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Anexo I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 34/2008 
 

 
1 – DO OBJETO 
 

Visa à contratação de empresa especializada nos serviços de instalação/colocação 
de Isolamento Acústico com fornecimento de todos os materiais necessários nas 
dependências da SUSEP, situado na Av. Presidente Vargas, 730. 
 
 
2 – DOS SERVIÇOS GERAIS: 
 
2.1 -  O sistema a ser adotado para o Isolamento Acústico solicitado será a 
instalação de duas camadas de lã de rocha, com duas densidades, sobrepostas, 
sendo uma com uma polegada/64 kg/m3, e a outra com uma polegada/16 
kg/m3. 
 
2.1.1 - Os serviços a serem contratados deverão seguir o abaixo descrito: 
 
a)  Retirada das divisórias internas de painéis celulares; 
b) Aplicar duas camadas de lã de rocha; 
c)  Reinstalar as divisórias que foram retiradas; 
d)  Instalar sobre a porta fita com fibras longas para isolamento; 
e)  Instalar entorno da porta, filtro do tipo BIDIN, com 2 mm de espessura; 
f)  Completar com divisória no vão de porta anterior; 
g)  Aplicar silicone industrial incolor nas aberturas com fugas de som. 
 
2.1.2 - Os serviços deverão ser executados de segunda a sexta-feira, a princípio, após o 
horário de expediente da SUSEP, a partir das 18:00 horas até às 21:00 horas. O horário 
poderá ser alterado, conforme solicitações da GEMAP.  
 
2.1.3 - Após a execução de cada serviço, os locais deverão estar absolutamente limpos, 
livres de entulhos e deixados em perfeitas condições de uso. 
 

2.1.4 – Deverá ser agendado com a GEMAP, pelos telefones (21) 3233-4002 e 3233-4004, 
os dias e horários de execução dos serviços. 

 

2.2 Locais onde será instalado o isolamento acústico: 

• 7º andar: sala do Procurador Geral, uma sala de reunião e todas as divisórias do 
corredor (torres 1 e 2); 

• 8º andar: sala do chefe do DEAFI, todas as salas do serviço médico, uma sala de 
reunião e todas as divisórias do corredor (torres 1,2,3 e 4); 

• 9º andar: sala do Chefe do DEFIS, sala do chefe do DECON, nas duas salas de 
reunião e todas as divisórias do corredor (torres 1,2,3 e 4); 
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• 10º andar: sala do chefe do DETEC, uma sala de reunião e todas as divisórias do 
corredor (torres 1,2,3 e 4); 

• 13º andar: todas as salas das torres 3 e 4, sala do Secretário Geral, sala do 
Auditor e todas as divisórias do corredor (torres 1,2,3 e 4); 

 

3 – DOS MATERIAIS E FERRAMENTAIS: 

3.1 - A contratada deverá fornecer todos os materiais e ferramentais necessários à boa 
execução dos serviços. 

3.2 – Nãos serão aceitos materiais usados ou remanufaturados. 
 
3.3 - A contratante tem o direito de recusar qualquer material que esteja dentro do padrão 
de qualidade especificado nesse Termo de Referência e que esteja fora das especificações 
técnicas exigidas. 
 
4 – DO CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO 
 
4.1 - O prazo máximo de execução para o serviço é de 120 corridos dias após a data do 
recebimento do Empenho, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93; 
 
4.2 - O desembolso financeiro será admitido nos níveis máximos abaixo descritos, 
conforme execução/conclusão das etapas abaixo: 
 

• 1ª Etapa - 30% do valor total da proposta (após executado no mínimo 30% do 
objeto contratado)  
 

• 2ª Etapa - 40 %do valor total da proposta (após executado no mínimo 70% do 
objeto contratado)  

 
• 3ª Etapa - 30% do valor total da proposta (após o Recebimento dos serviços) 

 
4.3 - A empresa deverá apresentar, no inicio dos serviços, um cronograma físico-
financeiro, que contemple o desenvolvimento previsto para a execução total do objeto 
desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo de execução proposto pela 
licitante, as etapas supracitadas, seus respectivos custos e pagamentos por parte da 
SUSEP. 
 
4.4 - Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente 
concluídas, a licitante deverá preparar seu Cronograma Físico-financeiro de forma a refletir 
adequadamente o andamento esperado dos serviços. 
 
4.5 – Só será efetuado pagamento mediante vistoria e testes que comprovem que o 
sistema de isolamento acústico funciona perfeitamente, e depois dos usuários estarem de 
acordo com o perfeito funcionamento do sistema de isolamento acústico.  
 
4.6 - Os preços propostos na planilha de formação de custos serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, 
sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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4.7 Todos os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária e crédito em 

conta corrente mediante apresentação de fatura no protocolo da CONTRATANTE; 
 
4.8 Nenhum pagamento será efetuado à empresa CONTRATADA, enquanto estiver 

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

4.9 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; 

 
 
5 – DA FISCALIZAÇÃO 

A SUSEP exercerá, através da Gerencia de Material, Patrimônio e Serviços – 
GEMAP, a fiscalização e o acompanhamento dos serviços, observando o fiel cumprimento 
das exigências constantes deste Termo, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade 
da contratada com a execução, fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa 
habilitada. 
 
6 – DA PROPOSTA 
 

6.1 - A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 

a) Dados da empresa (Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, etc.) 

b) Conta bancária (nome e número do banco, da agencia e da conta corrente). 

c) Valores expressos em moeda corrente nacional. 

d) Planilha de Custo e Formação de Preços TOTALMENTE preenchida, conforme anexo 
I. 

e) Declaração de total concordância com as condições estipuladas neste Termo. 

f) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

g) Garantia do material e do serviço conforme item 9. 

h) Apresentar ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado de execução de serviço de características 
semelhantes aos descritos neste Termo de Referência (a apresentação desse 
atestado é condição indispensável para participação do processo 
licitatório) 

 

OBS: a vistoria faz-se extremamente necessária para que a empresa avalie a área a ser instalado o revestimento 
acústico. 

 
7 – DA VISTORIA 
 
7.1 - A vistoria aos locais de execução dos serviços é obrigatória, deverá ser previamente 
agendada pelos licitantes interessados com a Gerência de Materiais, Patrimônio e Serviços 
pelo telefone (21) 3233-4004 e (21) 3233-4002. A vistoria deverá ser, necessariamente, 
realizada até o dia útil imediatamente anterior à data de abertura das propostas. 
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7.2 - Quando da vistoria, os licitantes deverão inteirar-se das condições e do grau de 
dificuldade dos trabalhos.  Na ocasião da vistoria, será fornecido aos licitantes o 
comprovante de vistoria de que trata o Anexo I do Edital. 
 
7.3 - A vistoria deverá ficar a cargo de representante qualificado, expressamente 
credenciado pelo licitante. 
 
7.4 - Não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores relacionadas a 
dificuldades na realização dos serviços e ao desconhecimento das condições de trabalho 
por parte dos licitantes 
 
7.5 - A GEMAP fornecerá, como complementação a vistoria, mediante troca por um CD 
virgem, um CD com o LAYOUT dos andares onde serão instalados os isolamentos 
acústicos; porém, caberá a empresa verificar na vistoria toda a METRAGEM EXATA 
a ser instalado o isolamento acústico.  
 
 
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, e após ter sido retirado todo o 
entulho do local, deixando-o totalmente limpo. 
 

b) Caso o serviço não seja aceito total ou parcialmente pela SUSEP/GEMAP, a 
contratada deverá refazer o que for solicitado para que seja efetuada nova 
vistoria pela GEMAP. 
 

9 – DA GARANTIA  
 

a) Todo o material deverá ter garantia mínima de 5 anos (CINCO ANOS) 
contra defeitos de fabricação, a contar do término dos serviços; e 
garantia mínima de 2 (dois) anos dos serviços contratados a contar do 
término dos serviços. Nesse período a empresa 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 (setenta e 
duas) horas. 

 
b) As garantias deverão OBRIGATORIAMENTE estar especificadas na 

proposta. 
 
 
 
10 – DAS DISPOSIÇOES 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 
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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 Termo de Referência 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, bem 
como por todo material e equipamentos que lhe forem confiados e deverá 
proteger esse material e equipamentos durante todo o período da instalação 

 
h) Todas 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 alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados bancários, 
endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes; 

 
i) 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; 

 
j) 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; 

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

visita deverá ser agendada com os servidores da GEMAP pelos telefones 3233-
4002 e 3233-4004. 
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l) Todas as dúvidas referentes ao serviço a ser prestado deverão ser esclarecidas 

antes do inicio dos serviços, pelo e-mail GEMAP@SUSEP.GOV.BR; não serão 
aceitos questionamentos posteriores referente à execução do serviço a ser 
contratado que puderem alterar ou modificar a proposta apresentada pela 
empresa. Face ao exposto, a visita técnica executada pela empresa contratada 
deverá ser minuciosa, e deverá ser feita por pessoa qualificada para verificar e 
quantificar todo o serviço a ser executado. 

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

execução do objeto desse Termo de Referência. 
 

n) Todo o entulho e todo o material não utilizado na instalação serão de inteira 
responsabilidade da empresa contratada; devendo ser retirado do prédio no 
final do serviço. O local deverá estar totalmente limpo e em perfeita ordem no 
momento da entrega do serviço. 

 
o) Todos os funcionários da contratada deverão estar devidamente identificados 

por crachás da empresa para poderem entrar e circular pelo prédio.  
 

p) Deverá ser enviada à GEMAP lista com relação dos funcionários que irão 
trabalhar no local, com 48 horas de antecedência, para autorização de entrada. 
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TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 34/2008 
 

ANEXO I 

 
 

COMPROVANTE DE VISTORIA 
 
 
 

Declaramos que a empresa ......................................................, representada pelo(s) 
Sr.(s) ......................................................................................., compareceu à 
vistoria constante no Termo de Referência GEMAP nº  34/2008. 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável pela SUSEP 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 

Assinatura do Responsável da CONTRATADA 
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TERMO DE REFERÊNCIA GEMAP 34/2008 
 

 

ANEXO II 

 
 
 
 
 
PLANILHA DE CUSTOS 

 
VALOR (R$) 

 
I – Dos Técnicos colocados à disposição 

 

 
II – Dos Gastos com materiais/ entrega/ transporte 

 

 
III – Dos Gastos com Tributos (tributos incidentes sobre o custo 
(especificar nome, alíquota e valor, exceto IRPJ e CSLL) 
 

a) ____________________________________________ 
b) ____________________________________________ 
c) ____________________________________________ 
d) ____________________________________________ 
e) ____________________________________________ 

 

 

 
IV – OUTROS (especificar) 

 

V – VALOR TOTAL POR M2 
 

TOTAL DA PROPOSTA (I+II+III+IV) 

 

 
 
 

 


