
 
 

                                
Ministério da Fazenda 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
 

ANEXO A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

GEMAP Nº 09 /2009 

1 – OBJETO:  

 

Prestação de serviços com fornecimento e instalação de 03 (três)  
interfaces  inerentes a 48 portas para ramais analógicos e cabos 
conectores especiais proprietários a serem instalados em Central Digital 
ERICSSON modelo MD 110 no prédio sede da SUSEP, na Av. Presidente 
Vargas, 730, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.  

 
2 - REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERV IÇOS 
 
2.1. A contratada deverá apresentar: 
 

a) 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; 

 

3 - DOS SERVIÇOS: 

 

3.1 – Os serviços deverão ser executados em finais de semana, ou se 
forem executados durante a semana, após as 20 horas; 

3.2 – Toda a mão-de-obra para execução dos serviços deverá estar 
prevista, bem como todos os materiais e equipamentos. Todos os serviços 
deverão ser efetuados em consonância com as normas técnicas da  
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

3.2 – A contratada deverá fornecer todo o ferramental adequado ao 
serviço, bem como, todo o material de consumo. 

 

 



4 – DAS ROTINAS DE SERVIÇO:   

             

4.1 – Os técnicos que efetuarão os serviços deverão estar devidamente 
uniformizados e portando crachá com foto. 

4.2 - Após os serviços os locais deverão permanecer limpos e sem restos 
de materiais. 

4.3 – A visita é obrigatória, devendo ser contatada a GEMAP para marcar a 
mesma no telefone 3233-4002. 

 

5 - FISCALIZAÇÃO: 

 

5.1 – A SUSEP exercerá através da GEMAP a fiscalização dos serviços 
executados, observando o fiel cumprimento das exigências constantes 
desse Projeto, o que não exclui a fiscalização e supervisão dos serviços 
por parte da contratada e não exime esta última da responsabilidade pela 
sua execução. 

 
6 - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 

A garantia dos serviços e dos materiais deverá ser de 02 (dois) 
anos, contados a partir da data da emissão do termo de recebimento 
definitivo dos serviços. 

 

7 – DO PAGAMENTO 

 

               O pagamento será efetuado até 10 dias após a emissão do termo 
de recebimento definitivo. 

 

8 – DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE CUSTOS 
 

 

 

PLANILHAS DE CUSTOS VALOR (R$) 

I – Mão de obra  

II – (3) Interfaces  

III – Dos Gastos com outros materiais  

IV – Dos Gastos com Tributos  

  

TOTAL DA PROPOSTA  

 

 


