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QUESTIONAMENTO: 

 

Prezada Senhora, boa tarde, 

 

De fato, em visita fomos informados de que o técnico deverá ter qualificação e capacitação 

necessária para realizar testes de avaliação e funcionamento em todos os tipos de sistemas 

instalados nos prédios do TRESC, inclusive com o propósito de reduzir o número de chamados 

para intervenções corretivas, atualmente atendidos por empresas já contratadas. Bem como, 

manutenções preventivas em equipamentos de "Backup" existentes como reserva. 

 

Diante do seu esclarecimento, concluímos que o Técnico em Refrigeração servirá apenas como 

apoio administrativo ao Setor responsável pelos serviços em equipamentos de ar condicionado, 

correto? 

 

 

RESPOSTA: 

 

Prezado Senhor, 

 

Encaminhada sua mensagem a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços deste Tribunal 

(unidade requisitante), sua titular enfatizou as atividades a serem realizadas pelo técnico no curso 

da contratação, constantes do Item 4 do Anexo I do edital, a seguir replicadas: 

 

"Realizar as seguintes atividades: 

- apoiar na especificação de aparelhos de ar condicionado a serem adquiridos; 

- apoiar na especificação de materiais e acessórios de ventilação e refrigeração; 

- apoiar na confecção e alteração dos planos de manutenção, operação e controle (PMOC) 

definidos para cada tipo de equipamento existente no Tribunal; 

- operar o software de suporte ao funcionamento da central de ar condicionado, de marca 

TOSHIBA, instalada no prédio sede do TRESC; 

- operar o software de suporte ao funcionamento do sistema de climatização instalado no Anexo 

I do TRESC; 

- diagnosticar problemas de mau uso associados à climatização e orientar os usuários. 

- acompanhar, juntamente com o fiscal do contrato, a execução de manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos de climatização, principalmente no período da manhã, exigindo a 

execução dos procedimentos descritos no PMOC para cada equipamento e dirimindo as dúvidas 

do - fiscal do contrato; 

- gerar relatórios apontando possíveis melhorias na execução das manutenções preventivas e 

corretivas, bem como na utilização adequada dos equipamentos de climatização; 

- desinstalar e estocar peças que estiverem em bom estado, retiradas de aparelhos defeituosos 

cuja recuperação se mostrar inviável; 

- limpar e embalar aparelhos, em boas condições, desinstalados de cartórios eleitorais ou setores 

do TRESC, que possam ser instalados em outras unidades, que não fazem parte do contrato de 

manutenção; 
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- realizar outras atividades correlatas." 

 

Atenciosamente, 

 

Heloísa Helena Bastos Silva Lübke 

Coordenadora de Julgamento de Licitações  


