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A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, no Estado do Rio de 
Janeiro, mediante Pregoeiro designado pela Portaria SUSEP n° 2.765, de 02 de outubro de 
2007, torna público que realizará às 14 horas, do dia 11 de fevereiro de 2008, licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, com autorização do Conselho 
Diretor da SUSEP, constante no processo SUSEP 15414.004519/2007-57, observando os 
preceitos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2005, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 
2005, do Decreto n° 3.555, de 08/08/2000, da Lei Complementar nº 123, de 15 de 
dezembro de 2006, do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21/06/93 e suas respectivas alterações e conforme o 
Decreto nº 2.271, de 07/07/97 e IN/MARE nº 18 de 22/12/97, os quais poderão ser 
consultados através do endereço na Internet www.susep.gov.br, ou 
www.comprasnet.gov.br. 

 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL  

LOCAL DE REALIZAÇÃO: www.comprasnet.gov.br 

ENVIO DAS PROPOSTAS: das 10 horas do dia 28/01/2008 às 14 horas do dia 
11/02/2008 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14 horas do dia 11/02/2008 

1 – DO OBJETO 
Prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção 

preventiva e corretiva dos sistemas prediais, civis, elétricos e hidráulicos, 
incluindo efetuar desentupimentos de esgotos e sistema fixo de combate à 
incêndio, com fornecimento de material, nas instalações dos prédios da SUSEP, na Rua 
Buenos Aires, n.º 256, no prédio anexo n° 264 e no terceiro andar da Rua Franklin 
Roosevelt, 39, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

 

2 – DA COMPOSIÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS 

Fazem parte integrante deste Edital: 

Anexo A –  Termo de Referência/ Modelo de Proposta e Planilha de Preços. 

Anexo B - Declaração de veracidade das informações prestadas por 
terceiros em Atestado Técnico. 

Anexo C – Declaração de vistoria. 
Anexo D – Declaração de aptidão para execução e fornecimento dos 
serviços. 
Anexo E – Acordo entre MPT e AGU que impede União de contratar 
Trabalhadores por meio de Cooperativas de Mão-De-Obra. 
Anexo F – Minuta de Contrato. 

 

3 – DAS REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

  3.1 – Os recursos para cobertura das despesas deste serviço provêm da 
Dotação Orçamentária consignada a SUSEP para o exercício de 2008.    

  3.2 – Ato de designação do Pregoeiro e respectiva Equipe de Apoio: Portaria 
SUSEP nº 2.765, de 02 de outubro de 2007. 

  3.3 – Qualquer informação sobre este Edital poderá ser obtida através da 
Comissão Permanente de Licitações, da SUSEP, situada na Rua Buenos Aires, 256 – 3° 

http://www.susep.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, pelo telefone (21) 3806.9996, ou pelo fax (21) 
2509.2395, no horário de 9h e 30min às 17h, ou pelo e-mail comil@susep.gov.br.  

 

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: que se 
encontrarem em processo de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, 
concordata ou liquidação, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação; que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedidas de 
contratar com a SUSEP ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; que estejam constituídas na forma de consórcio, qualquer que seja 
sua forma de constituição, ou que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias integrais 
entre si; que, mesmo constituídas independentemente, nomeiem um mesmo representante. 

 

5 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

  5.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma 
eletrônica. 

  5.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 

  5.3 – Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame.  

  5.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório 
deverão ser enviados ao pregoeiro, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 
eletrônico comil@susep.gov.br.   

 

6 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

  6.1 – O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e 
de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no sítio 
www.comprasnet.gov.br. 

  6.2 – Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data 
de realização do pregão. 

  6.3 – O credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral 
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

  6.4 – O credenciamento junto ao provedor do sistema implica 
responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e presunção de sua 
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

  6.5 – O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a SUSEP, responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 

7 – DA PROPOSTA COMERCIAL 

mailto:comil@susep.gov.br
mailto:comil@susep.gov.br
http://www.comprasnet.gov.br/
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  7.1 – O licitante será responsável por todas as transações que forem 
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua 
proposta e lances. 

  7.2 – Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

  7.3 – A participação no Pregão dar-se-á por meio da digitação da senha 
privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da Proposta Comercial, com preço 
ANUAL do fornecimento, em campo próprio, das 10 horas do dia 28/01/2008 às 14 
horas do dia 11/02/2008, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico. 

  7.4 – Como requisito para a participação no pregão o licitante deverá 
manifestar, também em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

  7.5 – As Propostas Comerciais deverão ser formuladas e enviadas através do 
fax nº (21) 2509.2395, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o término 
da etapa de lances, com o preço ANUAL do fornecimento, atualizadas em conformidade 
com os lances eventualmente ofertados, devendo estar inclusas todas as despesas, de 
qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, contendo os seguintes dados: 

7.5.1 – dados cadastrais da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone 
e fax); 

7.5.2 – conta bancária (Nome e número do banco, da agência e número da 
conta corrente); 

7.5.3 – preço fixo e irreajustável, incluindo custos, impostos e outras 
despesas aplicáveis; 

7.5.4 – prazo da validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias. 

 

8 – DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

A partir das 14 horas do dia 11/02/2008 terá início a sessão pública do 
Pregão Eletrônico 05/2008, com a divulgação das Propostas Comerciais recebidas e início 
da etapa de lances, conforme previsto neste Edital e de acordo com o Decreto nº 5.450, 
publicado no Diário Oficial da União de 1°junho de 2005. 

 

9 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

9.1 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 

9.2 – Para efeito de lances, será considerado o preço ANUAL do 
fornecimento. 

9.3 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação deste Edital. 

9.4 – Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance 
que tenha sido anteriormente registrado no sistema. 
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9.5 – Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

9.6 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos 
demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance. 

9.7 – No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances 
do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos praticados. 

9.8 – Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.  

9.9 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
Pregoeiro. 

9.10 – A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de 
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 
de lances e iniciar-se-á a fase de desempate. 

9.11 – Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou 
até cinco por cento superiores ao menor lance. 

9.11.1 – Após o encerramento da fase de lances, ocorrendo empate, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada pelo sistema a apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame no prazo máximo de cinco minutos, sob 
pena de preclusão. 

9.11.2 – Na hipótese de preclusão da 1ª microempresa ou empresa de 
pequeno porte convocada, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem em situação de empate, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito nas mesmas condições do item 9.11.1. 

9.11.3 – Caso haja equivalência dos valores apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de 
empate, será realizado um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.12 – O disposto no item 9.11 só se aplicará quando a melhor oferta 
válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

9.13 – Após o encerramento da etapa de lances e dos desempates, o 
Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao 
licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim decidir sobre sua aceitação. 

9.14 – O Pregoeiro poderá anunciar o licitante vencedor imediatamente após 
o encerramento da etapa de lances e desempates da sessão pública ou, quando for o caso, 
após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.  

9.15 – Quando não for possível a conclusão do certame durante a sessão, o 
Pregoeiro encerrará a etapa de lances, divulgando posteriormente, o resultado de 
julgamento, através do Diário Oficial da União. 

http://www.comprasnet.gov.br/
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9.16 – Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o licitante 
detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, na forma 
do item 11 deste edital, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
inicialmente, mediante encaminhamento da documentação através do fax (21) 
2509.2395, com posterior envio dos originais ou cópias autenticadas, em 2 (dois) 
dias úteis, a contar do envio do fax. 

 

10 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 – O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços decidindo 
sobre aceitação dos preços obtidos.  

10.2 – O valor para aceitação das propostas ou melhores lances 
(critério de aceitabilidade) é de 289.468,44 (duzentos e oitenta e nove mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos). 

10.2.1 - Os lances ou as propostas que estiverem acima desses valores 
poderão não ser aceitos (as) pelo Pregoeiro. 

10.3 – Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o Pregoeiro divulgará o 
resultado de julgamento das Propostas de Preços. 

  10.4 – Ocorrendo, durante a fase de Aceitação/Habilitação, nova 
situação de empate, haverá novo desempate na forma do item 9.11 deste Edital. 

10.5 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subseqüente (após o término do desempate, se houver), verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 

  10.6 – Ocorrendo a situação a que se refere o subitem 10.2.1, o Pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, nos termos do item 
9.13. 

 

11 – DA HABILITAÇÃO 

A Licitante vencedora deverá apresentar os seguintes documentos de 
habilitação: 

11.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores. 

11.2 - Situação regular perante o SICAF, fato que será verificado “on 
line” no ato da Sessão Pública, onde, para fins de habilitação, a verificação nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, 
conforme o art. 25 §§1º e 4º do Decreto nº5.450/05. Caso alguma informação esteja 
desatualizada no referido sistema, inclusive o Balanço Patrimonial, a empresa 
deverá comprovar sua regularidade na forma do item 9.16 deste Edital. 

11.3 - As declarações de Inexistência de Fato Superveniente, de Não 
Emprego de Mão de Obra de Menor, de Cumprimento dos Requisitos Estabelecidos 
na Lei Complementar Nº 123/2006 para Qualificação como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte e de que conhece e concorda com todas as condições 
estabelecidas no Edital e atende todos os requisitos de Habilitação serão enviadas 
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de forma virtual, ou seja, o fornecedor no momento da elaboração e envio de proposta, 
também enviará as referidas declarações, as quais somente serão visualizadas pelo 
pregoeiro na fase de habilitação, quando também poderão ser alteradas ou reenviadas pelos 
fornecedores, por solicitação do pregoeiro, não havendo mais a necessidade do envio 
desses documentos por meio de fax ou original. 

11.4 – No mínimo 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado de execução de serviço de características 
semelhantes ao descrito no objeto, com a respectiva certidão de registro da ART no CREA. 

11.5 - Declaração de veracidade de informações prestadas por terceiros em 
Atestado Técnico (Anexo B). 

11.6 – 01 (uma) certidão de registro junto ao CREA, com validade para 
o ano em exercício, onde conste o registro da empresa na atividade de Engenharia Civil. 

11.7 – 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico do engenheiro civil 
responsável pela execução dos serviços objeto deste contrato e comprovante de 
habilitação junto ao CREA; 

11.8 - Comprovante de vínculo empregatício ou vínculo de sociedade entre 
a empresa e o engenheiro civil que será o responsável pela execução dos serviços. 

11.9 - Cópia de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho da 
categoria, vigente. 

11.10 - Declaração de Aptidão para o Fornecimento dos Serviços (Anexo D). 

11.11 - Declaração de Vistoria (Anexo C) comprovando que o Licitante 
vistoriou as instalações da SUSEP (Rua Buenos Aires, n.º 256 e n° 264; terceiro andar da Rua 
Franklin Roosevelt, nº 39 , na cidade do Rio de Janeiro/RJ) e está ciente de suas condições 
físicas. 

11.12 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento 
em substituição aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 

11.13 – A apresentação de declaração falsa relativa ao cumprimento dos 
requisitos de habilitação sujeitará o licitante às sanções previstas no Art. 14, do Anexo I, do 
Dec. nº 3.555, de 08/08/2000, conforme dispõe o Art. 21, § 3°, do Dec. nº 5.450, de 
31/05/2005. 

11.14– A não apresentação de qualquer dos documentos indicados 
neste item implicará a inabilitação da proponente. 

11.14.1 – Às microempresas e empresas de pequeno porte, havendo 
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo dois dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame (art. 4º, inciso XV, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002), prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. 

11.14.1.1 – A prorrogação do prazo previsto no item 11.14.1 será 
concedida pela administração quando requerida pelo licitante, a não 
ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o 
empenho, devidamente justificados. 

11.14.2 – A não regularização da documentação no prazo previsto no 
item 11.14.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
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sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

11.15 - A inabilitação do licitante cuja proposta foi aceita pelo Pregoeiro 
importa no exame da oferta subseqüente (após o término do desempate, se houver), 
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, e assim 
sucessivamente, obedecendo a ordem de classificação das propostas. 

  

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la, 
durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em formulário próprio do sistema, 
explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação do vencedor. 

12.2 – O licitante disporá do prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação do 
recurso, por escrito, que será disponibilizado a todos os participantes. 

12.3 – Os demais licitantes poderão apresentar contra-razões em até 3 (três) 
dias úteis, contados a partir do término do prazo do recorrente.  

12.4 – É assegurada aos licitantes vista imediata dos atos do Pregão, com a 
finalidade de subsidiar a preparação de recursos e de contra-razões. 

12.5 – A decisão do Pregoeiro, quando mantida, deverá ser motivada e 
submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.  

12.6 – O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles 
atos que não sejam passíveis de aproveitamento. 

12.7 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.8 – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 

12.9 – Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos 
interessados na Comissão Permanente de Licitações, na Rua Buenos Aires, 256 – 3° andar, 
Rio de Janeiro/RJ, nos dias úteis no horário de 9h e 30min às 17h. Não serão conhecidos os 
recursos interpostos, vencidos os respectivos prazos legais. 

12.10 – As razões dos recursos deverão ser apresentadas por escrito, 
tempestivamente no endereço acima, e dirigidas ao Ordenador de Despesa da SUSEP, o 
qual decidirá sobre os recursos após apreciação do parecer do Pregoeiro. 

 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1 – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não assinar o Contrato, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo 
de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações 
legais. 

13.2 - O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma 
e nos prazos estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 14 do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto 
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de 2000, e ainda, no que couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes 
penalidades: 

13.2.1 - advertência; 

13.2.2 - multa, calculada sobre o valor global do Contrato: 

13.2.2.1 - de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o limite 
de 5% (cinco por cento), nos casos de atraso da entrega da garantia contratual, até 
que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

13.2.2.2 - de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o 
limite de 20% (vinte por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos 
significativos para a CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução à inexecução 
do avençado ou até a rescisão contratual; 

13.2.2.3 - de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no início ou 
conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que a CONTRATADA 
dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 

13.2.2.4 - de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

13.2.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 
para contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

13.2.4 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a 
penalidade. 

13.3 - A penalidade estabelecida no item 13.2.2 poderá ser aplicada de forma 
isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, devendo o valor da multa ser 
descontado do pagamento ou da garantia que houver sido prestada e, na hipótese de não 
ser coberto totalmente o valor da multa, prevalecerá o disposto no § 1º, do art. 87, da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

13.4 - Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente 
poderá conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente 
fundamentadas, conforme dispõe o art. 109, I, “f” e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 
1993. 

13.5 - A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 

14 – DO PAGAMENTO 

14.1 - Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será 
efetuado pela CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio 
de ordem bancária e crédito em conta corrente, em até X (por extenso) dias úteis, se a 
Nota Fiscal / fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do 
mês subseqüente ao vencido e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado 
este prazo pela CONTRATADA, o pagamento será realizado em até X (por extenso) dias 
úteis contados da referida entrega. 
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14.2 - Ocorrendo devolução de nota fiscal/fatura pela CONTRATANTE, por 
incorreção atribuída à CONTRATADA, o prazo de que trata o item 14.1, será contado da 
data da apresentação de nova nota fiscal/fatura, correta e sem rasuras. 

14.3 - Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo 
empregado, bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não 
cobertura. 

 14.4 - Os pagamentos estão condicionados à comprovação de recolhimento 
das contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA, postos à disposição da CONTRATANTE. 

14.5 - Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, no 
Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de 
certidão que comprove sua regularidade. 

14.6 - Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 
exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipóteses em que deverá comprovar 
tal condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que o 
tipo de serviço prestado não seja vedado pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. 
Será aplicado o percentual constante da tabela de retenção da Instrução Normativa 
n°480/2004 de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a 
substituí-la. 

14.7 - O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, indicado 
na nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da CONTRATADA, o 
qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de notas de empenho. 

14.8 - A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos serviços em 
função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas neste item.  

 

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 – O licitante será responsável pela fidelidade de suas informações e pela 
legitimidade dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.2 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com amparo na 
legislação pertinente. Qualquer contato do Pregoeiro com os licitantes só deverá ser 
efetuado via comprasnet, correio eletrônico ou fax. 

15.3 – A participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável 
aceitação pelos proponentes das condições do Edital cujo desconhecimento não poderá ser 
alegado. 

15.4 – Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

15.5 – Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital 
serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal 
subseqüente aos ora fixados. 

15.6 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo. 

15.7 – O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas no julgamento da habilitação 
e das propostas que não alterem a substância das mesmas e dos documentos, mediante 
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despacho fundamentado e registrado em ata, sendo acessível a todos e atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

15.8 - A empresa proponente será responsável por todas as informações 
prestadas na sua Proposta sujeitando-se às penalidades legais caso essas informações 
venham a induzir o Pregoeiro a erro de julgamento. 

15.9 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao Pregão Eletrônico deverão 
ser enviados por meio eletrônico até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da sessão pública, através do endereço indicado no preâmbulo deste Edital. 

15.10 – O CNPJ lançado eletronicamente para envio da Proposta Comercial 
vinculará o licitante junto a SUSEP para fins de emissão de empenho junto ao Sistema, não 
havendo possibilidade de alteração do mesmo, sob pena de análise da proposta 
subseqüente. 

15.11 – A Vistoria das instalações da SUSEP será necessária e atestada 
por meio de formulário (Anexo E) - preenchido e assinado pelo representante da 
empresa interessada e pelo representante da GESER - que confirma o 
conhecimento de todas as informações necessárias para a elaboração da proposta. 

15.12 – A realização da Vistoria de que trata o item anterior ficará a 
cargo da GESER - Gerência de Serviços da SUSEP, por meio prévio agendamento 
no tel. 3806-9902, e será obrigatória para a participação do certame. 

15.13 – O licitante que não realizar vistoria prévia nas instalações dos 
prédios da SUSEP, na Rua Buenos Aires, n.º 256, no prédio anexo n° 264 e no 
terceiro andar da Rua Franklin Roosevelt, nº 39 , na cidade do Rio de Janeiro/RJ, 
terá a sua proposta recusada pelo Pregoeiro. 

15.14 – Os pedidos de esclarecimentos e avisos serão devidamente 
respondidos pelo Pregoeiro em campo próprio no site de compras do Governo Federal 
www.comprasnet.gov.br  podendo ser acessado pelos licitantes através da tela do 
fornecedor.  

 

Rio de Janeiro,          de                  de 2008. 

 

 

 
LIVIO MEDINA TAVARES 

Comissão Permanente de Licitações 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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ANEXO A 
 

TERMO DE REFERÊNCIA GESER Nº 12/2007 
MANUTENÇÃO PREDIAL 

 

 

1. DO OBJETO: 
 
Prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção preventiva e corretiva 
dos sistemas: prediais, civis, elétricos, hidráulicos, incluindo efetuar desentupimentos de 
esgotos, e sistema fixo de combate a incêndio, com fornecimento de material, nas instalações 
dos prédios da SUSEP, na Rua Buenos Aires, n.º 256, no prédio anexo n° 264 e no terceiro andar da 
Rua Franklin Roosevelt,39 , na cidade do Rio de Janeiro/RJ.  
 
1.1.  CARACTERIZAÇÃO DOS PRÉDIOS; 
 
Prédio A (Buenos Aires, 256): 

- 12 andares; 
- 1 cisterna com 60.000 litros 
- 1 caixa d'água de 30.400 litros; 
- 1 bomba centrífuga 7,5 c.v. 220 volts; 
- 2 bombas submersíveis (água inservível) 1,0 c.v. 220 volts; 
- 2 bombas auto-aspirantes 1,0 c.v. 220 volts; 
- 2 bombas de sucção com 5 c.v. - rede de incêndio; 
- 1 moto bomba à gasolina 5,5 H.P.; 
- 76 calhas de 3 lâmpadas de 40 w (total de 228 lâmpadas); 
- 341 calhas de 2 lâmpadas de 40 w (total de 682 lâmpadas); 
- 47 calhas de 4 lâmpadas de 40 w (total de 188 lâmpadas); 
- 26 calhas HO 110 w (total de 26 lâmpadas); 
- 67 calhas de 2 lâmpadas de 20 w (total de 134 lâmpadas); 
- 22 calhas com 2 lâmpadas de 32 W (total de 44 lâmpadas); 
- 1 calha HO 85 w (total de 1 lâmpada); 
- 56 banheiros; 
- 55 lavatórios; 
- 27 mictórios; 
- 59 vasos sanitários; 
- 20 bidês; 
- 12 pias de cozinha; 
- 12 filtros Europa; 
- 29 portas blindex. 

 

Sistema de pára-raios: Mastro captor do tipo Franklin em base típica estaiado com 6 (seis) metros 
de altura diâmetro de 1 ½’  (uma e meia polegada) com duas descidas ao terra com anel de 
equalização. 
 
 
Prédio B (Buenos Aires, 264): 

- 3 andares e portaria; 
- 1 cisterna com 55.000 l; 
- 1 caixa de água com 43.500 l; 
- 2 bombas de centrífugas com 5 c.v.; 
- 1 bomba de sucção com 1/3 c.v.; 
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- 1 bomba auto aspirante com 1 c.v.; 
- 7 calhas com 2 lâmpadas de 20 W (total de 14 lâmpadas); 
 

Sistema de pára-raios: Mastro captor do tipo Franklin em base típica estaiado com 6 (seis) metros 
de altura diâmetro de 1 ½’  (uma e meia polegada) com uma descida ao terra com anel de 
equalização. 
 
 
Prédio C (Franklin Roosevelt, 39 /3o. andar): 
 

- 1 andar; 
- 1 filtro de louça; 
- 9 banheiros; 
- 9 vasos sanitários; 
- 5  mictórios; 
- 32 calhas com 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W (total de 64 lâmpadas); 
- 22 calhas com 2 lâmpadas fluorescentes de 20 W (total de 44 lâmpadas). 

 
Obs.: Neste imóvel não será realizado manutenção do sistema de pára-raios.  
 
 
 

2. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. A contratada deverá apresentar: 

 

a) 01 (uma) certidão de registro junto ao CREA, com validade para o ano em exercício, onde 
conste o registro da empresa na atividade de Engenharia Civil. 

b) 01 (um) Atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado de execução de serviço de características semelhantes ao descrito no objeto, com a 
respectiva certidão de registro da ART no CREA; 

c) 01 (uma) Certidão de Acervo Técnico do engenheiro civil responsável pela execução dos 
serviços objeto deste contrato e comprovante de habilitação junto ao CREA; 

d) Comprovante de vínculo empregatício ou vínculo de sociedade entre a empresa e o 
engenheiro civil que será o responsável pela execução dos serviços. 

 
 
 
 
 

3. DOS SERVIÇOS: 
 
3.1 –As manutenções preventiva e corretiva serão executadas em todas as instalações abrangidas pelos serviços 
contratados, seguindo, prioritariamente, os procedimentos estabelecidos neste Termo de Referência; 
3.2 -A manutenção preventiva será executada conforme o Plano de Manutenção Predial a ser elaborado pela 
CONTRATADA; 
3.3 - A manutenção corretiva das instalações da SUSEP serão executadas conforme necessário; 
3.4 – A CONTRATADA deverá disponibilizar um de seus funcionários para acompanhar empresas que porventura 
venham prestar serviços para SUSEP, podendo o devido acompanhamento ocorrer em final de semana ou feriado; 

3.5 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva que não possam ser realizados durante o 
horário de expediente deverão ser executados em dias/horários não coincidentes com o expediente da 
CONTRATANTE, com as despesas decorrentes por conta da CONTRATADA; 
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3.6- O Plano de Manutenção Predial será elaborado pela CONTRATADA no primeiro mês de contrato 
e deverá estabelecer um plano de rotinas de manutenção para os sistemas elétrico, hidráulico, 
civil, sistema fixo de combate à incêndio, prevendo as rotinas de manutenção constantes do anexo I; 
 
3.7 - Poderá ser adotada rotina diferenciada da exposta no anexo I para os prédios da Franklin 
Roosevelt e Buenos Aires, 264.  
 

 3.8- Caso necessário, deverão ser realizados os serviços de termografia e medição do nível de 
iluminação, com emissão de relatório conclusivo. 

 

Nota: O relatório de termografia mencionado no item acima deverá ser feito através de equipamento 
adequado, capaz de: armazenar as diversas informações e grandezas térmicas,  e executar filmagem 
a cores  

 

3.9 – Os serviços programados de Manutenção Preventiva e/ou Corretiva  que, por sua natureza 
técnica, acarretem paralisação dos sistemas prediais, deverão ser executados em dias/horários não 
coincidentes com o expediente da CONTRATANTE, com as despesas decorrentes por conta da 
CONTRATADA. 
 
3.10- A CONTRATADA obriga-se a emitir relatórios comprobatórios da execução das rotinas de 
Manutenção Preventiva, onde deverá constar a assinatura do técnico executante do serviço. 
 
 
3.11 - Havendo a possibilidade de afetar ou interromper qualquer atividade da SUSEP, deverá ser 
encaminhada solicitação para obter autorização para a GESER com antecedência, contendo a 
descrição do serviço a ser realizado e previsão de restabelecimento das condições normais; 
 
3.12 - Informar e sinalizar adequadamente, com equipamento visível e específico para tal fim, os 
locais que ofereçam algum risco de acidente ou inapropriados para circulação dos servidores e público 
externo; 
 
 
 
4. DA EQUIPE TÉCNICA : 

 
4.1 – Para a execução dos serviços de manutenção preventiva/corretiva propostos, a CONTRATADA 
deverá dispor, na empresa , da seguinte Equipe de Trabalho, que deverá atender a SUSEP  no prazo 
máximo de 04 horas a partir da solicitação da SUSEP. O supervisor e o eletricista são os únicos que 
ficarão nas dependências da SUSEP. O supervisor acionará a empresa quando da necessidade de 
serviços. 

 
01 (um) supervisor de Manutenção Predial; 
01 (um) Eletricista de Manutenção; 
 

4.2 –  Para a perfeita execução dos serviços de manutenção preventiva/corretiva propostos, a 
CONTRATADA deverá dispor o profissional abaixo indicado, com a atribuição, dentre outras, de 
Gerente/ preposto do Contrato: 
  01 (um) Engenheiro Elétrico ou Civil; 

 
As atribuições em linhas gerais serão: 

1 01 Engenheiro Elétrico ou Civil: supervisiona os serviços da equipe locada na CONTRATANTE, 
mantém contato com o fiscal do contrato e é o engenheiro responsável pela instalação.-      
deverá ter experiência comprovada em supervisão de equipe de manutenção de sistemas predial, 
com visita mensal aos prédios indicados nesse Termo de Referência, devendo ser apresentado ao 
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fiscal do contrato relatório com todas as indicações que se fizerem necessárias, sendo acionado a 
qualquer momento e sempre que necessário; 

2 01 supervisor de manutenção predial : acompanha e coordena a execução de obras e serviços 
realizadas na dependência da CONTRATANTE, aciona a empresa quando houver a necessidade 
de serviços que já não estejam programados e com sua periodicidade já descrita no plano de 
rotinas de manutenção , comanda os demais empregados e supervisiona todos os serviços 
executados. Quando necessário, atua na execução. Acompanha funcionários de outras empresas 
que venham realizar qualquer serviço nas dependências da SUSEP; 

3 01 eletricista de Manutenção: executa a manutenção preventiva e corretiva em todas as 
instalações elétricas, inclusive aterramentos dos imóveis na periodicidade informada no plano de 
rotinas de manutenção.   

4 Bombeiro hidráulico: executa a manutenção preventiva e corretiva em todas as instalações de 
água e esgoto dos imóveis, compreendendo desde a alimentação, na entrada no caso de água ou 
saída no caso de esgoto, na periodicidade informada no plano de rotinas de manutenção.  

5 meio-oficiais de Manutenção: auxiliam o serviço dos profissionais acima, executam pequenos 
reparos, realizam a montagem e desmontagem de divisórias, efetuam pequenos serviços com 
ladrilhos,  pintura de paredes,  enboço de paredes e outros, efetuam consertos em mesas, 
cadeiras, armários, etc., sempre que necessário e também na periodicidade do  plano de 
rotinas de manutenção. 

 

4.3 – A CONTRATADA deverá confiar a um profissional devidamente habilitado, a coordenação dos 
serviços, a quem a SUSEP poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos que julgar 
necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, por escrito, o nome desse profissional e, no 
seu impedimento, quem o substituirá; 

4.4 – A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE o nome e a qualificação, dos 
empregados designados para a execução dos serviços contratados, os quais deverão ser, 
necessariamente, maiores de idade, apresentar bons antecedentes reservado direito da 
CONTRATANTE de impugnar aqueles que, a seu juízo, não preencham as condições exigidas para os 
serviços; 

4.5 - Os empregados da CONTRATADA deverão estar devidamente instruídos a executar serviços 
obedecendo aos elevados padrões de qualidade e atendimento as normas técnicas vigentes, bem 
como quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE; 

4.6 – A equipe designada para os serviços constantes da presente licitação deverá estar devidamente 
uniformizada e com os devidos equipamentos de proteção individual – EPI´s 
 
 
 
5. DO HORÁRIO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão executados em dias úteis dentro do período de 7:00 às 21:59 h conforme 
necessidade da CONTRATANTE. O supervisor deve manter a carga horária de 44 horas semanais. 
 
 

6. DO MATERIAL E FERRAMENTAL: 

6.1 - Fornecer os materiais listados no Anexo II, sem ônus extra para a CONTRATANTE, novos, de 
qualidade e quantidades suficientes à boa execução dos serviços; 

6.2 – As quantidades de materiais constantes do Anexo II foi estimada e poderá sofrer alterações 
desde que não ultrapasse o valor anual estimado pela CONTRATADA para despesa com material; 

6.3 – Os materiais listados no Anexo II poderão ser substituídos por outros, sempre que solicitado 
pelo fiscal do contrato, desde que não ultrapasse o valor anual estimado pela CONTRATADA para 
despesa com material; 

6.4 - A CONTRATADA deverá manter nas dependências da SUSEP um estoque mínimo de materiais 
constantes do Anexo III;  
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6.5 – Os materiais deverão ser encaminhados para a SUSEP acompanhados de uma listagem 
constando a descrição e a quantidade dos mesmos. A listagem deverá ser encaminhada ao fiscal do 
contrato; 

6.6- Os materiais previstos no estoque mínimo, item 6.4, poderão sofrer alterações tendo em vista o 
interesse, a necessidade e conveniência da SUSEP, desde que previamente acordado entre as partes; 

6.7 – A cada pagamento será ajustado para cobrança. o valor efetivamente gasto com material, 
conforme planilha prevista no item 6.3 deste Termo de Referência; 

6.8 – A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que necessário, outras ferramentas que não 
constantes do anexo IV; 
6.9 – A CONTRATADA deverá fornecer instrumentos, ferramentas e equipamentos necessários, 
inclusive de segurança, adequados e suficientes à boa execução dos serviços, reparando-os ou 
substituindo-os quando necessário; 
6.10 – a CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todos seus 
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término do contrato. 
 
 
 
 

7. DO PAGAMENTO 
 
7.1 – O pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios de manutenção preventiva e a 
planilha de material prevista no item 6.5 deste Termo de Referência; 
 

7.2 – No pagamento mensal deverá ser incluso o valor efetivamente gasto com material; 
 
 

7.3- Os pagamentos estão condicionados à comprovação de recolhimento das contribuições devidas 
à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativas aos empregados 
da contratante postos à disposição da contratada. 

 

 

 
8. DA VISTORIA 
 

As empresas deverão efetuar vistoria prévia de reconhecimento obrigatório, que deverá ser marcada 
com no mínimo 24(vinte e quatro) horas de antecedência, pelos telefones (21 )3806-9902, ou 
(21)3806-9904. 

 

9. FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 - A SUSEP exercerá através da GESER (Gerência de Serviços Gerais) ou de um servidor designado pela chefia  
para fiscalização dos serviços executados, observando o fiel cumprimento das exigências constantes desse Termo, o 
que não exclui fiscalização e supervisão dos serviços por parte da CONTRATADA e não exime esta última da 
responsabilidade pela sua execução; 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – A CONTRATADA deverá dispor de oficina própria no estado do Rio de Janeiro. 
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10.2 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
10.3 - Comunicar a contratante, imediatamente, qualquer alteração em seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes, a fim de serem tomadas as providencias cabíveis; 

10.4 - Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão consideradas 
regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através de protocolo, carta, 
telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, 
endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

10.5 – A CONTRATADA assumirá total responsabilidade quanto aos defeitos dos materiais fornecidos 
por ela e a execução dos serviços, tanto na manutenção preventiva quanto na corretiva, 
comprometendo-se a repô-los ou refazê-los, se a SUSEP julgar conveniente; 

10.6 – A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, 
no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução de serviços ou de fornecimentos de materiais de sua responsabilidade; 

10.7 – A CONTRATADA deverá utilizar boa técnica, atender às normas e legislação vigente, inclusive 
as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e empregar materiais de primeira qualidade; 
 
10.8 - Promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos competentes com 
relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes; 

10.9 – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução desses serviços. A inadimplência da CONTRATADA, com 
referência a esses encargos, não transfere à SUSEP a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto desse contrato; 

10.10 – A CONTRATADA deverá responsabilizar-se, até a prestação definitiva dos serviços, pela 
destruição ou danificação de quaisquer partes das áreas comuns e dos andares do edifício ou outros 
bens nele existentes; 
 
10.11 - Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado a SUSEP ou a terceiros em decorrência 
de ação ou omissão de seus empregados; 

 

10.12 – Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até vinte e cinco por cento do 
valor a ser contratado; 
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ANEXO I 

 

ROTINAS PRÉVIAS DE MANUTENÇÃO 

 

 
A - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   
 
DIARIAMENTE 
 
Iluminação Geral 

a) Verificação das luminárias fluorescentes, dos sensores de presença e dos reatores; 
b) Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais; 
c) Leitura dos medidores. 
 

Quadro de distribuição de luz e força 
a) Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios. 

 
SEMANALMENTE 
 
Iluminação Geral 

a) Teste de corrente e verificação das tomadas; 
 
Quadro geral de luz e força 

a) Verificação de aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos; 
b) Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos; 
c) Verificação de aquecimento nos cabos de alimentação; 
d) Limpeza interna e  externa do quadro. 

 
Quadro de distribuição de luz e força 

a) Verificação de aquecimento no disjuntor No-Fuse geral; 
b) Verificação de aquecimento dos disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos; 
c) Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação; 
d) Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos. 

 
QUINZENALMENTE 
 
Iluminação geral 

a) Teste de funcionamento das lâmpadas de emergência; 
 
Quadro geral de luz e força 

a) Inspeção nas chaves seccionadoras; 
b) Inspeção nas conexões de saídas dos disjuntores, evitando pontos de resistência elevada; 
c) Inspeção nos isoladores e conexões; 
d) Lubrificação nas dobradiças e fechos das portas dos quadros; 
e) Verificação do equilíbrio de fases nos alimentadores com todos os circuitos ligados. 

 
Quadro de distribuição de luz e força 

a) Controle de amperagem dos cabos de alimentação dos quadros; 
b) Controle de amperagem nos fios de saída dos disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos; 
c) Controle de carga dos disjuntores; 
d) Verificação do equilíbrio das fases nos alimentadores; 
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e) Verificação dos contatos de entrada e saída dos disjuntores. 
 
MENSALMENTE 
 
Iluminação geral 

a) Limpeza das luminárias; 
b) Limpeza das lâmpadas; 
c) Reaperto dos parafusos de sustentação das luminárias; 
d) Reaperto dos contatos dos reatores; 
e) Reaperto dos parafusos nas bases dos soquetes; 
f) Verificação dos parafusos de contato das tomadas; 

 
Quadro geral de luz e força 

a)  Medição de amperagem (com alicate de amperímetro) e alimentadores em todas as saídas 
dos disjuntores termomagnéticos para os andares; 

b) Verificação da concordância das condições de amperagem máximas permitidas para cada 
pavimento; 

c) Reaperto dos parafusos de contato dos disjuntores; 
d) Verificação da resistência de aterramento, mantendo-se dentro dos limites normalizados; 
e) Inspeção dos cabos de alimentação para prevenir aquecimento (estado de isolamento); 
f) Verificação de barramentos e conexões; 
g) Reaperto da fixação dos disjuntores termomagnéticos; 
h) Medição da resistência dos cabos de alimentação; 
i) Limpeza geral dos barramentos, conexões e disjuntores; 
j) Verificação da regulagem do disjuntor geral; 
k) Verificação do equilíbrio de fases nos circuitos. 

 
Quadros de distribuição de luz e força 

a) Reaperto dos parafusos de contatos dos disjuntores monofásicos, bifásicos e trifásicos; 
b) Verificação da fixação e estado dos barramentos e conexões; 
c) Reaperto da fixação dos disjuntores; 
d) Reaperto dos parafusos de fixação das tampas dos quadros de luz; 
e) Limpeza geral dos barramentos e conexões; 
f) Verificação da resistência de aterramento, mantendo-se dentro dos limites normalizados; 

g) Verificação da tensão das molas dos disjuntores termomagnéticos. 
 
TRIMESTRALMENTE 
 
Iluminação geral 

a) Reaperto dos parafusos de fixação das tampas e das tomadas, inclusive de telefone; 
b) Limpeza das caixas de fixação das tomadas. 

 
Quadro geral de luz e força 

a) Inspeção do barramento e terminais conectores; 
b) Reaperto dos conectores e ligação; 
c) Reaperto dos parafusos de fixação dos barramentos e ferragens; 
d) Verificação da  pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos; 
e) Alinhamento dos contatos, movimentos livres; 
f) Limpeza geral dos barramentos, isoladores e disjuntores. 

 
SEMESTRALMENTE  
 
Aterramento elétrico / lógico. 

a) Inspecionar visualmente as cordoalhas que interligam os equipamentos e malha de 
aterramento; 

b) Verificação e medição da resistência ôhmica dos aterramentos. 
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ANUALMENTE 
 

Banco de Capacitores 

a) Medir e anotar os valores de correntes e tensões; 

b) Verificar fixação na base e ligações do cabo terra; 

c) Inspecionar se não há vazamentos; 

d) Verificar condições das buchas e caixas metálicas; 

e) Verificar se há oxidação no painel e capacitores; 

f) Inspecionar o estado da chave de acionamento/proteção; 

g) Reapertar conexões 

 

 
B - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

a) Modificação da instalação elétrica de pequeno porte; 
b) Ampliação e/ou redistribuição da instalação elétrica de pequeno porte, desde que a carga não 

ultrapasse os valores limite, segundo as normas e capacidade do sistema; 
c) Identificação dos equipamentos conectados nos circuitos dos No Breaks, identificação nas 

respectivas tomadas, e atualização das plantas das instalações elétricas; 
d) Substituição de lâmpadas, reatores, soquetes e start´s; 
e) Remanejamento e instalação de cabos de rede lógica; 
f) Reparo, Remanejamento e instalação de tomadas elétricas e luzes de emergência; 
g) Instalação , substituição e remanejamento de interruptores e espelhos; 
h) Substituição de fiação e disjuntores inadequados ou defeituosos; 
i) Execução de serviços para diminuição da resistência ôhmica quando esta estiver acima dos 

limites; 
j) Execução de malha de equalização, sempre que necessário; 
k) Atenuar ou eliminar interferências nos equipamentos eletrônicos sensíveis; 
l) Substituição de outras peças, se necessário. 

 
 
 
 
 
C – MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O SISTEMA FIXO DE COMBATE À INCÊNDIO 
 
SEMESTRALMENTE 
 

Rede de Hidrantes 
a) Verificação da existência de vazamentos nas caixas de incêndio; 
b) Verificação da existência de vazamentos nos registros dos barriletes; 
c) Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas adequadamente; 
d) Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas, 
e) Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma “ADUCHADA” e com o esguicho ligado a 

uma de suas juntas; 
f) Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com duas chaves de mangueiras cada 

uma, esguichos e mangueiras; 
g) Verificar se as entradas para ventilação porventura existentes estão devidamente protegidas 

por tela fina, para evitar a entrada de ratos, insetos, etc. 
h) Verificar se há vazamentos através da unidade interna; 
i) Abrir e fechar os registros para evitar seu grimpamento; 
j) Lubrificação dos registros com uma mistura de óleo e grafite; 
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k) Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o reservatório superior, 
estão abertos, mantendo-os nesta posição; 

l) Checar o estado da tubulação hidráulica, suporte, etc.; 
m) Checar o funcionamento dos gongos hidráulicos do sistema, se houver; 
n) Fazer circular água pelas mangueiras de algodão forradas de borracha para evitar seu 

ressecamento; 
o) Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as à sombra antes de serem guardadas; 
p) Checar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema. 
 

Reservatório de Água 
a) Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível observado; 
b) Verificar se a pintura do barrilete está descascando e se as válvulas estão em suas devidas 

posições “aberta” ou “fechada”; 
c) Verificar se as válvulas, registros e vigias estão limpos, desobstruídos e sem ferrugem; 
d) Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório; 
e) Verificação do estado  da estrutura dos tanques elevados; 
f) Verificar se há vigias que possibilitem o funcionamento de bombas de incêndio do Corpo de 

Bombeiros, para recalque de água, na impossibilidade do uso de bombas locais; 
g) Verificar se as vigias estão devidamente fechadas 

 
ANUALMENTE 
 

Rede de Hidrantes e Extintores 

a) Testar todas as mangueiras a uma pressão mínima de 20Kg/cm2; 

b) Verificação das validades das cargas dos extintores. 
 
 
D – MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O SISTEMA FIXO DE COMBATE À INCÊNDIO 

a) Corrigir vazamentos nas caixas de incêndio, nos registros dos barriletes; 

b) Identificar adequadamente as caixas de hidrantes; 

c) Pintar a tubulação hidráulica sempre que necessário; 

d) Fazer reparos necessários para um bom funcionamento do sistema. 

 

 
E - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA AS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  
 
DIARIAMENTE 
 
Sanitários   

a) Verificação das válvulas de descarga; 
b) Verificação das torneiras; 
c) Verificação dos mictórios; 
d) Verificação dos vasos sanitários. 

 
Tubulação Hidráulica e Água 

a) Limpeza dos filtros de água; 
b) Verificação do estado da tubulação hidráulica; 
c) Verificação do estado dos registros; 
d) Verificação do nível de água da cisterna; 
e) Verificação da aparência da água da cisterna; 
f) Verificação do funcionamento da válvula de admissão de água (bóia). 
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QUINZENALMENTE 
 
Tubulação Hidráulica e Água 
a) Troca dos pré- filtros de água 

 
 

MENSALMENTE 
 
Equipamentos 
a) Lubrificação e limpeza de todas as bombas de água (inclusive as reservas) 
 
 
SEMESTRALMENTE 
 
Tubulação Hidráulica e Água 
a) Limpeza e desentupimento das galerias de águas pluviais. 
b) Limpar ralos sifonados e caixas de gordura. 
 
Equipamentos 

a) Teste de funcionamento das bombas, inlcusive as reservas; 
b) Verificação das juntas de vedação; 
c) Inspeção dos terminais elétricos das caixas de ligação; 
d) Inspeção das válvulas de retenção; 
e) Inspeção do funcionamento das bóias inferiores e superiores; 
f) Inspeção dos cabos de alimentação do quadro geral das bombas; 
g) Inspeção dos contactores da chave magnética do comando das bombas; 
h) Verificação do alinhamento do eixo das bombas; 
i) Medição da resistência do isolamento dos motores; 
j) Fazer limpeza  geral; 
k) Fazer engraxamento; 
l) Verificação da isolação do fio de alimentação; 
m) Relacionar (e informar) as unidades que não estiverem funcionando corretamente; 
n) Verificação da atuação dos automáticos da bomba de recalque; 
o) Medição e Anotação da tensão entre fases e corrente em cada fase; 
p) Verificação do nível de óleo, conexões de aterramento, gaxetas, estado dos mangotes, 

vibrações e ruídos  anormais; 
q) Limpar dreno de água; 
r) Apertar parafusos de fixação; 
s) Lubrificar rolamentos e acoplamentos. 
 
 

F - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA AS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS  
 

a) Substituição de registros; 

b) Substituição de conexões; 

c) Substituição de válvulas; 

d) Substituição de sifões; 

e) Substituição de rolamentos, mangotes, gaxeta e óleo dos equipamentos 

f) Substituições de pequenas tubulações hidráulicas (até 5 mt); 

g) Correção de vibrações e ruídos anormais nos equipamentos 

h) Correção de vazamentos; 

i) Retoque de pintura da tubulação, sempre que necessário; 

j) Desentupimentos; 
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k) Substituição de outras peças, se necessário. 

 

 

 
G - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O SISTEMA DE PÁRA-RAIOS 
 
SEMESTRALMENTE 
 

Isoladores e pára-raios: 
a) Verificação do estado de conservação do mastro, isoladores, dobradiças e captor; 
b) Verificação das braçadeiras que suportam os cabos de descida; 
c) Verificação da cordoalha de descida; 
d) Verificação da medida de isolação; 
e) Verificação da continuidade entre os eletrodutos de aterramento e a ponta do pára-raios. 

 

Rede de aterramento: 
a) Verificação da malha de aterramento, suas condições normais de uso, conexões, malha de 

cobre, etc; 
b) Verificação da resistência às condições de uso das ligações entre o aterramento e os 

estabilizadores; 
c) Verificação da resistência Ôhmica, com base nos valores limites normalizados; 
d) Verificação dos índices de umidade e alcalinidade do solo de aterramento, com base nos 

valores normalizados. 
 

 

Notas:  

a) A medição de resistência ôhmica deverá ser feita com a utilização de um aparelho digital 
apropriado devidamente aferido e com técnico devidamente habilitado; 

b) A inspeção e reparo do pára-raios deverá atender a norma ABNT – NBR 5419/93 ou outra que 
propicie maior proteção ao imóvel. 

 

 
H - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O SISTEMA DE PÁRA-RAIOS 
 

a) Substituição das conexões do sistema; 
b) Substituição do captor; 
c) Substituição de sinalizador; 
d) Pintura do mastro com tinta anticorroiva; 
e) Eliminar interrupções; 
f) Eliminar curvas bruscas no cabo de descida; 
g) Substituição de outras peças, se necessário. 
  

 
 
I - MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O SISTEMA CIVIL 
 
MENSALMENTE 
Portas Blindex 

a) Verificação geral de funcionamento; 
b) Verificação do nível de óleo das molas hidráulicas; 
c) Regulagem da pressão de óleo; 
d) Troca e/ou complementação de óleo; 
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e) Reaperto das ferragens; 
f) Regulagem geral das peças componentes do sistema; 
g) Levantamento e ajuste das portas. 
 

SEMESTRALMENTE 
 
Cobertura, Lajes e Marquises 

a) Avaliação das telhas, proteção dos rufos, estrutura do telhado; 
b) Avaliação da capacidade de escoamento, pontos de interferência; 
c) Avaliação dos pontos de umidade e proteção mecânica 
d) Limpeza geral do telhado, lajes e sistemas de escoamentos; 
e) Revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos; 
f) Verificação de telhas velhas e quebradas. 

 
Alvenarias 

a) Avaliação do estado geral das paredes (quebras, desgaste, pinturas); 
 
Esquadrias 

a) Revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de aparelhos de ar 
condicionado; 

b) Lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, 
molas hidráulicas; 

c) Ajuste de pressão e de amortecedores e alinhamento; 
d) Impermeabilização nas aberturas; 
e) Verificação do estado dos vidros. 

 
Revestimentos Internos e Externos 

a) Verificar estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos (pinturas, 
rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, etc.; 

b) Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem. 
 
Áreas Externas 

a) Verificar estado geral de conservação de calçadas, pátios, acessos, cercas, alambrados, 
muros e portões; 

b) Verificar a existência de erosão; 
c) Verificar estabilidade e fixação dos conjuntos. 

 
Painéis Divisórios 

a) Verificar estabilidade das divisórias; 
b) Verificação do estado de conservação de painéis, portas, montantes; 
c) Verificar fixação e prumo; 
d) Verificação do estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e parafusos de 

fixação; 
e) Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras, dobradiças e portas. 

 
Placas de Sinalização 

a) Verificar estado das placas de sinalização. 
 

ANUALMENTE 
 
Estrutura 

a) Avaliação de esforços e dilatação nas estruturas de concreto armado e madeira; 
b) Avaliação da impermeabilização do concreto; 
c) Verificação de quebras, trincas, recalques e desgastes 
 
 

J - MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O SISTEMA CIVIL 
 

a) Retoque de emboço, massa e pintura, inclusive reboco externo; 
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b)  
c) Acabamento e/ou substituição de parte de piso; 
d) Acabamento e/ou substituição de pedras de mármore; 
e) Acabamento e/ou substituição de ladrilhos; 
f) Acabamento e/ou substituição de pedras portuguesas na calçada dos prédios; 
g) Reparo nas portas Blindex; 
h) Reparo nas demais portas, portões, grades de enrolar do prédio; 
i) Reparo nos suportes de aparelhos de ar condicionado; 
j) Reparo e/ou regulagem de portas de armário; 
k) Reparo de janelas, trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, 

molas hidráulicas, incluindo troca de ferragens e partes danificadas; 
l) Reparo em geral em esquadrias metálicas, tais como: soldas, lixamentos e pinturas de partes 

soltas; 
m) Reparo em cadeiras, mesas, armários, móveis em geral (incluindo solda de pés,  reforço de 

prateleiras) 
n) Reparo em balcões de madeira e de material melamínico tipo “fórmica” e divisórias; 
o) Mudanças, remoção e recolocação de divisórias; 
p) Impermeabilização dos rufos e pontos da cobertura, sempre que necessário; 
q) Reparos na estrutura do telhado; 

 
Nota: Deverão ser previstos serviços de reparo e adequações em todos os tipos de revestimento e 
recobrimento: forro, alvenaria, azulejos, gesso, emboço, pisos, divisórias, madeira, metálicos, 
material plástico (polipropileno, cloreto de polivinila PVC), incluindo o fornecimento de andaimes para 
os serviços externos. 
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ANEXO II 

 
ESTIMATIVA U N D MATERIAL 

(ANUAL)   
Quadro trifásico 5 pç 
Caixa p/tomada Dutoplast 4x2 60 pç 
Calha chanfrada p/lâmpada 20W 10 pç 
Canaleta Duto Plast DP1 20 pç 
Canaleta Duto Plast DP3 20 pç 
Disjuntor monofásico de 10 A 10 pç 
Disjuntor monofásico de 15 A 36 pç 
Disjuntor monofásico de 20 A 36 pç 
Disjuntor monofásico de 25 A 36 pç 
Disjuntor monofásico de 30 A 10 pç 
Disjuntor monofásico de 40 A 5 pç 
Disjuntor trifásico de 100 A 5 pç 
Disjuntor trifásico de 200 A 5 pç 
Fio Cabinho flexivel 1.0 mm 500 m 
Fio Cabinho flexivel 2,5 mm 500 m 
Fio Cabinho flexivel 4.0 mm 500 m 
Fio Cabinho flexivel 6.0 mm 500 m 
Fio rígido 1,5mm 2 500 m 
Fio rígido 2,5mm 2 500 m 
Fio rígido 4mm 2 500 m 
Fita Isolante 60 rl 
Fusível de cartucho de 30 A 10 pç 
Fusível de cartucho de 60 A 10 pç 
Fusível tipo faca de 100 A 20 pç 
Fusível tipo faca de 200 A 20 pç 
Fusível tipo faca de 400 A x 127 v 15 pç 
Fusível tipo faca de 600 A x 127 v 20 pç 
Interruptor de três seções com espelho 4x2 20 pç 
Interruptor de uma seção com espelho 36 pç 
Lâmpada fluorescente  de 85W 12 pç 
Lâmpada fluorescente de 110W 20 pç 
Lâmpada fluorescente de 14W 50 pç 
Lâmpada fluorescente de 20W 240 pç 
Lâmpada fluorescente de 32W 40 pç 
Lâmpada fluorescente de 40W 480 pç 
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Luz de emergência 16 pç 
Placa cega 4 x 4 de metal 20 pç 
Plug macho dois pólos, mais terra 80 pç 
Reator de partida convencional de 20w x 127v (1 lâmpada ), 30 pç 
Reator de partida convencional de 40w x 127v (1 lâmpada ), 50 pç 
Reator de partida rápida de 2 x 110w x 127v (2 lâmpadas) 5 pç 
Reator de partida rápida de 2 x 32w x 127v (2 lâmpadas) 20 pç 
Reator de partida rápida de 2 x 40w x 127v (2 lâmpadas) 30 pç 
Reator de partida rápida de 20w x 127v (1 lâmpada) 15 pç 
Reator de partida rápida de 40w x 127v (1 lâmpada) 20 pç 
Sensor de presença de embutir ou sobrepor 24 pç 
Starts de 20w 60 pç 
Starts de 40w 80 pç 
Miolo de tomada fêmea 2 polos + terra 55 pç 
Tomada fêmea de dois pólos + terra c/espelho 60 pç 
Tomada fêmea 4x2 embutir 20 pç 
Tomada fêmea para piso de metal c/espelho 50 pç 
Tomada macho de dois pinos 50 pç 
Tomada macho de três pinos 90 pç 
Tomadinha para lâmpada fluorescente 240 pç 
Suporte para lampada fluorescente 50 pç 
   

   
ESTIMATIVA U N D MATERIAL 

(ANUAL)   
Acabamento para válvula descarga Hydra Máster 5 pç 
Acionador para válvula descarga Hydra Master e VCR 30 pç 
Adesivo Tigre 90g 12 tb 
Bucha de nylon fischer S 5 1000 pç 
Bucha de nylon fischer S 6 1000 pç 
Bucha de nylon fischer S 8 1000 pç 
Fita teflon 20 rl 
Mecanismo de vedação de torneira  Deca 10 pç 
Parafuso Autoatarraxante cabeça panela FZ 3,5 x 25 500 pç 
Parafuso Autoatarraxante cabeça panela FZ 2,9 x 19 500 pç 
Parafuso p/madeira Ferro zincado 3,8 x 22 500 pç 
Parafuso p/madeira Ferro zincado 4,2 x 20 500 pç 
Prego s/cabeça 1 Kg 
Refil para filtro Europa 24 pç 
Refil para filtro Aqualar / 15 cm 2 pç 
Reparo para válvula hidra VCR 1-1/2 20 pç 
Reparo para válvula hidra VCR 1-1/4 20 pç 
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Reparo para válvula hidra master 1-1/2 20 pç 
Reparo para válvula hidra master 1-1/4 20 pç 
Reparo para válvula acoplada 6 pç 
Reparo para válvula Imper Oriente externa 18 pç 
Castelo p/filtro Europa 12 pç 
Carrapeta de ½ 60 pç 
Carrapeta de 3/8 60 pç 
Chave contactora 10 pç 
Rabicho flexível de metal de 30cm 25 pç 
Rabicho flexível de metal de 40cm 25 pç 
Parafuso para vaso sanitário 10 pç 
Conjunto de fixação e conecção para mictório 5 pç 
Sifão de metal de 1 1/2 ¨x 1 10 pç 
Sifão de metal de 1 1/2 ¨x 2 10 pç 
Sifão de metal de 1 1/4 ¨x 1 10 pç 
Sifão de metal de 1 1/2 ¨x 1 ½ 10 pç 
Lâmina de serra 36 pç 
Quadro sobrepor trifásico 02 pç 
Quadro com flange 02 pç 
   
   

ESTIMATIVA U N D MATERIAL 
(ANUAL)   

Cimento 50 Kg 
Tinta à óleo Branca fosco  3,6 l 
Fita dupla face 10 rl 

 
 
 
 
Obs: Estes materiais poderão sofrer alteração em virtude de alterações estruturais dos prédios e equipamentos. 
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ANEXO III 
 
 FERRAMENTAS FIXAS PARA OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA 
1 (um) alicate amperímetro 1200A-600V; 
1 (um) alicate universal 8”; 
1 (um) alicate universal 6”; 
1 (um) alicate de pressão 8”; 
1 (um) alicate de corte 10”; 
1 (um) alicate de corte 6”; 
2 (dois) alicates de bico 10”; 
2 (duas) chaves de fenda  grande; 
2(duas) chaves Philips grandes; 
2 (duas) chaves de fenda  média; 
2 (duas) chaves de fenda pequena; 
2 (duas) chaves Philips pequenas; 
1 (um) jogo de chave Allen; 
1 (um) jogo de chave boca/estria  de 3/8”a 1”; 
1 (um) jogo de chave  de encaixe de 3/8”a 1 1/4”; 
1 (uma) furadeira elétrica de impacto de 1/2"; 
1 (um) jogo de brocas videa de 3,5 mm a 9,5 mm; 
1 (um) jogo de brocas de aço rápido de 1/16" a 3/16" 
1 (um) stilet  
 
 FERRAMENTAS FIXAS PARA OS SERVIÇOS HIDRÁULICOS 
1 (um) arco de serra; 
1 (um) alicate de papagaio; 
1 (uma) chave de grifa 36”; 
1 (uma) chave de grifa 24”; 
1 (uma) chave de grifa 18”; 
1 (uma) chave de grifa 14”; 
1 (um) martelo bola de ½ Kg; 
1 (uma) marreta de ½ Kg; 
1 (uma) marreta de 1 Kg; 
1 (uma) marreta de 300g; 
1 (uma) tarraxa PVC de ½” a 2”; 
1 (uma) talhadeira  de 6”; 
1 (uma) talhadeira  de 8”; 
1 (uma) tesoura para chapa de alumínio; 
1 (um) jogo chave inglesa (8” a 12”) 
4 (quatro) lixas d´água 80 
4 (quatro) lixas d´água 150 
 
 FERRAMENTAS FIXAS PARA OS SERVIÇOS CIVIS 
1 (uma) colher de pedreiro; 
1 (um) metro duplo; 
1 (um) ponteiro de 6”; 
1 (um) ponteiro de 8”; 
1 (um) ponteiro de 24”; 
1 (uma) trena de 20 metros; 
1 (uma) serra tico-tico; 
1 (uma) máquina de cortar ladrilho / mármore 
1 (um) jogo chave inglesa (8” a 12”) 
2 (dois) pincéis pequenos 
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1 (uma) trincha 
1 (um) rolo de lã de carneiro (pintura) 20 cm 
1 (um) rolo de espuma (pintura) 5 cm 
1 (um) rolo de espuma (pintura) 9 cm 
1 (um) rolo de espuma (pintura) 15 cm 
1 (um) jogo de brocas videa de 3,5 mm a 9,5 mm; 
1 (um) jogo de brocas de aço rápido de 1/16" a 3/16" 
4 (quatro) lixas d´água 80 
4 (quatro) lixas d´água 150 
 

FERRAMENTAS EVENTUAIS 
1 (uma) máquina de solda 
1 (um) medidor de resistência ôhmica  
1 (um) medidor de avaliação termográfica 
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ANEXO IV 

PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL– PERCENTUAIS MÉDIOS 

 

EMPRESA: 

 
ENCARGOS SOCIAIS 
Incidentes sobre o valor da remuneração 

% 
 

VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

GRUPO “A”   
1) INSS   
2) SESI OU SESC   
3) SENAI OU SENAC   
4) INCRA   
5) SALÁRIO – EDUCAÇÃO   
6) FGTS   
7) SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO   
8) SEBRAE   
9) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LEI COMPLEMENTAR 110/01, 
ART. 2º) 

  

GRUPO “B”   
9) FÉRIAS SEM ABONO CONSTITUCIONAL   
10) AUXÍLIO – DOENÇA      
11) LICENÇA MATERNIDADE/ PATERNIDADE       
12) FALTAS LEGAIS      
13) AUXÍLIO ACIDENTE DO TRABALHO ( ≤ 15 DIAS)        
14) AVISO PRÉVIO TRABALHADO   
GRUPO “C”   
15) 13º SALÁRIO   
16) ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS   
GRUPO “D”   
17) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (LEI COMPLEMENTAR 110/01, 
ART. 1º) 

  

18) FGTS NAS RECISÕES SEM JUSTA CAUSA   
19) AVISO PRÉVIO INDENIZADO   
20) AVISO PRÉVIO INDENIZADO SOBRE FÉRIAS E 13º 
SALÁRIO 

  

21) INDENIZAÇÃO ADICIONAL   
GRUPO “E”   
22) INCIDÊNCIA DO GRUPO “A” SOBRE LICENÇA-
MATERNIDADE  

  

23) INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

  

24) INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE ACIDENTE DE TRABALHO 
(>15 DIAS) 

  

25) ABONO PECUNIÁRIO   
GRUPO “F”   
26) GRUPO A X (GRUPO B + GRUPO C)   
   
VALOR DOS ENCARGOS   
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ANEXO V 
PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREDIAL 

 

EMPRESA: 

 

 

INSUMOS % VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

1) VALE – ALIMENTAÇÃO   

2) VALE – TRANSPORTE   

3) UNIFORME, EPI’s   

3)TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PESSOAL   

4) MANUTENÇÃO E  DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   

5) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS   

6) EQUIPAMENTOS   

7) MATERIAL DE REPOSIÇÃO E CONSUMO FORNECIDO 
PELA CONTRATADA 

  

8) FERRAMENTAL   

9) SERVIÇOS ESPECÍFICOS (Ex: Reparo grade ferro, 
pará-raio, porta blindex, outros) 

  

10) Mão-de-Obra Engenheiros e/ou Supervisores   

11) OUTROS ( ESPECIFICAR )   

TOTAL    

DEMAIS COMPONENTES % VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

12) LUCRO    

13) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS   

TOTAL    

TOTAL DOS INSUMOS E DEMAIS COMPONENTES   
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ANEXO VIII 

PLANILHA DE CUSTOS PARA FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL 

 

EMPRESA: 

 

 

 

TRIBUTOS % VALOR DOS TRIBUTOS 

 (R$) 

ISSQN + COFINS + PIS + OUTROS (ESPECIFICAR) 
 

  

 

VALOR DOS TRIBUTOS = P1 – P0 

REMUNERAÇÃO + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + DEMAIS COMPONENTES = P0 

P0 / (1- T0) = P1 

TRIBUTOS (%) = T0 
       100 
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ANEXO VI 
 

QUADRO DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRA 
 

 
Valor por hora, em R$ 

(A) 
Serviço 
realizado de 2º 
a 6º feira, 
limitado a duas 
horas diárias 

(B) 
Serviço Realizado 
aos sábados  

(C) 
Serviço realizado aos 
domingos e feriados e 
de 2º a 6º feira, a 
partir da terceira hora 

 
 

 

Serviço Extra Mensal Médio 
 

Serviço relativo a: Valor por hora (R$)  Quantidade de horas VALOR  (R$) 

Encarregado  A  1  
predial B  1  
 C  1  
Eletricista de  A  1  
Manutenção B  1  
 C  1  
Bombeiro A  1  
Hidráulico B  1  
 C  1  
Meio Oficial de A  1  
Manutenção B  1  
 C  1  
   

TOTAL SERVIÇO EXTRA – MENSAL (MÉDIA)   
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ANEXO VII 

 

VALOR DA PROPOSTA 
 
 
Referência Processo nº ________________________ 
 
Licitação nº ___________  dia  ___/____/____  às  _____:____ horas 
 
 
 
 
 

PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
Remuneração –   
Encargos Sociais -    
Insumos e Demais Componentes –   
Tributos –   
Horas Extras –   
TOTAL DA PROPOSTA  

 
 
 
 
 

Razão Social:                                                                  Telefone:                       Fax: 
CNPJ: 
Endereço:                                       Bairro:                       Cidade:                          Estado:        
 
E-mail: 
CEP: 
Banco:                    nº:                       Agência:               C/Corrente nº:                 Praça: 

 
 
 

______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Nome: 
Nº de identidade: 
Órgão Exp.: 
Carimbo com razão social e CNPJ: 
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ANEXO B 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS EM 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 

Declaro, na qualidade de representante legal da empresa (Razão 
social da empresa), que as informações prestadas pelo(a) Sr(a) (nome do 
subscritor/subscritora) do atestado técnico em anexo são VERDADEIRAS. 

Fico CIENTE através desse documento que declarar fato que 
sabe ser inverídico, com a finalidade de fraudar licitação pública, pode vir a 
constituir crime apurável pelo Ministério Público na forma da Lei.  

 
    
 

  Rio de Janeiro (RJ),           de            2007. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Nome: 

Nº de identidade: 

Órgão Exp.: 

Carimbo com razão social e CNPJ: 
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ANEXO C 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

 

 

(Nome da Empresa)_____________________, CNPJ________________, 
sediada____________ (endereço completo) DECLARA que vistoriou as instalações da 
SUSEP e está ciente das condições físicas do prédio a fim de fornecer os serviços e os 
equipamentos necessários para a boa e fiel execução dos serviços.  

 

Fico CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe ser 
inverídico com a finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir crime 
apurável pelo Ministério Público na forma da Lei, bem como nas penalidades 
previstas no Portal de Compras do Governo Federal. 

 

 

 

 Rio de Janeiro,         de               de 2007. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome: 

Nº de identidade: 

Órgão Exp.: 

Carimbo com razão social e CNPJ: 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Representante da SUSEP 

Carimbo e matrícula 
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ANEXO D 

 
DECLARAÇÃO DE APTIDÃO PARA EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. 

 
 

 Declaramos para os devidos fins que a Empresa 
______________________________________está perfeitamente apta a dar integral 
cumprimento ao proposto neste Pregão Eletrônico No. zz/08, ou seja: prestação de 
serviços para manutenção preventiva e corretiva, operação, limpeza e tratamento químico 
do sistema de ar condicionado e ventilação, instalados no prédio sede da SUSEP, na Rua 
Buenos Aires, n.º 256, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, compreendendo o sistema de 
equipamentos descritos no item 2 do Termo de Referência, bem como os serviços básicos 
descritos no item 4 do Termo de Referência. 
 

 

 
 
Fico CIENTE através desse documento que declarar fato que se sabe 

ser inverídico com a finalidade de fraudar licitação pública pode vir a constituir 
crime apurável pelo Ministério Público na forma da Lei, bem como nas penalidades 
previstas no Portal de Compras do Governo Federal. 
 
 
           Rio de Janeiro,     de             de 2008. 
 
 
 
 

                             
______________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
Nome: 
Nº de identidade: 
Órgão Exp.: 
Carimbo com razão social e CNPJ: 
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ANEXO E 
 

ACORDO ENTRE MPT E AGU IMPEDE UNIÃO DE CONTRATAR  
TRABALHADORES POR MEIO DE COOPERATIVAS DE MÃO-DE-OBRA 

 
Termo de Conciliação Judicial 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, neste ato representado pelo Procurador-Geral 
do Trabalho, Dr. Guilherme Mastrichi Basso, pela Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. 
Guiomar Rechia Gomes, pelo Procurador-Chefe da PRT da 10ª Região, Dr. Brasilino Santos 
Ramos e pelo Procurador do Trabalho Dr. Fábio Leal Cardoso, e a UNIÃO, neste ato 
representada pelo Procurador-Geral da União, Dr. Moacir Antonio da Silva Machado, pela 
Sub Procuradora Regional da União - 1ª Região, Dra. Helia Maria de Oliveira Bettero e pelo 
Advogado da União, Dr. Mário Luiz Guerreiro;  

CONSIDERANDO que toda relação jurídica de trabalho cuja prestação laboral não eventual 
seja ofertada pessoalmente pelo obreiro, em estado de subordinação e mediante 
contraprestação pecuniária, será regida obrigatoriamente pela Consolidação das Leis do 
Trabalho ou por estatuto próprio, quando se tratar de relação de trabalho de natureza 
estatutária, com a Administração Pública; 

CONSIDERANDO que a legislação consolidada em seu art. 9º, comina de nulidade absoluta 
todos os atos praticados com o intuito de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da lei 
trabalhista; 

CONSIDERANDO que as sociedades cooperativas, segundo a Lei n. 5.764, de 16.12.1971, 
art. 4º, “(...) são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 

CONSIDERANDO que as cooperativas podem prestar serviços a não associados somente 
em caráter excepcional e desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais previstos na 
sua norma estatutária, (art. 86, da Lei n. 5.764, de 16.12.1971), aspecto legal que revela a 
patente impossibilidade jurídica das cooperativas funcionarem como agências de locação de 
mão-de-obra terceirizada; 

CONSIDERANDO que a administração pública está inexoravelmente jungida ao princípio da 
legalidade, e que a prática do merchandage é vedada pelo art. 3º, da CLT e repelida pela 
jurisprudência sumulada do C. TST (En. 331); 

CONSIDERANDO que os trabalhadores aliciados por cooperativas de mão-de-obra, que 
prestam serviços de natureza subordinada à UNIÃO embora laborem em situação fática 
idêntica a dos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizáveis, encontram-
se à margem de qualquer proteção jurídico-laboral, sendo-lhes sonegada a incidência de 
normas protetivas do trabalho, especialmente àquelas destinadas a tutelar a segurança e 
higidez do trabalho subordinado, o que afronta o princípio da isonomia, a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho (arts. 5º, caput e 1º, III e IV da 
Constituição Federal);  

CONSIDERANDO que num processo de terceirização o tomador dos serviços (no caso a 
administração pública) tem responsabilidade sucessiva por eventuais débitos trabalhistas do 
fornecedor de mão-de-obra, nos termos do Enunciado 331, do TST, o que poderia gerar 
graves prejuízos financeiros ao erário, na hipótese de se apurar a presença dos requisitos do 
art. 3º, da CLT na atividade de intermediação de mão-de-obra patrocinada por falsas 
cooperativas; 

CONSIDERANDO o teor da Recomendação Para a Promoção das Cooperativas aprovada na 
90ª sessão, da OIT – Organização Internacional do Trabalho, em junho de 2002, dispondo 
que os Estados devem implementar políticas nos sentido de: 
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“8.1.b Garantir que as cooperativas não sejam criadas para, ou direcionadas a, o não 
cumprimento das leis do trabalho ou usadas para estabelecer relações de emprego 
disfarçadas, e combater pseudocooperativas que violam os direitos dos trabalhadores 
velando para que a lei trabalhista seja aplicada em todas as empresas.” 

 

RESOLVEM 

Celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do Processo 01082-2002-020-10-00-0, em tramitação 
perante a MM. Vigésima Vara do Trabalho de Brasília-DF, mediante os seguintes termos: 
Cláusula Primeira - A UNIÃO abster-se-á de contratar trabalhadores, por meio de 
cooperativas de mão-de-obra, para a prestação de serviços ligados às suas atividades-fim 
ou meio, quando o labor, por sua própria natureza, demandar execução em estado de 
subordinação, quer em relação ao tomador, ou em relação ao fornecedor dos serviços, 
constituindo elemento essencial ao desenvolvimento e à prestação dos serviços 
terceirizados, sendo eles: 

a) – Serviços de limpeza; 
b) – Serviços de conservação; 
c) – Serviços de segurança, de vigilância e de portaria; 
d) – Serviços de recepção; 
e) – Serviços de copeiragem; 
f) – Serviços de reprografia; 
g) – Serviços de telefonia; 
h) – Serviços de manutenção de prédios, de equipamentos, de veículos e de instalações; 
i)  – Serviços de secretariado e secretariado executivo; 
j)  – Serviços de auxiliar de escritório; 
k) – Serviços de auxiliar administrativo; 
l)  – Serviços de office boy (contínuo); 
m) – Serviços de digitação; 
n) – Serviços de assessoria de imprensa e de relações públicas; 
o) – Serviços de motorista, no caso de os veículos serem fornecidos pelo próprio órgão 
licitante; 
p) – Serviços de ascensorista; 
q) – Serviços de enfermagem; e 
r) – Serviços de agentes comunitários de saúde. 

Parágrafo Primeiro – O disposto nesta Cláusula não autoriza outras formas de terceirização 
sem previsão legal. 

Parágrafo Segundo – As partes podem, a qualquer momento, mediante comunicação e 
acordos prévios, ampliar o rol de serviços elencados no caput. 

Cláusula Segunda - Considera-se cooperativa de mão-de-obra, aquela associação cuja 
atividade precípua seja a mera intermediação individual de trabalhadores de uma ou várias 
profissões (inexistindo assim vínculo de solidariedade entre seus associados), que não 
detenham qualquer meio de produção, e cujos serviços sejam prestados a terceiros, de 
forma individual (e não coletiva), pelos seus associados.  

Cláusula Terceira - A UNIÃO obriga-se a estabelecer regras claras nos editais de licitação, a 
fim de esclarecer a natureza dos serviços licitados, determinando, por conseguinte, se os 
mesmos podem ser prestados por empresas prestadoras de serviços (trabalhadores 
subordinados), cooperativas de trabalho, trabalhadores autônomos, avulsos ou eventuais; 

Parágrafo Primeiro - É lícita a contratação de genuínas sociedades cooperativas desde que 
os serviços licitados não estejam incluídos no rol inserido nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira e sejam prestados em caráter coletivo e com absoluta autonomia dos cooperados, 
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seja em relação às cooperativas, seja em relação ao tomador dos serviços, devendo ser 
juntada, na fase de habilitação, listagem contendo o nome de todos os associados. 
Esclarecem as partes que somente os serviços podem ser terceirizados, restando 
absolutamente vedado o fornecimento (intermediação de mão-de-obra) de trabalhadores a 
órgãos públicos por cooperativas de qualquer natureza. 

Parágrafo Segundo – Os editais de licitação que se destinem a contratar os serviços 
disciplinados pela Cláusula Primeira deverão fazer expressa menção ao presente termo de 
conciliação e sua homologação, se possível transcrevendo-os na íntegra ou fazendo parte 
integrante desses editais, como anexo. 

Parágrafo Terceiro - Para a prestação de serviços em sua forma subordinada, a licitante 
vencedora do certame deverá comprovar a condição de empregadora dos prestadores de 
serviços para as quais se objetiva a contratação, constituindo-se esse requisito, condição 
obrigatória à assinatura do respectivo contrato. 

 

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO 

Cláusula Quarta – A UNIÃO obriga-se ao pagamento de multa (astreinte) correspondente a 
R$ 1.000,00 (um mil reais) por trabalhador que esteja em desacordo com as condições 
estabelecidas no presente Termo de Conciliação, sendo a mesma reversível ao Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Parágrafo Primeiro – O servidor público que, em nome da Administração, firmar o contrato 
de prestação de serviços nas atividades relacionadas nas alíneas “a” a “r” da Cláusula 
Primeira, será responsável solidário por qualquer contratação irregular, respondendo pela 
multa prevista no caput, sem prejuízo das demais cominações legais.  

Parágrafo Segundo – Em caso de notícia de descumprimento dos termos firmados neste 
ajuste, a UNIÃO, depois de intimada, terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar sua 
justificativa perante o Ministério Público do Trabalho. 

 

DA EXTENSÃO DO AJUSTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA 
Cláusula Quinta – A UNIÃO se compromete a recomendar o estabelecimento das mesmas 
diretrizes ora pactuadas em relação às autarquias, fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, a fim de vincular todos os órgãos integrantes da 
administração pública indireta ao cumprimento do presente termo de conciliação, sendo que 
em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista deverá ser dado 
conhecimento ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais – DEST, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou órgão equivalente, para que 
discipline a matéria no âmbito de sua competência. 
 

DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE 

Cláusula Sexta – - As partes submetem os termos da presente conciliação à homologação 
do Juízo da MM. Vigésima Vara do Trabalho, para que o ajuste gere os seus efeitos jurídicos. 

Cláusula Sétima - Os termos da presente avença gerarão seus efeitos jurídicos a partir da 
data de sua homologação judicial. 

Parágrafo único – Os contratos em vigor entre a UNIÃO e as Cooperativas, que contrariem o 
presente acordo, não serão renovados ou prorrogados. 

Cláusula Oitava - A presente conciliação extingue o processo com exame do mérito apenas 
em relação à UNIÃO, prosseguindo o feito quanto aos demais réus. 
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Dito isto, por estarem as partes ajustadas e compromissadas, firmam a presente conciliação 
em cinco vias, a qual terá eficácia de título judicial, nos termos dos artigos 831, parágrafo 
único, e 876, caput, da CLT. 
Brasília, 05 de junho de 2003. 
 
 
GUILHERME MASTRICHI BASSO           GUIOMAR RECHIA GOMES 
Procurador-Geral do Trabalho                   Vice-Procuradora-Geral do Trabalho 
 
BRASILINO SANTOS RAMOS                     FÁBIO LEAL CARDOSO 
Procurador-Chefe/PRT 10ª Região                    Procurador do Trabalho 
 
MOACIR ANTONIO DA SILVA MACHADO 
Procurador-Geral da União 
 
HELIA MARIA DE OLIVEIRA BETTERO                 MÁRIOLUIZ GUERREIRO 
Sub-Procuradora-Regional da União–1ª Região                     Advogado da União 
 
 
 
Testemunhas: 
_________________________________________________ 
GRIJALBO FERNANDES COUTINHO 
Presidente da Associação Nacional dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho – ANAMATRA 
 
_________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DOMINGUES 
Presidente da Associação dos Juízes Federais 
do Brasil - AJUFE 
 
_________________________________________________ 
REGINA BUTRUS 
Presidente da Associação Nacional dos Procuradores  
do Trabalho – ANPT 
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ANEXO F 
 

  
 
 
Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

  
  

Contrato para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva dos 
sistemas prediais, civis, elétricos e 
hidráulicos que fazem entre si a 
Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP e a <nome da empresa>. 

 

A Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, Autarquia Federal, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 42.354.068/0001-19, 
situada na Rua Buenos Aires, nº 256, Centro - Rio de Janeiro - RJ, neste ato representada 
pela Chefe do Departamento de Administração e Finanças, Srª. Vilma de Oliveira Gatto, 
brasileira, viúva, portadora do documento de identidade nº 2142885, expedido pelo IFP/RJ 
e inscrita no CPF - MF sob o nº 109574997-87, consoante delegação de competência 
conferida pela Portaria SUSEP n° 2.786, de 9 de novembro de 2007, doravante 
denominada CONTRATANTE e a <nome da empresa>, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 
<n° do CNPJ>, situada na <endereço>, neste ato representada pelo <nome do 
representante>, <nacionalidade>, <estado civil>, portador do documento de identidade 
nº <n° da identidade>, expedido pelo <órgão expedidor> e inscrito no CPF – MF sob o 
nº <n° do CPF>, doravante denominada CONTRATADA, ajustam entre si e celebram o 
presente Contrato, nos termos do Pregão Eletrônico nº X/2008, em conformidade com a 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, o 
Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 e suas respectivas alterações, aplicando 
subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, as 
demais normas complementares, e do que consta do Processo SUSEP nº 
15414.004519/2007-57, mediante as condições inseridas nas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
 

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de engenharia para a 
operação, manutenção preventiva e corretiva dos sistemas: prediais, civis, elétricos, 
hidráulicos, incluindo efetuar desentupimentos de esgotos, e sistema fixo de combate à 
incêndio, com fornecimento de material, nas instalações dos prédios da 
CONTRATANTE, todos com endereços na cidade do Rio de Janeiro – RJ, conforme 
quadro abaixo: 
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PRÉDIO Endereço 
  

A Rua Buenos Aires, nº 256 (sede) 
B Rua Buenos Aires, nº 264 (anexo) 
C Rua Franklin Roosevelt, nº 39 ( 3 ° andar) 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
 

A vigência do presente Contrato terá duração de 12 (doze) meses, contada a partir 
de XX de xxxxxxxxxx de 2008, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, 
limitada a 60 (sessenta) meses, de acordo com o inciso II do art. 57, da Lei n° 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CARACTERIZAÇÃO DOS PRÉDIOS 
 
 
A caracterização das dependências dos prédios sede, anexo da 

CONTRATANTE, bem como do 3º andar da Av. Franklin Roosevelt, nº 39, estão 
descritas conforme item 1.1 do Termo de Referência GESER  nº 12/2007. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 
 
Os serviços que são objetos deste Contrato estão descritos conforme item 3 do 

Termo de Referência GESER  nº 12/2007. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO HORÁRIO DOS SERVIÇOS 
 

Os serviços, objeto deste Contrato, serão realizados em dias úteis, dentro do 
período de 7:00 às 21:59h (sete às vinte e uma horas e cinqüenta nove minutos), conforme 
necessidade da CONTRATANTE, embora mantendo a carga horária de 44h (quarenta e 
quatro horas) semanais. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Compete à CONTRATADA: 

 
a) executar as manutenções preventivas e corretivas, em todas as instalações da 

CONTRATANTE, abrangidas pelo objeto deste Contrato, seguindo, prioritariamente, os 
procedimentos estabelecidos no Anexo I do Termo de Referência GESER  nº 12/2007; 
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b) disponibilizar um de seus empregados para acompanhar empresas que, 

porventura, venham prestar serviços para a CONTRATANTE, podendo o devido 
acompanhamento ocorrer em final de semana ou feriado; 

 
c) fornecer os materiais, listados no Anexo II  do Termo de Referência GESER  nº 

12/2007, sem ônus para a CONTRATANTE, sendo os mesmos novos, de qualidade e em 
quantidades suficientes à boa execução dos serviços objeto deste Contrato; 

 
d) aceitar alterações na quantidade de materiais constantes do Anexo II, do Termo 

de Referência GESER nº 12/2007, ou substituição dos mesmos por outros, desde que, não 
ultrapassem o valor para as despesas com os referidos materiais neste Contrato; 

 
e) manter, nas dependências da CONTRATANTE, um estoque mínimo dos 

materiais constantes do Anexo III, do Termo de Referência GESER  nº 12/2007; 
 

f) encaminhar, os materiais para a CONTRATANTE, acompanhados de 
listagem, constando a descrição e a quantidade dos mesmos. A listagem deverá ser 
encaminhada sempre ao fiscal do Contrato; 

 
g) manter, no prédio sede da CONTRATANTE, relação de ferramentas 

constantes do Anexo IV do Termo de Referência GESER nº 12/2007; 
 

h) responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todos seus 
instrumentos, ferramentas e equipamentos até o término deste Contrato; 

 
i) manter, nas dependências da CONTRATANTE, Livro de Registro de 

Ocorrências atualizado, no qual constará toda a manutenção corretiva contendo a 
localização, a especificação e a quantidade de peças substituídas; 

 
j) emitir relatório comprobatório da execução das rotinas de Manutenção 

Preventiva, no qual deverão constar as assinaturas do técnico executante dos serviços 
contratados e do fiscal do Contrato da CONTRATANTE; 

 
l) dispor da Equipe Técnica conforme descrita item 4 do Termo de Referência 

GESER  nº 12/2007; 
 
m) confiar a um profissional devidamente habilitado, a coordenação dos serviços, 

a quem a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, todos os esclarecimentos 
que julgar necessários sobre o andamento dos mesmos, indicando, por escrito, o nome 
desse profissional e, no seu impedimento, quem o substituirá; 

  
n) apresentar e comprovar, no primeiro dia de vigência do Contrato junto à 

CONTRATANTE, nome e qualificação de seus empregados designados para a execução 
dos serviços, incluindo nível de escolaridade, os quais deverão ser, necessariamente, 
maiores de idade e portadores de bons antecedentes. A CONTRATANTE reserva-se o 
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direito de impugnar qualquer empregado da CONTRATADA que, a seu juízo, não 
preencha as condições exigidas perante este Contrato; 

 
o) fornecer uniformes aos seus empregados que estiverem designados para a 

execução dos serviços objeto deste Contrato; 
 

p) fornecer equipamentos de proteção individuais - EPIs - para seus empregados, 
visando a boa e adequada execução dos serviços, objeto deste Contrato; 

 
q) assumir, responsabilizar-se e tomar todas as medidas necessárias ao 

atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seu 
encarregado; 

 
r) corrigir, quaisquer serviços, objeto deste Contrato que, a juízo da 

CONTRATANTE, estejam em desacordo com as especificações do Termo de Referência 
GESER  nº 12/2007; 

 
s) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo 

ou em parte, os serviços objeto deste Contrato, nos quais se verifiquem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes dos serviços ora contratados ou do fornecimento de materiais de 
sua responsabilidade; 

 
t) responsabilizar-se, por todo ou qualquer dano causado à CONTRATANTE ou 

à terceiros, em decorrência de ação ou omissão de seus empregados; 
 

u) deixar, após a realização de cada um dos serviços, objeto deste Contrato, todos 
os locais absolutamente limpos, livres de entulhos e em perfeitas condições de ocupação; 

 
v) prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos com 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações, inclusive as 
pertinentes à segurança e saúde do trabalho e, empregar materiais de primeira qualidade; 

 
w) promover anotação, registro, aprovação e outras exigências dos órgãos 

competentes com os serviços, objeto deste Contrato, arcando com todos os ônus deles 
decorrentes; 

 
y) responsabilizar-se, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução dos serviços, objeto deste Contrato. A inadimplência da 
CONTRATADA com referência a esses encargos não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento e nem poderá onerar o objeto deste Contrato; 

 
z) responsabilizar-se ou apresentar, no prazo de 72h (setenta e duas horas), após o 

recebimento da Nota de Empenho, seguro contra acidentes pessoais para cobrir eventuais 
ocorrências, em que sejam vitimados seus empregados, quando da execução dos serviços, 
objetos deste Contrato; 
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aa) encaminhar, solicitação para obter autorização do fiscal do Contrato, com 
antecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas), com as descrições dos serviços a 
serem realizados e com a previsão de restabelecimento, quando houver a possibilidade de 
afetar ou interromper qualquer atividade da CONTRATANTE; 

 
ab) informar e sinalizar adequadamente, com equipamento visível e específico 

para tal fim, os locais que ofereçam algum risco de acidente ou inapropriados para a 
circulação dos servidores da CONTRATANTE e do público externo; 

 
ac) comunicar à CONTRATANTE, qualquer incidente que houver nas 

instalações sob sua manutenção. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
 
Compete à CONTRATANTE: 

 

 a) proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso dos empregados aos locais dos mesmos dentro dos horários estipulados, 
observando as normas internas; 

b) prestar as informações e os esclarecimentos necessários que venham a ser 
solicitados pela Contratada, a fim de proporcionar o cumprimento das obrigações contratuais; 

c) fornecer, no que couber, local, materiais, equipamentos e utensílios em quantidade 
e qualidade suficientes para o perfeito desenvolvimento dos serviços da CONTRATADA; 

d) não utilizar os empregados da CONTRATADA em outros serviços não 
abrangidos neste Contrato; 

e) efetuar o pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA no prazo 
estabelecido no Contrato. 

 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA REPACTUAÇÃO 

 

O preço dos serviços contratados corresponde à importância mensal de R$ xxx,xx 
(valor por extenso) e poderá ser repactuado, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 
(um) ano, a contar da data da proposta ou da data do orçamento à que a proposta se referir ou da 
data da última repactuação. 

 

Parágrafo primeiro. Será adotada como data do orçamento à que a proposta se 
referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho, ou do que estipular o salário 
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vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de 
antecipação e benefícios não previstos originalmente. 

Parágrafo segundo. Advindo prazo legal para repactuação do Contrato, caberá à 
CONTRATADA apresentar a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos 
do Contrato, bem como cópia autenticada do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, 
de acordo com a planilha inicialmente apresentada, devidamente justificada, efetuando os 
cálculos e submetendo-os à aprovação da CONTRATANTE. 

Parágrafo terceiro. Fica vedada a indexação por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação de custos. 

Parágrafo quarto. Autorizada a repactuação pela CONTRATANTE, o pagamento 
da diferença entre o valor reajustado e o anteriormente praticado, relativo aos serviços já 
prestados, será efetuado mediante a apresentação de fatura distinta da apresentada mensalmente. 

 

Parágrafo quinto. As conquistas salariais da categoria decorrentes da respectiva data-
base, por si só, não serão admitidas como capazes de ensejar a revisão contratual, para 
restabelecimento do equilíbrio econômino-financeiro do Contrato, antes do vencimento do prazo 
constante no caput desta Cláusula. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 

 

Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE em parcelas mensais e em moeda corrente nacional, por meio de ordem 
bancária e crédito em conta corrente, em até X (por extenso) dias úteis, se a Nota Fiscal / fatura, 
devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos necessários ao pagamento, 
for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido 
e atestada pelo Fiscal do Contrato. Caso não seja respeitado este prazo pela CONTRATADA, o 
pagamento será realizado em até X (por extenso) dias úteis contados da referida entrega. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo devolução de nota fiscal/fatura pela 
CONTRATANTE, por incorreção atribuída à CONTRATADA, o prazo de que trata o caput 
desta Cláusula, será contado da data da apresentação de nova nota fiscal/fatura, correta e sem 
rasuras. 

Parágrafo segundo. Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelo 
empregado, bem como os encargos que venham a incidir sobre este valor no caso de não 
cobertura. 

 Parágrafo terceiro. Os pagamentos estão condicionados à comprovação de 
recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço – FGTS, relativas aos empregados da CONTRATADA, postos à disposição da 
CONTRATANTE. 

Parágrafo quarto. Será feita consulta on-line, sobre a situação da CONTRATADA, 
no Sistema de Cadastro Único de Fornecedores – SICAF, com a conseqüente emissão de 
certidão que comprove sua regularidade. 
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Parágrafo quinto. Será feita retenção dos tributos exigíveis pela legislação vigente, 
exceto se a CONTRATADA tiver optado pelo SIMPLES, hipóteses em que deverá comprovar 
tal condição mediante fornecimento de cópia do respectivo termo de opção, desde que o tipo de 
serviço prestado não seja vedado pelo art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006. Será aplicado o 
percentual constante da tabela de retenção da Instrução Normativa n°480/2004 de 15 de 
dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal ou a que vier a substituí-la. 

Parágrafo sétimo. O número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, 
indicado na nota fiscal/fatura, deverá coincidir com o apresentado na proposta da 
CONTRATADA, o qual será utilizado para consulta ao SICAF, bem como para emissão de 
notas de empenho. 

 

Parágrafo oitavo. A CONTRATADA não poderá interromper a execução dos 
serviços em função de pendências referentes às suas responsabilidades contidas nesta Cláusula.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
 

A CONTRATANTE exercerá através de servidor da GESER (Gerência de Serviços 
Gerais), a fiscalização dos serviços, observando o fiel cumprimento do disposto neste Contrato, 
na forma do art. 67 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo primeiro. A fiscalização de que trata esta Cláusula, não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, 
na ocorrência desta, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes 
ou prepostos. 

Parágrafo segundo. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
fiscal deverão ser solicitadas às autoridades superiores da CONTRATANTE, em tempo hábil, 
para a adoção de medidas cabíveis. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 

O recurso orçamentário destinado a atender as despesas decorrentes deste Contrato 
corresponde ao valor total de R$ xxx,xx (valor por extenso) para o período 12 (doze) meses, 
correndo R$ xxx,xx (valor por extenso) por conta da dotação orçamentária consignada à 
CONTRATANTE, no exercício financeiro de 2008, pelo programa de trabalho 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxx>, na categoria econômica <xxxxxx>, conforme Nota de Empenho 
200XNE90XXXX e R$ xxx,xx (valor por extenso) a ser empenhado no exercício seguinte. 

 
Parágrafo único. Em caso de prorrogação deste Contrato, as despesas para os 

exercícios subseqüentes estarão submetidas à previsão orçamentária própria a ser consignada à 
CONTRATANTE na Lei Orçamentária da União. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 

O Contrato poderá ser rescindido por inadimplemento de suas cláusulas ou quando 
verificados os fatos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
disposições contidas nos arts. 79 e 80 da referida Lei, independentemente de aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. 

Parágrafo primeiro. Ocorrendo a rescisão, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
além das penalidades administrativas cabíveis, esta responderá por perdas e danos e demais 
cominações legais. 

Parágrafo segundo. O Contrato também poderá ser rescindido unilateralmente pela 
CONTRATANTE, por motivo de conveniência da Administração, notificando-se à 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, ainda, por acordo entre as 
partes. 

Parágrafo terceiro. Em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou 
parcial do Contrato, prevista no art. 77 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, a 
CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Pública. 

Parágrafo quarto. Em caso de rescisão contratual, o documento expedido para 
comunicação substituirá o Termo Rescisório, ficando as partes contratantes desobrigadas dos 
compromissos assumidos. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na forma e nos prazos 
estabelecidos, sujeitará a CONTRATADA às penalidades constantes do art. 7º da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, c/c o art. 14 do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e ainda, no que 
couber, as penalidades previstas, nos art. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
garantida a prévia defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades: 

a) advertência; 

b) multa, calculada sobre o valor global do Contrato: 

a. de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, respeitando o 
limite de 5% (cinco por cento), nos casos de atraso da entrega da garantia 
contratual, conforme estabelecido na Cláusula Sexta – Da Garantia, até que a 
CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

b. de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao dia, respeitando o 
limite de 20% (vinte por cento), nos casos de faltas que acarretem transtornos 
significativos para a CONTRATANTE, até que a CONTRATADA dê solução à 
inexecução do avençado ou até a rescisão contratual; 
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c. de 2% (dois por cento), acrescido de 0,1% (zero vírgula um 
por cento) ao dia, respeitando o limite de 20% (vinte por cento), por atraso no 
início ou conclusão dos serviços, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até 
que a CONTRATADA dê solução à inexecução do avençado ou até a rescisão 
contratual; 

d. de 20% (vinte por cento), pela inexecução total do Contrato; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 
com a Administração, pelo prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

Parágrafo primeiro.  A penalidade estabelecida na alínea “b” desta Cláusula poderá 
ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, devendo o valor da 
multa ser descontado do pagamento ou da garantia que houver sido prestada e, na hipótese de 
não ser coberto totalmente o valor da multa, prevalecerá o disposto no § 1º, do art. 87, da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo segundo. Contra as decisões que resultem em aplicação de penalidade, a 
CONTRATADA poderá interpor os recursos cabíveis, ao qual a autoridade competente poderá 
conferir efeito suspensivo, se presentes razões de interesse público, devidamente fundamentadas, 
conforme dispõe o art. 109, I, “f” e §2º da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993. 

Parágrafo terceiro.  A penalidade aplicada será registrada no SICAF. 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

a) É vedada a utilização da garantia ou deste Contrato para qualquer operação financeira. 

b) A CONTRATADA deverá dispor de oficina própria no estado do Rio de Janeiro. 

c) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto deste 
Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem o prévio 
consentimento por escrito da CONTRATANTE. 

d) A CONTRATANTE poderá solicitar a qualquer tempo, quaisquer documentos da 
CONTRATADA, para comprovação de regularidade de situação cadastral ou da 
contratação dos empregados envolvidos na prestação do serviço e demais documentos 
considerados pertinentes pela CONTRATANTE. 

e) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão 
consideradas como regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela 
CONTRATADA, através de protocolo, carta registrada ou telegrama, inclusive 
qualquer alteração do estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, 
telefone, fax ou outros dados pertinentes. 
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f) Só será permitida a permanência do empregado designado pela CONTRATADA nas 
dependências da CONTRATANTE, durante o período em que estiver prestando os 
serviços. 

g) A CONTRATADA deverá aceitar os acréscimos ou as supressões que se fizerem 
necessários, na forma dos §§ 1º e 2º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

h) A celebração do presente Contrato não acarretará qualquer vínculo empregatício entre 
a CONTRATANTE e os empregados indicados pela CONTRATADA para execução 
dos serviços. Caso a CONTRATANTE, a qualquer tempo, venha a ser notificada ou 
citada, administrativa ou judicialmente em relação a processos envolvendo obrigações 
trabalhistas ou previdenciárias pertinentes às relações de emprego, a CONTRATADA 
obriga-se a responder pronta e exclusivamente perante tais reivindicações. 

i) São partes integrantes deste Contrato: o Edital e seus Anexos, bem como a proposta da 
CONTRATADA no que não conflitar com as demais partes. 

j) A empresa deverá ser cadastrada na junta comercial no objeto a ser contratado. 

k) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do Contrato, 
compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como as condições de qualificação 
e habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº X/200X. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 

Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, não resolvidas 
administrativamente, as partes elegem o Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem as partes justas e pactuadas, firmam o presente Contrato, em 03 

(três) vias de igual teor e forma. 
 
 

Rio de Janeiro, xx de xxxxxxxxxx de 200X. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Vilma de Oliveira Gatto 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP 
 

 
 

______________________________________ 
Nome 

Empresa contratada 
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