
           
 

    MINISTÉRIO DA FAZENDA 

 

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

 

   TERMO DE REFERÊNCIA COLIC n.º 04/2016 

 

 

 

 

1. OBJETO 

 

1.1 Fornecimento e instalação de central de alarme e extinção de incêndio convencional com dois laços de alarme 

e 1 zona de extinção, 220V com baterias 12V-7ah (ou equivalente), 4 detectores ópticos de fumaça; 

cabeamento blindado para sistema de incêndio; 1 acionador manual, 1 chave de bloqueio, 1 acionador de 

emergência e 1 sirene sonora e luminosa, 4 saídas em contato seco, manutenção corretiva e testes nos cilindros 

de gás FM200 (excluída a recarga de gás) e garantia de 12 meses. A instalação será realizada no Edifício Sede 

da Susep localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 730 - 10º andar - Rio de Janeiro - RJ. 

 

 

2. DOS MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS 

 

 

2.1 Os seguintes equipamentos compõe a solução deste Termo de Referência:   

 

2.1.1 Central de alarme e extinção de incêndio convencional com no mínimo dois laços de alarme e 1 zona 

de extinção, 220V com baterias 12V 7ah (ou equivalente) com  

2.1.2 4 detectores ópticos de fumaça sendo 2 no forro e 2 sob o piso elevado, a disposição da instalação dos 

laços será feita conforme especificado pela fiscalização do contrato; 

2.1.3 Cabeamento blindado para sistema de incêndio; 

2.1.4 1 acionador manual, 1 chave de bloqueio e o 1 acionador de emergência e 1 sirene sonora e luminosa; 

 

 

2.2  A Empresa contratada deverá, no prazo de 15(quinze) dias contados da solicitação por email acompanhada da 

Nota de Empenho:   

 

2.2.1 Realizar o desligamento elétrico do sistema atual; 

2.2.2 Retirar os seguintes componentes: central de alarme, cabeamento, acionadores, chaves, sirenes sonora 

e luminosa e detectores; 

2.2.3 Realizar os reparos necessários nos 2 (dois) cilindros de gás fm200, incluindo os atuadores solenoides, 

manômetros, regulagem de pressão e verificação da carga e volume atual. Observação: não está 

incluído no serviço a recarga de gás fm200; 

2.2.4 Fornecer e instalar a nova central de alarme e extinção de incêndio com no mínimo dois laços de 

alarme e 1 laço de extinção, 220V com baterias 12V 7ah (ou equivalente) com 4 detectores ópticos  de 



fumaça sendo 2 no forro e 2 sob o piso elevado, a disposição da instalação dos laços será feita 

conforme especificado pela fiscalização do contrato; 

2.2.5 Substituir todo o cabeamento existente por cabeamento blindado; 

2.2.6 Fornecer e instalar o acionador manual, a chave de bloqueio e o acionador de emergência e as sirenes 

sonora e luminosa junto à central de alarme;  

2.2.7 Instalar o sistema de acionamento dos extintores fm200 já presente 

2.2.8 Interligar as quatro saídas em contato seco da central ao sistema de sinalização do Banco Central com 

o cabeamento fornecido pela própria equipe de manutenção do Banco Central; 

2.2.9 Realizar os testes no sistema de alarme e extinção; 

2.2.10 Instruir a equipe da Susep quanto aos procedimentos de funcionamento do sistema instalado; 

2.2.11 Realizar o descarte de todo o material não utilizado. 

2.2.12 Emitir relatório completo indicando todos os componentes do Sistema e sua forma de instalação 

assinado por técnico habilitado junto ao CREA/RJ e ao CBMERJ. 

 

 

3. DO PRAZO DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DO PAGAMENTO: 

 

  

3.1)  A Empresa contratada deverá concluir os serviços no prazo de 15(quinze) dias contados da solicitação por 

email acompanhada da Nota de Empenho.  

3.2) Após a conclusão dos serviços será emitido Termo de Recebimento Definitivo no prazo de 5(cinco) dias.  

3.3) Em até 10(dez) dias após a emissão será efetuado o pagamento em parcela única dos serviços prestados 

através de nota fiscal eletrônica (NF-e). 

 

 

 

4. DA GARANTIA DO SERVIÇO: 

 

 

4.1) O material adquirido deve contar com garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento do 

mesmo. 

 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 

 

  

5.1) O fornecedor obriga-se a proceder à entrega do material na data prevista, em perfeito estado e sem alterações 

na sua embalagem e/ou conteúdo. 

 

5.2) Entregar o material com observância das especificações previstas neste Termo de Referência, 

responsabilizando-se pela troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, dos itens que porventura estejam fora 

das especificações ou com embalagem danificada, independentemente do motivo alegado. 

 

5.3) A inobservância ao subitem 5.2 implicará no não pagamento do valor devido ao Fornecedor, até que ocorra a 

necessária regularização. 

 

 



6. DAS OBRIGAÇÕES DA SUSEP: 

 

 

6.1)  Efetuar o recebimento do material, verificando se está em conformidade com o solicitado. 

 

6.2)  Comunicar imediatamente ao fornecedor, quando da inspeção do material, qualquer irregularidade 

verificada. 

            

7. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 

 

 

7.1) No que couber, a contratada deverá observar o disposto na Instrução Normativa 01 de 19 de janeiro de 2010 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

 

8.  DO PAGAMENTO: 

 

8.1) O pagamento será efetuado mediante ordem bancária, através de crédito em conta corrente, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar do recebimento definitivo do material, mediante ateste pela Coordenação de Licitação e 

Contratos - Colic, no verso da nota fiscal, seguido de consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF. 

 

 

9. DA VISTORIA 

 

8.1) As empresas que necessitarem realizar vistoria no local dos serviços deverão realizar agendamento prévio 

através do email colic.rj@susep.gov.br ou pelo telefone 0xx21 3233-4099. 

 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

9.1)  A SUSEP poderá realizar acréscimo ou supressões nas quantidades inicialmente previstas, respeitados os 

limites do art. 65 da lei 8.666/93 e suas alterações, tendo como base os preços constantes da proposta do 

fornecedor. 

 

9.2)  O não cumprimento do disposto neste termo implicará a aplicação das penalidades cabíveis consoante ao que 

dispõe a lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

9.3)  Caso não haja expediente na data marcada para a entrega do material, ficará automaticamente adiada para o 

primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local indicado neste Termo de Referência. 

 

 

 

 

SUSEP/DIRAD/CGADM/COLIC. 

 

 

 

 

Luiz Eduardo Ademi Teixeira 

Analista Técnico 
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