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PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALAÇÃO E 
UTILIZAÇÃO DE COMPRESSORES 

 
Início dos Serviços: Junho/2018. 

Processo: 01-P-19228/2017. 

Vigência do Contrato: 12 meses. 

Instrução Normativa: DGRH/SESMT n° 008/2001 – Estabelecer orientações e 

procedimentos para aquisição/doação, instalação, operação e inspeção de Caldeiras e 

Vasos de pressão conforme norma vigente. 

Norma Técnica: NR-13 – Caldeiras, vasos de pressão e tubulação – compressores. 

Órgão Responsável: CEMEQ. 

Terceirizada: APF da Amazônia Comércio de Máquinas e Equipamentos. 

Serviço: Inspeção de Segurança nos Vaso de pressão – Compressores. Os serviços serão 

executados conforme tabela abaixo. A descrição técnica completa dos serviços pode ser 

consultada no ANEXO-I do contrato, ver cópia em anexo. A relação dos equipamentos 

instalados na FEA poderá ser consultada na Planilha: Relação de Compressores 

Existentes na FEA, ver cópia em anexo. 

 

Custo Anual dos serviços – por equipamento: 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

O 
C
o 
 
 

ITEM 

SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO EM 

EQUIPAMENTOS DE 
PRODUÇÃO E 

TRATAMENTO DE AR 
COMPRIMIDO 

OPERAÇÃ
O 

QUANT. 
ANO 

Valor em 
R$ para 

cada tipo de 
serviço 
(Valor 

Unitário). 
1 Serviço Tipo 1  Inspeção 1 R$     400,00 

2 Serviço Tipo 2  Preventiva 3 R$     192,00 

3 Serviço Tipo 3 Corretiva no 
local 

De acordo 
com a 

necessidade 
R$     218,00 

4 Serviço Tipo 4 Corretiva 
externa 

De acordo 
com a 

necessidade 
R$     884,00 
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Conforme exposto acima, no período do contrato, todos os vasos de pressão 
(compressores) passaram por 1 (uma) inspeção e por 3 (três) preventivas. Os 
serviços 3 e 4 serão executados caso equipamento apresente problemas de 
funcionamento ou que possam comprometer o vaso. 
 
Na planilha – Relação de compressores existentes na FEA, ver em anexo, 
consta todas as informações técnicas dos equipamentos, bem como os locais 
onde estão atualmente instalados. 
 

Descrição Resumida da Sistemática de execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos vasos de pressão – compressores. 
 

1. Os serviços serão gerenciados, fiscalizados e agendados pelo CEMEQ. 

2. O CEMEQ enviará a programação com antecedência tecnicamente apropriada, 

para que o usuário possa se programar. 

3. Na data agendada, o CEMEQ abrirá – automaticamente – uma ordem de 

serviço para registrar as intervenções realizadas no equipamento.  

4. A empresa contratada executara os serviços, de acordo com o ANEXO-I do 

contrato, dentro do agendamento do CEMEQ. Vale observar que a Engenharia 

e Manutenção da FEA acompanhará os técnicos da empresa terceirizada, 

durante a realização dos serviços. 

5. Após conclusão dos serviços, a empresa contratada enviará as documentações 

técnicas, laudos e relatórios ao CEMEQ, que fará a aprovação final do serviço. 

6. O CEMEQ executará o pagamento do serviço com recurso próprio – que foi 

reservado no momento da formalização do contrato. 

7. O CEMEQ repassará os custos à FEA, via sistema, conforme procedimento 

que já é praticado. 

8. Periodicamente, conforme procedimentos já adotados na FEA, os valores 

cobrados pelo CEMEQ serão registrados no sistema de controle de gastos da 

Faculdade e serão repassados aos Departamentos. 

9. O CEMEQ encaminhará a documentação completa para ciência e arquivo na 

Unidade. Estes documentos serão arquivados pela Engenharia e Manutenção 

da FEA. 
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10. A Engenharia e Manutenção da FEA assinará a conclusão da Ordem de 

Serviço do CEMEQ. 

 

EQUIPAMENTOS SEM INSPEÇÃO DE SEGURANÇA. 

 

Segue abaixo descrição de parte da Instrução Normativa: DGRH/SESMT n° 

008/2001:  

Item 4.5 - É de responsabilidade da administração local do Órgão ou Unidade 

usuária do prédio/edificação, a observação do cumprimento desta Instrução 

Normativa, e ao contido na Norma Regulamentadora NR-13. 

Item 4.6 - Eventuais incidentes/acidentes decorrestes do não cumprimento 

desta Instrução Normativa e à Norma Regulamentadora 13 serão objeto de 

devida apuração de responsabilidade. 

 

Em atendimento a Instrução normativa destacada acima, segue: 

1. Todos os compressores (vasos de pressão) que não possuírem o selo de 

Inspeção – conforme NR-13 – e Placa de PI poderão a qualquer momento 

serem interditados pela Segurança do Trabalho da Unicamp. 

IMPORTANTE: Os compressores que constam como não 

patrimoniados  na planilha: Relação de compressores existentes na FEA, 

ver cópia em anexo, deverão ser regularizados imediatamente pelo 

Responsável do Laboratório/Departamento  junto ao departamento de 

patrimônio da FEA. Somente após regularização (quando o equipamento 

tiver placa de PI), o mesmo passará a ser gerenciado pelo CEMEQ. 

2. Os compressores que tiverem o status: “Não Regular” na planilha: Relação 

de compressores existentes na FEA, ver cópia em anexo, do contrato não 

serão gerenciados pelo CEMEQ, consequentemente, as manutenções e 

inspeções serão de responsabilidade do usuário do equipamento. O 

responsável, caso tenha interesse, poderá solicitar a inclusão do 

equipamento no contrato vigente, para isso, deverá encaminhar a 
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solicitação a Engenharia e Manutenção da FEA que verificará junto ao 

CEMEQ a possibilidade de inclusão. 

3. O CEMEQ e a Engenharia e Manutenção da FEA não responderão 

tecnicamente por equipamentos que não estejam na base de dados. 

4. É vedada a instalação/utilização de qualquer novo equipamento antes da 

regularização do mesmo – inspeção de segurança e registro no CEMEQ. O 

descumprimento poderá ocasionar, conforme já descrito, a interdição do 

equipamento. 

5. A Engenharia e Manutenção da FEA somente executará 

instalação/relocação de equipamentos que estejam de acordo com os 

procedimentos acima descritos. 

6. Em caso despatrimoniamento de compressores, o responsável do 

Laboratório deverá comunicar a Engenharia e Manutenção da FEA, para 

que esta possa executar os procedimentos necessários para exclusão do 

equipamento do programa de manutenção preventiva do CEMEQ. 

 

 
 
 
 


