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ANEXO A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
GEMAP Nº 02/2008 

 
 
1 – DO OBJETO 
 

Visa à contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento, entrega e 
instalação de Arquivos deslizantes para o almoxarifado da SUSEP no prédio do Banco 
Central, situado na Avenida Presidente Vargas nº 730, 8º andar; conforme especificações 
constantes no item 3 desse Termo de Referência. 
 
2 – DOS SERVIÇOS GERAIS 

 
2.1- Os serviços a serem contratados deverão seguir o abaixo descrito: 

 
a) A empresa contratada deverá especificar, na proposta, o quantitativo de arquivos 

deslizantes que melhor atenda a distribuição física do local, respeitados os 
quantitativos mínimos do item 3, b. 

 
b) A empresa contratada deverá elaborar, obrigatoriamente, um layout explicativo da 

distribuição dos arquivos deslizantes no almoxarifado, atestando que o sistema de 
arquivos deslizantes funcionará perfeitamente. O layout deverá ser um anexo da 
proposta, ficando obrigada a empresa contratada a efetuar o serviço de 
instalação/montagem dos arquivos de acordo com layout apresentado, salvo 
solicitação da SUSEP. 

 
c) A empresa contratada deverá fornecer e entregar o material no local indicado; 

 
d) A empresa contratada deverá instalar/montar os arquivos deslizantes no 

Almoxarifado do 8º andar; 
 

e) A empresa contratada deverá verificar a área do almoxarifado em m2 que está 
especificada na planta arquitetônica que será entregue pela SUSEP em CD. 

 
f) Todas as despesas com a entrega e instalação dos arquivos deslizantes correrão 

por conta da empresa contratada; 
 

g) Deverá ser agendado o dia e o horário da entrega e da instalação do material com 
a GEMAP pelo telefone 3233-4002 e 3233-4004. 

  
3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

a) Todo material deverá ser novo, não serão aceitos materiais remanufaturados e/ou 
usados. 

 
b) Quantidades mínimas: 

 
o 02 (dois) Arquivos Deslizantes fixos, simples,medidas mínimas 410mm larg. X 4400 

prof. X 2300 alt. 
o 05 (cinco) Arquivos Deslizantes duplos, medidas mínimas 820mm larg. X 4400 prof. 

X 2300 alt. 
o 288 (duzentos e oitenta e oito) Prateleiras regulável, medidas mínimas 410mm larg. 

 
 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
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c) Características dos Arquivos deslizantes: 

 
o A base dos módulos (fundo) deverá ser fabricada em chapa metálica, com espessura 

de, aproximadamente, 1mm e com face anterior lisa; a posterior deverá ser dotada 
de longarina de reforço estrutural, devendo suportar cargas de até 120kg de peso. 

 
o O carro deverá ser em chapa metálica com 2mm de espessura e perfis metálicos 

laterais de seção em “C”, com altura de 120mm e com espessura de 1,5mm, 
definindo a sustentação estrutural do subconjunto de movimentação do arquivo, ou 
seja, rodas e seus elementos de suporte, eixos e mancais; além disso, deverá 
incorporar dispositivo de segurança anti-tombamento e anti-descarrilamento atuante 
no trilho guia, para garantir a segurança do usuário. 

 
o Os eixos de transmissão deverão ser cilíndricos maciços e inteiriço em aço carbono, 

com diâmetro mínimo de 20mm, incorporando meios de engate através de luvas e 
chavetas, para maior durabilidade do conjunto. 

 
o Os quadros estruturais deverão ser definidos por perfis de seção em “U”, dotados de 

furos eqüidistantes a, pelo menos, 25mm, para encaixe dos componentes do arquivo, 
através de encaixes simples. 

 
o A pintura deverá ter acabamento em epóxi-pó, na cor cinza, com tratamento anti-

ferruginoso, garantindo a longevidade e durabilidade de uso do produto. 
 

o Os porta-etiquetas deverão ser fixados aos painéis frontais, em alinhamentos 
correspondentes e conformados em moldura de PVC e visor transparente acrílico, 
para permitir a rápida identificação tanto dos corpos quanto dos acervos 
acondicionados. 

 
o Os trilhos de guia deverão ser em aço trefilado e zincado, incorporando canal central 

e, em suas laterais, possuir 2 (duas) garras metálicas perfiladas em “C” em toda a 
extensão do trilho, para segurança contra tombamento dos corpos, apresentando 
meios de nivelamento e alinhamento que garantam a ausência de desníveis ou 
desencontros transversais e/ou longitudinais. 

 
o As prateleiras deverão ser em chapa metálica dobrada, com espessura mínima de 

1mm e com altura de borda de, pelo menos, 22mm, apresentando face anterior 
totalmente lisa e livre de canais e reentrâncias, para evitar o acúmulo de pó e 
sujeira, e face posterior apresentando, pelo menos, um par de reforços longitudinais, 
que permita resistência a cargas de até 120kg e permitindo a regulagem de altura 
por simples encaixe, sem o uso de ferramentas pelo próprio usuário. 

 
o As rodas de guia deverão ser maciças e usinadas, com diâmetro mínimo de 125mm, 

apresentando um ressalto central anelar em dimensões compatíveis com o canal 
presente nos trilhos de guia, onde se deslocam corrediçamente, impedindo que o 
arquivo saia de seu curso e alinhamento. 

 
o Deverá possuir dispositivo de tração constituído de múltiplas engrenagens redutoras 

e correntes de aço, que permitam o deslocamento suave dos corpos com cargas 
elevadas, com o mínimo esforço do operador. As engrenagens deverão atuar por 
acoplamento direto e/ou indireto. 

 
o O volante deverá ser ergonômico e produzido em aço, dotado de três manípulos 

anatômicos de alta resistência, e possuir mecanismo com acionamento silencioso e 
leve para a tração do sistema, diminuindo o esforço do operador. 

 
OBS1: A vistoria faz-se extremante necessária para a perfeita avaliação da área para serem instalados/ 
montados os arquivos.  
 
OBS2: A empresa dever trazer um CD virgem, no momento da vistoria, para trocar por um CD com a 
planta arquitetônicas do local onde serão instalados/montados os arquivos.  
 
4- DO PRAZO 
 



 

 
 

3

a) O prazo para a execução dos serviços é de no máximo 30 (trinta) dias corridos a 
contar da data da comunicação da SUSEP/GEMAP à empresa contratada para 
iniciar os serviços; não podendo, no entanto, a comunicação ser feita em um prazo 
superior a 30 (trinta) dias corridos da data de assinatura do contrato. 

 
5- DA FISCALIZAÇÃO 
   

a) A SUSEP exercerá, através da GEMAP, a fiscalização e o acompanhamento dos 
serviços, observando o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo de 
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA 
com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 

 
6- DO PAGAMENTO   
 

a) O pagamento será efetuado através de ordem bancária e crédito em conta 
corrente, em duas parcelas: uma, de 20% do valor total, em até 10 dias da 
assinatura do contrato; e a outra, de 80% do valor total, em até 10 (dez) dias do 
Aceite dos serviços, ambas mediante apresentação de fatura no protocolo da 
CONTRATANTE; 

 
b) Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto estiver 

pendente de liquidação, obrigação imposta à mesma em virtude de inadimplência 
contratual; 

 
c) Ocorrendo à necessidade de devolução de nota fiscal/ fatura, a contagem do prazo 

iniciar-se-á a partir da nova data de entrega no protocolo da SUSEP; 
 
7- DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

a) 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, previamente por escrito, o nome desse profissional e, no seu 
impedimento, quem o substituirá; 

 
b) A  CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as 

necessidades cabíveis ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com 
mal súbito, por meio de seus representantes; 

 
c) A CONTRATADA será obrigada a reparar, remover, reconstruir ou substituir às 

suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução 
do serviço objeto deste projeto básico e/ou dos materiais empregados; 

 
d) A CONTRATADA deverá utilizar boa técnica, atender as normas e legislações 

vigentes e à ABNT, inclusive as pertinentes à segurança e saúde do trabalho, e 
empregar materiais de primeira qualidade; 

 
e) A CONTRATADA deverá ressarcir todo e qualquer o dano causado a SUSEP ou a 

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

f) A CONTRATADA deverá se responsabilizar, direta ou indiretamente, por 
todas as despesas decorrentes da execução destes serviços, tais como, 
aquisição de materiais, equipamentos e utensílios, remunerações, 
encargos sociais, insumos, tributos, e demais gastos, sendo neles 
incluídos, transporte, alimentação, uniformes e complementos dos seus 
empregados; 

 
g) A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela guarda, segurança e proteção de 

seus materiais, equipamentos e utensílios até o término dos serviços; 
 

h) Todos as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão 
consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela empresa 
CONTRATADA, através de protocolo, carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer 
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alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, 
telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

 
i) A CONTRATADA é responsável por todo material e equipamentos que lhe forem 

confiados e deverá proteger esse material e equipamentos durante todo o período 
da instalação; 

 
j) Fica assegurado à fiscalização o direito de rejeitar todo e qualquer 

material ou equipamento de má qualidade, assim como solicitar a substituição 
de qualquer empregado da contratada cujo comportamento ou capacidade técnica 
seja julgada inconveniente; 

 
k) A CONTRATADA será responsável pela supervisão, vigilância e guarda de todos os 

materiais, equipamentos e utensílios até o término da execução dos serviços; 
 

l) A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas 
decorrentes de infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em 
vigor, concernentes aos serviços em execução; 

 
m) A visita técnica é obrigatória, havendo emissão de atestado de visita. A visita 

deverá ser marcada com os servidores da GEMAP pelos telefones 3233-4002 e 
3233-4004. 

 
n) Ficará a cargo da contratada todo o material necessário para a perfeita 

execução do objeto desse Termo de Referência. 
 

o) Todo o entulho e o material não utilizado na instalação será de inteira 
responsabilidade da empresa contratada; devendo ser retirado do prédio no final 
do serviço. O local deverá estar totalmente limpo ao término dos serviços. 

 
p) É de total responsabilidade da empresa contratada a instalação/montagem e o 

perfeito funcionamento dos arquivos de acordo com o Layout apresentado. 
 

q) Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente identificados por 
crachás da empresa.  

 
r) Deverá ser enviada à GEMAP lista com relação dos funcionários que irão trabalhar 

no local, com 48 horas de antecedência, para autorização de entrada. 
 
8- DO ACEITE DOS SERVIÇOS 
 

a) O aceite do serviço será feito mediante documento (Termo de Recebimento) 
assinado por ambas as partes (CONTRATANTE e CONTRATADA), após terem 
sido feitas todas as instalações e todos os testes, ficar comprovado o perfeito 
funcionamento dos arquivos deslizantes e após ter sido retirado todo o entulho do 
local, deixando-o totalmente limpo. 

 
9- DA GARANTIA 
 

a) Todo o serviço e Todo o material deverão ter garantia de 2 anos (DOIS 
ANOS), a contar do aceite definitivo dos serviços. Nesse período a empresa 
contratada deverá oferecer, também, suporte técnico para qualquer problema 
referente ao serviço prestado, quer seja no material, quer seja na instalação; 
devendo comparecer à SUSEP um técnico da empresa habilitado para resolver o 
problema em no máximo 72 horas. 
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10– DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 

 
PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 
I – Mão de obra técnica especializada, para instalação dos 
arquivos deslizantes. 

 

II – Material – Arquivos deslizantes com todos os acessórios 
para instalação. 
 

 

III– Transporte / Entrega do material 
 

 

TOTAL DA PROPOSTA  
  
OBS: Todos os itens da planilha de custos deverão ser obrigatoriamente preenchidos. 


