recebimento pela Contratada de ordem de serviço a ser emitida pela 
Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEA) do TRT da 21ª Região, 
subdividido da seguinte forma: 

Para o Lote 01  

o 30 (trinta) dias para cada grupo de: 

01 (uma) até 11 (onze) análises físico-químicas e de 01 (uma) 
até 32 (trinta e duas) análises microbiológicas em água potável 
incluindo as respectivas entregas de relatórios. As análises se 
distribuirão em quaisquer das unidades do Contratante. 

01 (uma) até 105 (cento e três) análises microbiológicas e de 
fungos em bandeja de condensado e entrega dos respectivos 
relatórios. Todas as análises serão realizadas no CJTMFF; 

Para o Lote 02  

o 30 (trinta) dias para cada grupo de: 

01 (uma) até 64 (sessenta e quatro) análises da qualidade do ar 
interior e entrega dos respectivos relatórios. As análises se 
distribuirão em quaisquer das unidades do Contratante; 

6.2. Em cada Lote, o prazo final será a soma dos prazos de cada grupo de análise e entrega 
de relatórios. 

6.3. O intervalo de 5 (cinco) dias corridos entre o recebimento da ordem de serviço pela 
Contratada e o início dos serviços, deverá ser utilizado para os procedimentos de 
regularização exigíveis, tais como: ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou 
AFT (Anotação de Função Técnica) ou documento equivalente do(s) profissional(is) 
indicado(s) na licitação como responsáveis técnicos para a realização dos serviços, 
apresentação da relação da equipe de profissionais, entre outras providências 
preliminares. 
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6.4. Em conformidade com o definido no tópico 6.1, a Contratada norteará o 
desenvolvimento dos trabalhos por meio do cronograma de execução a ser proposto 
pela empresa e aprovado pela Fiscalização.  

6.5. O cronograma deverá contemplar os prazos de execução das análises e a elaboração 
dos relatórios devendo a primeira entrega destes ocorrer em até trinta dias contados 
do 6º dia posterior ao recebimento a ordem de serviço (OS). Nos meses subsequentes 
deverá ser considerado o período integral de cada mês para entrega dos relatórios. 

6.6. Contados da entrega dos relatórios à Fiscalização, esta terá um prazo mínimo 05 
(cinco) dias úteis para elaborar Informação Técnica sobre o atendimento ou não dos 
produtos entregues. No caso de recusa a Contratada será notificada e terá um prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação para retificar 
os relatórios. Na hipótese da Contratada não atender novamente, a Fiscalização 
decidirá sobre nova notificação à Contratada ou se comunicará a Administração sobre 
descumprimento de obrigações.

6.7. Ficam definidas as seguintes quantidades mínimas para que o Contratante possa 
celebrar cada um dos contratos gerados a partir da Ata de Registro de Preços, 
conforme coluna “pedido mínimo” do Anexo I – Planilha Orçamentária: 

6.7.1. Para o Lote 01:

• 04 (quatro) análises físico-químicas e 12 (doze) análises microbiológicas em água 
potável incluindo as respectivas entregas de relatórios. As análises se distribuirão 
em quaisquer das unidades do Contratante; e/ou 

• 03 (três) análises microbiológicas e de fungos em bandeja de condensado e entrega 
dos respectivos relatórios. Todas as análises serão realizadas no CJTMFF; 

6.7.2. Para o Lote 02: 

• 20 (vinte) análises da qualidade do ar interior e entrega dos respectivos relatórios. 
As análises se distribuirão em quaisquer das unidades do Contratante. 

6.8. Poderão ser contratadas quantidades inferiores aos especificados no tópico anterior 
desde que seja previamente acordado com a Contratada. 

7. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

7.1. Poderão participar da licitação empresas cadastradas no Conselho Regional de 
Química – (CRQ), Conselho Regional de Biologia (CRBIO), Conselho Regional de 
Biomedicina, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), que contenham em seu quadro técnico, profissional legalmente 
habilitado a prestar os serviços de análise da qualidade do ar Interior e de água 
potável ou ainda que mantenham contrato de trabalho formal com este profissional. 

7.2. Para habilitação, no processo licitatório, deverá ainda ser exigida a apresentação da 
seguinte documentação, dentre outras estabelecidas no respectivo edital: 

7.2.1. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA emitida pelo 
Conselho Regional ao qual estiver vinculado o licitante; 

7.2.2. DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE TEVE CONHECIMENTO 
PRÉVIO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES DE 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, por meio de estudo e análise deste Termo de 
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Referência, dos locais/ambientes, das especificações técnicas e dos demais dados 
pertinentes fornecidos pelo Contratante. 

7.2.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, que corresponde a 
comprovação para aptidão de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto licitado. Assim a atividade a 
ser comprovada deverá corresponder: 

7.2.3.1.Para o Lote 01:

a. A execução, coordenação ou supervisão de serviço de coleta e análise 
físico-química e microbiológica da água potável devendo conter 
minimamente cloretos, pH, cor aparente, dureza total, nitratos, nitritos,  
sólidos totais dissolvidos, sulfatos, turbidez, ferro, cloro residual livre, 
coliformes totais, escherichia coli e bactérias heterotróficas - em um único 
contrato na quantidade não inferior a 04 (quatro) conjunto de análises ou 
em vários contratos simultâneos, que totalizem no mínimo 6 (seis) 
conjunto de análises. 

7.2.4. Para o Lote 02: 

a. A execução, coordenação ou supervisão de serviço de coleta e análise 
microbiológica de ar – Bioaerosol, CO2, Temperatura (ºC), Umidade 
Relativa, Velocidade do Ar e de Aerodispersóides para ambientes 
climatizados – em um único contrato na quantidade não inferior a 6 (seis) 
conjunto de análises ou em vários contratos simultâneos, que totalizem no 
mínimo 10 (dez) conjunto de análises 

7.2.5. CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL: profissional de nível superior 
com habilitação na área de química (Engenheiro Químico, Químico e 
Farmacêutico ou equivalentes) e/ou na área de biologia (Biólogo, Farmacêutico e 
Biomédico ou equivalentes), que comprove a responsabilidade pelas funções 
correlacionadas e compatíveis com a prestação de serviços a serem contratados e 
que mantenha vínculo com a empresa;  

7.3. A COMPROVAÇÃO relativa à CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL deverá 
ser feita por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica da licitante, 
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e devidamente visado(s) 
por entidades profissionais competentes (Conselho Regional) ou, ainda, certidão(ões) 
de acervo técnico (CAT) ou equivalente emitida pelo Conselho Regional, que 
comprovem a prestação de serviços compatíveis em características, quantidades e 
prazos com o objeto e próprias de: 

7.3.1. Profissionais integrantes do quadro técnico permanente da licitante, conforme 
registro em Conselho, por ocasião das atestadas execuções ou prestações, ou; 

7.3.2. Profissionais que tenham guardado, com a licitante, vínculo estabelecido em 
condições análogas àquelas descritas no tópico 7.6, por ocasião das atestadas 
execuções ou prestações. 

7.4. A COMPROVAÇÃO relativa à CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL deverá 
ser feita por meio da apresentação de atestado(s) de capacidade técnica do 
profissional, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado e 
devidamente visado(s) por entidades profissionais competentes (Conselhos 
Regionais) ou por meio de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), ou equivalentes, 
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emitidas pelo Conselho Regional que atestem, em todos os casos, a que comprovem a 
responsabilidade por execução, coordenação ou supervisão de serviços compatíveis 
com o objeto em contratação e próprias de: 

7.4.1. Profissionais integrantes do quadro técnico permanente da licitante, conforme 
registro em Conselho Regional, ou; 

7.4.2. Profissionais indicados pela licitante e que guardem com ela vínculo 
estabelecido nas condições descritas no subtópico 7.6. 

7.5.  O VÍNCULO ENTRE A EMPRESA LICITANTE E O PROFISSIONAL TÉCNICO 
por esta indicada para responsabilização pela execução do objeto da licitação, poderá 
ser comprovado, minimamente, por meio de contrato social, se o profissional for 
sócio, de contrato de trabalho ou de contrato civil de prestação de serviços firmado 
entre ambos (licitante e profissional) com vista à elaboração dos serviços técnico-
profissionais correspondentes a sua especialidade, ou ainda pela apresentação de 
certidão emitida pelo conselho regional, indicando o profissional como pertencente ao 
quadro de responsáveis técnicos da Licitante 

7.6. A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados por ela apresentados, oferecendo, dentre outros 
documentos, cópias dos contratos que deram suporte às respectivas contratações, 
endereços atuais das pessoas jurídicas contratantes e locais em que foram prestados os 
serviços. 

7.7. A eventual substituição de profissional, responsável técnico pela realização dos 
serviços de manutenção, no caso de integrante do quadro técnico permanente ou 
indicado pela empresa licitante, deverá ser por outro de comprovada experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Contratante, sem prejuízo das 
sanções contratuais ou legais cabíveis. 

8. PROPOSTA 

8.1. A proposta da licitante deverá contemplar a oferta de preços conforme modelo de 
planilha orçamentária constante do Anexo I deste Termo de Referência. 

8.2. A proposta deverá consignar o preço unitário e total, por item, expresso em moeda 
corrente nacional, devendo prevalecer em casos de divergência entre o preço unitário 
e o preço total, o valor ofertado no primeiro, e, no caso de divergência entre o valor 
em algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso.  No caso de 
licitação por meio eletrônico, a licitante deverá consignar, segundo a forma expressa 
no sistema selecionado, os valores propostos para os serviços especificamente 
ofertados. 

8.3. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos relacionados à execução 
dos serviços, mesmo que não haja a discriminação específica desses itens no Anexo I 
- Planilha Orçamentária. Assim deverão ser previstas as seguintes despesas diretas e 
indiretas: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 
indenizações e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou prepostos 
envolvidos com o objeto do contrato; diárias; aluguéis; treinamentos e deslocamentos 
de funcionários; transporte de materiais, ferramentas e equipamentos, fretes e 
seguros; garantias; Anotação de Responsabilidade Técnica, impressões de projetos e 
obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; outros custos 
administrativos, operacionais e financeiros.  Da mesma forma, deverão ser 
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incorporados aos seus preços as perdas ou desperdícios de insumos diretos e indiretos 
necessários à execução dos serviços. 

8.4. O emprego de mão-de-obra em horários extraordinários (sábados, domingos, feriados 
e horário noturno) para a execução de serviços que objetivem a recuperação de 
cronograma de execução ou por qualquer outra conveniência da empresa contratada 
deverá ser suportado exclusivamente pela Contratada, devendo estes casos serem 
submetidos à Fiscalização e condicionados à prévia autorização do Contratante. 

8.5. O detalhamento da proposta da licitante em planilha orçamentária deverá obedecer 
estritamente à discriminação orçamentária, unidades e quantitativos constantes da 
planilha trazida no Anexo I deste Termo de Referência. 

8.6. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 90 (noventa) dias, contado 
da data de sua abertura. 

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
serviços objeto do contrato. 

9.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for 
aprovada prévia e expressamente pelo Contratante, sendo condição essencial para 
essa aprovação, a comprovação de capacidade técnica da subcontratada para a sua 
realização, com o atendimento das mesmas condições previstas no subitem de 
qualificação técnica deste Termo de Referência. 

9.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a Contratada realizará 
a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá 
perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação. 

10. MEDIÇÃO 

10.1.  Somente poderão ser consideradas para efeito de medição e pagamento as parcelas 
dos serviços efetivamente executadas pela Contratada e aprovadas pela Fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com a planilha orçamentária (Anexo I), 
especificações técnicas e demais elementos constantes deste Termo de Referência. 

10.2.  As medições serão realizadas de acordo com o cronograma de execução proposto 
pela empresa contratade e aprovado pela fiscalização e mediante solicitação expressa 
da Contratada que deverá elaborar e apresentar, conjuntamente com o documento de 
solicitação, relatório técnico na forma impressa e em mídia eletrônica ou ótica, que 
registre os pontos em planta baixa ou croqui e procedimentos utilizados para coleta, 
os resultados das análises e demais informações necessárias à discriminação e
determinação das quantidades dos itens de serviço efetivamente executados. 

11. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

11.1. Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei nº 8.666/93, mediante termo 
próprio, o objeto do presente contrato será recebido: 

11.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega dos relatórios, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações. 

11.1.2. Definitivamente, por meio de Comissão ou servidor designado pelo 
Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, depois de entregue todos 
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os relatórios e atestados seus recebimentos, em conformidade com o objeto 
contratado. 

12. FORMA DE PAGAMENTO: 

12.1. O pagamento será processado por meio de ordem bancária após apresentada para 
atestação a nota fiscal/fatura, respeitando-se as seguintes condições e outras previstas 
no edital e no contrato: 

12.2. O encaminhamento para pagamento das faturas correspondentes a cada medição 
ficará condicionado à apresentação pela Contratada das respectivas notas fiscais. 

12.3. Como condição prévia para o encaminhamento para pagamento das faturas emitidas, 
o Contratante poderá exigir a apresentação de qualquer documentação complementar 
no intuito de comprovar a plena regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 
Contratada e de suas subcontratadas, no que diz respeito à execução do objeto do 
contrato.  Nestes casos, o Contratante poderá promover a retenção dos valores 
devidos pela Contratada correspondentes e necessários à regularização de cada 
situação de inadimplência eventualmente constatada.

12.4. O Contratante poderá ainda promover as retenções de pagamento necessárias ao 
cumprimento das recomendações ou exigências legais estabelecidas em qualquer 
legislação pertinente ao contrato. 

12.5. Somente serão encaminhadas para pagamento as faturas emitidas pela Contratada 
com base nas medições de serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às 
condições estabelecidas no Edital e no Contrato. 

13. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

13.1. São obrigações da Contratada, além de todas aquelas já discriminadas nos diversos 
itens desta peça e por força de dispositivos legais: 

13.1.1. Providenciar os recursos necessários à administração e à execução dos 
serviços, inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e 
demais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do 
contrato. 

13.1.2. Providenciar para que os materiais, equipamentos, pessoal e demais 
suprimentos estejam em tempo hábil nos locais de execução, de modo a 
satisfazer prazo de execução estipulado neste Termo de Referência. 

13.1.3. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, tais como: 
salários, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, indenizações e 
quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos na 
execução dos serviços objeto do contrato; deslocamento e alimentação de 
pessoal, transporte de equipamentos e materiais, fretes, seguros, custos com 
impressões, entre outros. 

13.1.4. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas vigentes, com os 
quantitativos, especificações técnicas e demais detalhes definidos neste Termo de 
Referência e na sua proposta. 

13.1.5. Realizar ao seu ônus exclusivo, por meio de pessoal qualificado e de 
laboratórios especializados, as análises objeto deste Termo de Referência. 
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13.1.6. O serviço deverá ser realizado nos endereços definidos no tópico 04 deste 
Termo de Referência no período e horários a serem definidos com a Fiscalização, 
respeitados prioritariamente a conveniência e a necessidade do Contratante. 

13.1.7. Manter a disciplina entre o seu pessoal, fazendo-o cumprir, na execução dos 
serviços, as normas legais sobre segurança contra riscos de acidentes e 
restringindo sua circulação à área de execução dos serviços. 

13.1.8. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante 
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua, dos seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que 
estiver sujeita. 

13.1.9. Afastar imediatamente dos locais de realização dos serviços qualquer 
funcionário seu cuja substituição tenha sido motivadamente solicitada pela 
Fiscalização. 

13.1.10. Executar os serviços, observadas as normas trabalhistas e convenções 
coletivas, nos dias e horários (inclusive sábados, domingos, feriados e em 
horários noturnos) estabelecidos pela equipe de fiscalização do Contratante, de 
forma a minimizar o prejuízo aos trabalhos desenvolvidos nos prédios e setores 
onde serão realizados esses serviços. 

13.1.11. Corrigir os defeitos apontados pela equipe de fiscalização. 

13.1.12. Manter absoluto sigilo com referência a assuntos de que tome conhecimento, 
em função dos serviços em pauta, inclusive após o encerramento do contrato. 

13.1.13. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 

13.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do Contrato, observando-se o disposto no § 2º e seguintes do Art. 65 da Lei nº 
8.666/93; 

13.1.15. Abster-se de contratar para atuarem neste Contrato pessoas que sejam cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou 
juízes vinculados ao TRT da 21ª Região (Art. 3º da Resolução nº 07/2005, com a 
redação que lhe foi dada pela Resolução nº 09/2005, do Conselho Nacional de 
Justiça). 

13.1.16. A Contratada e as suas subcontratadas deverão utilizar, manipular e armazenar 
materiais e ferramentas, equipamentos e acessórios organizadamente e de forma 
a não prejudicar o trânsito de pessoas, obstruir portas e saídas de emergência e 
impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

13.1.17. Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, 
à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível e por escrito, todo 
tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços, inclusive princípios 
de incêndio. 

13.1.18. A Contratada e as suas subcontratadas deverão também observar as normas de 
segurança e de saúde no trabalho estabelecidas em outros dispositivos legais 
federais, estaduais e municipais pertinentes, e não constantes deste Termo de 
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Referência, responsabilizando-se por eventuais processos, ações ou reclamações 
movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência do descumprimento de 
obrigações e recomendações constantes desse conjunto de normas. 

13.1.19. Informar via email ou ofício, até 02 (dois) dias antes da realização dos 
serviços, nome e CPF dos profissionais responsáveis pela coleta das amostras e 
realização de ensaios, bem como os telefones e endereços de e-mail dos 
responsáveis pela coordenação dos serviços; 

13.1.20. Os profissionais constantes da relação previamente apresentada (item 13.1.19) 
devem apresentar-se durante a execução dos serviços devidamente identificados 
por crachás e utilizar uniformes que caracterizem a Contratada. 

13.1.21. Fornecer ao Contratante dentro dos prazos estabelecidos no tópico 6 deste 
Termo de Referência relatório(s) técnico(s), à que se refere o item 10.2, contendo 
os resultados de todas as análises previstas para o mês anterior e assinado pelos 
devidos responsável(is) técnico(s).  

14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

14.1. São obrigações do Contratante, além daquelas previstas em outros itens deste Projeto 
Básico/Termo de Referência e no respectivo contrato, ou ainda, daquelas que por lei 
lhe couberem: 

14.1.1. Designar, em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei de Licitações e 
Contratos, um representante responsável pela fiscalização e acompanhamento 
dos serviços, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o 
Contratante ou para com terceiros. 

14.1.2. Autorizar o início da execução dos serviços pela Contratada, por meio de 
emissão da respectiva ordem de serviço pelo Contratante; 

14.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA em relação ao objeto licitado. 

14.1.4. Fornecer especificações, orientações, dados e informações técnicas de sua 
responsabilidade, necessárias à realização dos serviços e prestar quaisquer 
esclarecimentos adicionais relevantes ao cumprimento adequado do contrato. 

14.1.5. Realizar a fiscalização dos serviços, diretamente por meio de servidores do 
quadro técnico da Fiscalização ou por profissional ou empresa contratada para 
este fim, sem prejuízo da total responsabilidade da Contratada perante o 
Contratante ou para com terceiros; 

14.1.6. Comunicar eventuais falhas ocorridas na execução do objeto; 

14.1.7. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive 
permitindo o acesso, em conformidade com os procedimentos internos de 
segurança, dos técnicos da Contratada às suas dependências, quando for o caso. 

14.1.8. Atestar as faturas da Contratada, desde que emitidas em conformidade com as 
medições de serviços aprovadas pela Fiscalização e obedecidas às condições 
estabelecidas nesta peça. 

14.1.9. No caso de comprovação de irregularidades, aplicar as punições e sanções 
devidas à Contratada, garantindo-lhe a prévia defesa e observando a licitude dos 
demais procedimentos administrativos adotados; 
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14.1.10. Efetuar o pagamento das faturas nos prazos e condições estabelecidos nesta 
peça e de acordo com a legislação vigente.  

15. PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

15.1. A execução das atividades contratuais, em conformidade com as disposições contidas 
no art. 67 da Lei nº 8.666/1993, será acompanhada por um representante do 
Contratante, especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado 
pela área gestora. 

15.2. O representante do Contratante anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Contrato, sendo-lhe asseguradas as prerrogativas de: 

15.2.1. Fiscalizar a execução do presente Contrato de acordo com as suas cláusulas e 
anexos devendo o representante do Contratante levar ao conhecimento da 
Administração as situações que ultrapassarem a sua competência. 

15.2.2. promover, quando necessário, reuniões com a Contratada para análise e 
discussão sobre o andamento dos serviços, para a prestação de esclarecimentos 
ou para a definição de providências necessárias ao cumprimento do contrato, 
entre outros assuntos; 

15.2.3. Comunicar eventuais falhas ocorridas na prestação dos serviços e determinar o 
que for necessário à regularização de faltas ou defeitos verificados. 

15.2.4. Fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos 
trabalhos. 

15.2.5. Aprovar os serviços executados, em conformidade com as prescrições deste 
Termo de Referência. 

15.2.6. Solicitar, a qualquer momento, o oferecimento de esclarecimentos relativos aos 
serviços pela Contratada; 

15.2.7. Solicitar a paralisação ou a re-execução de qualquer serviço que não seja 
realizado em conformidade com as especificações, normas técnicas ou qualquer 
dispositivo oficial aplicável ao objeto do contrato; 

15.2.8. Solicitar acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, consoante ao 
Art. 65 da Lei nº 8.666/93; 

15.2.9. Atestar, após a verificação da conformidade, as notas fiscais/faturas 
correspondentes da Contratada. 

15.3. A fiscalização exercida pelo Contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade 
da Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

16. SANÇÕES: 

16.1. Pela inexecução total ou parcial, ou pelo atraso injustificado na execução do objeto 
deste Termo de Referência, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, 
assegurada a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades serão aplicadas, 
cumulativamente ou não: 

16.1.1. Advertência 

16.1.2. Multa, nos seguintes termos: 

a) Pelo atraso na conclusão do objeto desta contratação ou na correção das 
falhas, vícios, imperfeições ou defeitos apontados pela Fiscalização, em 
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relação ao prazo estipulado no tópico 6.1 deste Termo de Referência: 0,3% 
(três décimos por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia decorrido, 
até o limite de 9% (nove por cento). O atraso injustificado por período 
superior a 30 (trinta) dias caracterizará a inexecução do objeto e o contrato 
poderá ser rescindido a critério do Contratante. Nesse caso a Contratada
responderá por todos os prejuízos advindos ao Contratante em decorrência 
da sua mora, cabendo ao Contratante comprovar por meio de documentos, 
planilhas e/ou tabelas os prejuízos verificados; 

b) Pelo descumprimento do cronograma e prazos máximos para as entregas de 
relatórios: 0,3% (três décimos por cento) do valor da(s) parcela(s) em 
atraso, por dia decorrido, até o limite de 9% (nove por cento). O atraso 
injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará a 
inexecução do objeto e o contrato poderá ser rescindido a critério do 
Contratante; 

c) Pelo atraso no cumprimento de obrigações previstas neste Termo de 
Referência que fixem expressamente prazo de atendimento e não 
abrangidas nos tópicos 16.1.2.a e 16.1.2.b: 0,1% (um décimo por cento) 
sobre o valor total do contrato, por dia decorrido, até o limite de 2% (dois 
por cento); 

d) Pela inexecução total ou parcial do objeto: 10% (dez por cento) sobre o 
valor do contrato. No caso de inexecução parcial, a multa compensatória 
incidirá apenas sobre a parcela inadimplida, caso esta possa ser 
individualizada e desde que não prejudique o aproveitamento da parcela 
executada; 

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 8.666/93 ou no 
instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: até 2% 
(dois por cento) do valor contratado, para cada evento, que será dobrada em 
caso de reincidência. 

16.2. Impedimento de licitar e contratar com a União, e descredenciamento do SICAF, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, quando o licitante que, convocado no prazo 
de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar documentação 
exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 

Natal/RN, 20/04/2018. 

Robson Trajano Soares de Oliveira 
Analista Judiciário – Matrícula 1241

Claudio Jessé de Jesus Caldas 
Chefe do SeMSP 

Aprovo o presente termo de referência, conforme Ato TRT/GP nº 29/2009 

Natal/RN, 20/04/2018. 

MAZURKYEWICZ TORQUATO CÂMARA 
Coordenador da CEA



LOTE ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT
PEDIDO 
MÍNIMO

PREÇO 
UNIT. (R$)

SUBTOTAL 
(R$)

1
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (Natal -RN)

amostra 10,00                     -   

2
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Depósito Judicial Trabalhista de Natal

amostra 10,00                     -   

3
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Assú

amostra 5,00                     -   

4
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Caicó

amostra 5,00                     -   

5
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Ceara - Mirim

amostra 5,00                     -   

6
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Goianinha

amostra 5,00                     -   

7
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - 1ª Vara do Trabalho de Macau 

amostra 5,00                     -   

8
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Antiga 2ª Vara do Trabalho de Macau 

amostra 5,00                     -   

9
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Pau dos Ferros

amostra 5,00                     -   

10
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Curais Novos 

amostra 5,00                     -   

11
Análises físico-químicas - água potável - conforme portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Fórum Desembargador Silvério Soares (Mossoró/RN)

amostra 5,00                     -   

12
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (Natal -RN)

amostra 40,00                     -   

13
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Depósito Judicial Trabalhista de Natal

amostra 15,00                     -   

14
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Assú

amostra 15,00

15
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Caicó

amostra 15,00

16
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Ceara - Mirim

amostra 15,00

17
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Goianinha

amostra 15,00

18
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - 1ª Vara do Trabalho de Macau 

amostra 15,00

19
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Antiga 2ª Vara do Trabalho de Macau 

amostra 15,00

20
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Pau dos Ferros

amostra 15,00

21
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Vara do Trabalho de Curais Novos 

amostra 15,00

22
Análises microbiológicas - água potável - conforme Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde - Fórum Desembargador Silvério Soares (Mossoró/RN)

amostra 30,00                     -   

23
Análises microbiológica e de fungos em bandeja de condensado - Complexo Judiciário Trabalhista
Ministro Francisco Fausto (Natal/RN)

amostra 375,00 3,00                     -   

                    -   

24
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto (Natal/RN)

cj 340,00                     -   

25
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Depósito Judicial Trabalhista de Natal

cj 20,00                     -   

26
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Vara do Trabalho de Assú

cj 16,00                     -   

27
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Vara do Trabalho de Caicó

cj 16,00                     -   

28
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 -Vara do Trabalho de Ceara - Mirim

cj 16,00

29
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Vara do Trabalho de Goianinha

cj 16,00

30
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - 1ª Vara do Trabalho de Macau 

cj 16,00                     -   

31
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Antiga 2ª Vara do Trabalho de Macau 

cj 16,00                     -   

32
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Pau dos Ferros

cj 16,00

33
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Vara do Trabalho de Curais Novos 

cj 60,00                     -   

34
Análise da qualidade do ar interior – conforme resolução n° 09/2003 – Anvisa atendendo as normas
técnicas 01, 02, 03 e 04 - Fórum Desembargador Silvério Soares (Mossoró/RN)

cj 16,00                     -   

                    -   

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL DA 21ª REGIÃO 

OBJETO: Registo de preços para contratação de empresa especializada para a realização de serviços de coleta, avaliação, análise, diagnóstico e prognóstico da qualidade do ar
interior de áreas climatizadas artificialmente, bem como coleta e análises físico-química e bacteriológica de água potável e coleta e análises bacteriológicas e de fungos em
bandeja de condensado do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª região (TRT21), do Depósito Judicial Trabalhista de Natal, das Varas do Trabalho de Assú, Caicó, Ceara–Mirim,
Currais Novos, Goianinha e Macau e do Fórum Trabalhista Desembargador Silvério Soares.

SUBTOTAL LOTE II (R$)

I

II

SUBTOTAL LOTE I (R$)

4,00

12,00

20,00



5 - O valor da proposta deve incluir todos custos relacionados à total execução dos serviços coleta, análise e emissão de relatórios devendo incluir despesas diretas
e indireta tais como: tributos; salários; encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, indenizações e quaisquer outros que forem devidos aos seus empregados ou
prepostos envolvidos com o objeto do contrato; diárias; aluguéis; treinamentos e deslocamentos de funcionários;ART ou AFT, transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos, fretes e seguros; garantias; impressões de projetos e obtenção de documentos; gastos com segurança e limpeza; outros custos administrativos,
operacionais e financeiros.
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:

1 - Para cada amostra coletada as análises físico-quimicas para água potável são as seguintes: pH, cloretos, cor aparente, dureza total, fluoretos, nitratos, nitritos,
sabor, odor, sólidos totais dissolvidos, sulfatos, turbidez, ferro, manganês e cloro residual livre.

2 - Para cada amostra coletada as análises microbiológicas para água potável são as seguintes: coliformes totais, escherichia coli e bactérias heterotróficas.

3 - Para cada amostra coletada em bandeja de condensado a empresa Contratada deverá realizar as seguintes análises: bactérias heterotróficas, legionella
pneumophila, bolores e leveduras;

4 - Para cada conjunto (cj) de amostras coletadas, as análises de qualidade do ar interior são as seguintes: fungos em ar ambiental; concentração de dióxido de
carbono; temperatura, umidade e velocidade do ar; e concentração de aerodispersóides.
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS - ANÁLISE DA 
QUALIDADE DO AR 

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

1.1. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

A Contratada deverá providenciar a análise da qualidade do ar interior nos seguintes 
termos: 

1.1.1. As análises da qualidade do ar serão realizadas por laboratório especializado em 
análises de qualidade do ar, conforme RE Nº 09/2003 da ANVISA, e devem incluir, no 
mínimo: 

• Coleta análise do ar, para controle de fungos; 
• Controle de material particulado (poeira total); 
• Medições e controle de CO, CO2, Temperatura, Pressão e Umidade; 
• Recolhimento de documento de responsabilidade técnica; 
• Relatório completo com laudos das análises e correções; 
• Certificado; 
• Certificado de aferição/calibração dos equipamentos de coletas. 

1.1.2. Para análise de bioaerosol e aerodispersóides deverão ser recolhidas amostras de 
partículas biológicas do ar, conforme métodos de amostragem indicados nas Normas 
Técnicas, para análise em laboratório de notória especialização em qualidade do ar, que 
emitirá laudo comprobatório do resultado encontrado, informando, ainda, para efeito de 
comparação, os valores referenciais de qualidade do ar adotados pela legislação vigente. 

1.1.3. Para as análises de concentração de dióxido de carbono e determinação da 
temperatura, umidade e velocidade do ar nos ambientes, a amostragem será feita por meio 
de equipamentos de leitura direta e os valores colhidos serão indicados no mesmo relatório 
em que constará o laudo das análises microbiológicas, indicando também os valores 
referenciais para efeito de comparação. 

1.1.4. Quando não for possível a coleta das mostras e medições de todos os locais em um 
único dia, a prorrogação de prazo poderá ser agendada junto ao Contratante sendo que, 
neste caso, a Contratada deverá realizar uma análise de ar externo a cada dia adicional sem 
quaisquer ônus para o Contratante. 

1.1.5. As análises devem seguir rigorosamente as seguintes Normas Técnicas da RE Nº 
09/2003 da ANVISA: 

• NORMA TÉCNICA 001: Método de amostragem e análise de bioaerosol em 
ambientes interiores. Objetivo: Pesquisa, monitoramento e controle ambiental 
da possível colonização, multiplicação e disseminação de fungos em ar 
ambiental interior; 

• NORMA TÉCNICA 002: Método de amostragem e análise da concentração de 
dióxido de carbono em ambientes interiores. Objetivo: Pesquisa, 
monitoramento e controle do processo de renovação de ar em ambientes 
climatizados; 

• NORMA TÉCNICA 003: Método de amostragem. Determinação da 
temperatura, umidade e velocidade do ar em ambientes interiores. Objetivo: 
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Pesquisa, monitoramento e controle do processo de climatização de ar em 
ambientes climatizados; 

• NORMA TÉCNICA 004: Método de amostragem e análise de concentração de 
aerodispersóides em ambientes interiores. Objetivo: Pesquisa, monitoramento 
e controle de aerodispersóides totais em ambientes interiores climatizados. 

2. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

2.1. A apresentação dos resultados obtidos nas coletas deverá ser feita por meio de 
relatórios técnicos, elaborados de acordo com a norma NBR 10.719 – “Apresentação 
de Relatórios Técnico-Científicos”, da ABNT e das recomendações da Fiscalização. 

2.2. Os relatórios deverão ser formalmente apresentados dentro dos prazos estabelecidos 
no cronograma de execução, impressos e em meio digital e deverão conter: 

• A relação dos equipamentos utilizados nos processos de amostragem e 
medição e nos processos de análise laboratorial; 

• Planta baixa com indicação dos locais onde foram coletados as amostras 
internas externas e respectiva planilha com, no mínimo, as seguintes 
informações: 
o Nome do setor, número da amostra, data e hora da medição ou amostragem 

e os valores encontrados para cada um dos parâmetros físico, químico e 
biológico; 

• Dados obtidos para cada amostra com indicação do local de coleta; 
• Relatório gráfico dos resultados; 
• Relatório fotográfico; 
• Diagnóstico considerando os padrões referenciais, constantes da Resolução RE 

nº 09, de 16/01/2003, da ANVISA; 
• Análise das situações encontradas, com indicação das fontes poluentes; 
• Possíveis conseqüências para a saúde ocupacional; 
• Possíveis conseqüências, em relação à legislação vigente; 
• Apresentação de soluções para corrigir eventuais condições anormais 

encontradas, com orientação quanto à utilização dos produtos de desinfecção 
necessários. 

2.3. Verificado algum descumprimento na elaboração e dados expressos no relatório 
técnico, o Contratante notificará a Contratada para providenciar a correção do mesmo 
em no máximo 5 (cinco) dias úteis a contar da data em que for notificada do fato. 

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

3.1. Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, 
considera-se como responsável técnico, o profissional que tem competência legal para 
exercer as atividades descritas, sendo profissional de nível superior com habilitação 
na área de química (Engenheiro químico, Químico e Farmacêutico) e na área de 
biologia (Biólogo, Farmacêutico e Biomédico) em conformidade com a 
regulamentação profissional vigente no país e comprovação de Responsabilidade 
Técnica - RT, expedida pelo Órgão de Classe. 

3.2. As análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar 
desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos 
destinados ao sistema de climatização. 
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4. LOCAIS DA COLETA DAS AMOSTRAS E TIPOS DE ANÁLISES 

TABELA 01 – Locais da coleta e tipos de análises 

Unidades do TRT 21 Tipo de análises a ser realizada

Complexo Judiciário 
Trabalhista Ministro 
Francisco Fausto 

Depósito Judicial 
Trabalhista de Natal 

Vara do Trabalho de Assú 

Vara do Trabalho de 
Caicó 

Vara do Trabalho de 
Ceara - Mirim 

Vara do Trabalho de 
Curais Novos  

Vara do Trabalho de 
Goianinha  

Vara do Trabalho de 
Macau  

Fórum Desembargador 
Silvério Soares 
(Mossoró/RN) 

Fungos em ar ambiental; concentração 
de dióxido de carbono; temperatura, 
umidade e velocidade do ar; e 
concentração de aerodispersóides. 

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Item Discriminação  Unidade
Composição do 

Serviço 
Critério de 

Medição 

1 

Análise da qualidade do ar, 
nos termos da resolução nº 9 
da ANVISA (Normas Técnicas 
01, 02, 03 e 04). 

Cj 

Análise da qualidade do 
ar, nos termos da 
resolução nº 9 da ANVISA 
(Normas Técnicas 01, 02, 
03 e 04) 

Quantidade de 
análises 

qualidade do ar 
realizadas e 

relatórios 
entregues. 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E 
MICROBIOLÓGICAS DA ÁGUA PARA CONSUMO, BEM COMO ANÁLISE 
MICROBIOLÓGICA E DE FUNGOS DA ÁGUA DE BANDEJA DO CONDENSADO 

1. OBJETIVO 

1.1. Este Anexo tem como objetivo discriminar os serviços para coleta de amostras de 
água potável, bem como a realização de análises físico-químicas e microbiológicas 
das mesmas. 

1.2. Há também a descrição dos serviços para coleta de água de bandeja de condensado de 
fancoils situados no CJTMFF, assim como as devidas análises bacteriológicas e de 
fungos. 

1.3. As informações e características apresentadas neste anexo objetivam subsidiar a 
escolha, pelas licitantes, de equipamentos, materiais, acessórios e procedimentos 
executivos compatíveis, e o levantamento dos custos envolvidos, assim como 
proporcionar a orientação necessária à adequada prestação dos serviços a serem 
contratados, utilizando-se, para isso, da descrição inequívoca de suas especificações 
técnicas e da indicação das normas e recomendações técnicas aplicáveis. 

2. NORMAS TÉCNICAS 

2.1. A contratada deverá observar as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) para cumprimento do objeto desta licitação, bem como: 

• Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde; 
• As recomendações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA,  
• As normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

NR-6 e NR-18; 
• Publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air 

Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal 

and Air Conditioning Contractor's National Association);

• Os regulamentos e normas pertinentes da Companhia de Águas e Esgotos do Rio 
Grande do Norte (CAERN). 

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

3.1. Em relação aos procedimentos de amostragem, medições e análises laboratoriais, 
considera-se como responsável técnico, o profissional que tem competência legal para 
exercer as atividades descritas, sendo profissional de nível superior com habilitação 
na área de química (Engenheiro químico, Químico e Farmacêutico) e/ou na área de 
biologia (Biólogo, Farmacêutico e Biomédico) ou equivalente, em conformidade com 
a regulamentação profissional vigente no país e comprovação de Responsabilidade 
Técnica - RT, expedida pelo Órgão de Classe. 

3.2. As análises laboratoriais e sua responsabilidade técnica devem obrigatoriamente estar 
desvinculadas das atividades de limpeza, manutenção e comercialização de produtos 
destinados ao sistema de abastecimento de água. 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1. A coleta e análise da água potável seguirão as recomendações e padrões definidos 
pela Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde.  
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4.2. Os locais da coleta, quantidade de amostras e tipos de análises a serem realizadas 
estão definidos na Tabela 02. 

4.3. No tocante a análise da água das bandejas de condensado deverá ser observada os 
padrões definidos na legislações vigente para fins de verificação da qualidade da 
água. Deverão ser realizadas 75 (setenta e cinco) coletas de água nas bandejas dos 
fancoils, que se situam no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto 
(CJTMFF). 

4.4. As coletas e análises deverão ser efetuadas por equipe especializada, devidamente 
uniformizada e equipada com material de segurança exigido pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

4.5. A Contratada deverá se responsabilizar pelo fornecimento de todo material, 
equipamentos, produtos e mão de obra necessária para efetuar as coletas e análises 
das amostras, em todas as dependências dos locais. 

4.6. Todos os produtos e equipamentos empregados na execução dos serviços prestados 
devem estar em conformidade às normas do Ministério da Saúde. 

4.7. A Contratada deverá definir ponto da coleta de tal maneira que garanta a não 
contaminação da amostra, devendo evitar o uso de conservantes. É essencial que a 
amostragem seja realizada com precaução e técnica para evitar todas as fontes de 
possível contaminação. 

4.8. Para análises das amostras os frascos devem ser esterilizados, limpos e livres de 
contaminantes. É importante não abrir os frascos até o momento da coleta, evitar que 
a tampa entre em contato com qualquer objeto e ser breve na coleta. Antes de realizar 
a coleta das amostras fazer a higienização das mãos com água e sabão. 

4.9. Para coleta das amostras nos reservatórios os recipientes serão mergulhados com o 
auxílio de um cordão estéril, evitando a coleta da água junto às paredes dos mesmos. 
Após a coleta da amostra, tampar o frasco e identificá-lo, anotando local, hora, nome 
do coletor, etc. 

4.10. Para coleta de águas nas torneiras, deve-se limpar a torneira com um pedaço de 
algodão embebido em álcool, 70% e/ou hipoclorito de sódio 100mg/L, depois abrir a 
torneira e deixar escorrer a água durante 1 ou 2 minutos, coletar a amostra de água, 
tampar o frasco e identificá-lo, anotando local, hora, nome do coletor, etc. 

4.11. Imediatamente após a coleta, as amostras deverão ser identificadas e acondicionadas 
em caixa térmica, até a chegada do laboratório. Providenciar o transporte tal que o 
prazo entre a coleta da amostra e o início da análise não exceda 24 horas. 

4.12. Após a realização das análises, a Contratada deverá emitir relatório com informações 
completas sobre estas, comparando-as com os parâmetros discriminados nas 
legislações vigentes tanto para a água potável, quanto para a água da bandeja do 
condensado.  

4.13. O relatório deverá emitir parecer conclusivo das análises comparadas informando se 
a mesma está própria para o consumo humano para as amostras de água potável e no 
caso da água da bandeja de condensado se há presença de bactérias ou de fungos. 

4.14. Havendo desvios nos parâmetros referenciados nas recomendações, soluções deverão 
ser propostas para imediata aplicação e correção. 
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4.15. A apresentação dos resultados obtidos nas coletas deverá ser feita por meio de 
relatórios técnicos, elaborados de acordo com a norma NBR 10.719 – “Apresentação 
de Relatórios Técnico-Científicos”, da ABNT e das recomendações da Fiscalização. 

4.16. Os relatórios deverão ser formalmente apresentados dentro dos prazos estabelecidos 
no item 6.1.5 do Termo de Referência, impressos e em CD-R e deverão conter: 

• Dados sobre a hora e a data das coletas efetuadas; 
• Dados obtidos para cada amostra com indicação do local de coleta; 
• Relatório gráfico dos resultados; 
• Comparação com padrões referenciais, constantes Portaria nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011 do Ministério da Saúde; 
• Análise das situações encontradas, com indicação das fontes poluentes; 
• Possíveis conseqüências para a saúde ocupacional; 
• Possíveis conseqüências, em relação à legislação vigente; 
• Apresentação de soluções para corrigir eventuais condições anormais 

encontradas, com orientação quanto à utilização dos produtos de desinfecção 
necessários. 

4.17. Os locais, quantidades, tipos de análises, periodicidade e os parâmetros a serem 
verificados estão especificados nas tabelas a seguir: 

Tabela 2 – Locais da coleta, quantidade de amostras e tipos de análises 
Unidades do 

TRT 
Local da coleta 

Quantidade 
de amostras 

Tipo de análises a ser realizada 

Poço de água 
subterrânea 

01 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Poço de água 
subterrânea 

01 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatórios 
Superiores – 
Bloco 
Administrativo, 
das Varas e Corte

03 

Torneira situada 
no banheiro 
interno do 3° 
andar do Bloco 
Administrativo 

01 

Complexo 
Judiciário 
Trabalhista 
Ministro 
Francisco 
Fausto 

Torneira situada 
do banheiro 
interno 3° andar 
do Bloco das 
Varas 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 
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Unidades do 
TRT 

Local da coleta 
Quantidade 
de amostras 

Tipo de análises a ser realizada 

Torneira situada 
em ambiento 
interno do 
subsolo da Corte 

01 

Bandeja de 
Condensado 

75 
Deverão corresponder as seguintes 
análises: bactérias heterotróficas, 
legionella pneumophila, bolores e 
leveduras; 

Poço de água 
subterrânea 

01 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Depósito 
Judicial 
Trabalhista de 
Natal 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Vara do 
Trabalho de 
Assú 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Vara do 
Trabalho de 
Caicó 

Reservatório 01 
Deverão corresponder as seguintes 
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Unidades do 
TRT 

Local da coleta 
Quantidade 
de amostras 

Tipo de análises a ser realizada 

Inferior 
Reservatório 
Superior 

01 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Vara do 
Trabalho de 
Ceara - Mirim 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Vara do 
Trabalho de 
Goianinha 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

  
Deverão corresponder as seguintes 
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Unidades do 
TRT 

Local da coleta 
Quantidade 
de amostras 

Tipo de análises a ser realizada 

Reservatório 
Inferior 

01 análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

2ª Vara do 
Trabalho de 
Macau  

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, cloretos, 
cor aparente, dureza total, fluoretos, 
nitratos, nitritos, sabor, odor, sólidos 
totais dissolvidos, sulfatos, turbidez, 
ferro, manganês e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Vara do 
Trabalho de 
Curais Novos  

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises físico-químicas: pH, 
cloretos, cor aparente, dureza total, 
fluoretos, nitratos, nitritos, sabor, 
odor, sólidos totais dissolvidos, 
sulfatos, turbidez, ferro, manganês 
e cloro residual livre. 

Reservatório 
Inferior 

01 

Reservatório 
Superior 

01 

Fórum 
Desembargador 
Silvério Soares 
(Mossoró/RN) 

Torneira situada 
em ambiento 
interno 

01 

Deverão corresponder as seguintes 
análises microbiológicas: 
coliformes totais, escherichia coli e 
bactérias heterotróficas. 

Observação: As análises químicas relacionadas aos fluoretos não serão necessárias nos 
Poços de água Subterrâneas situados tanto na Unidade do Complexo Judiciário Trabalhista 
Ministro Francisco Fausto, quanto no Depósito Judicial Trabalhista de Natal
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5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Item Discriminação Unidade Critério de Medição 

1 

Análise físico-química e microbiológica da 
água, nos termos da Portaria nº 2.914, de 12 
de dezembro de 2011 do Ministério da 
Saúde. 

amostras 

Quantidade de análises 
físico-química e 
microbiológica realizadas e 
relatórios entregues. 

2 
Análise bacteriológica e fungos da água de 
bandeja de condensado, nos termos da 
legislação vigente. 

amostras 

Quantidade de análises 
bacteriológica e fungos 
realizadas e relatórios 
entregues.. 


