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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014  

 (Processo Administrativo n° 01200.004598/2014-26) 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação – MCTI, por meio do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais – CEMADEN, sediado na Rodovia Presidente Dutra, km 40, na cidade de 

Cachoeira Paulista, SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, 

de 31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instruções Normativas 

SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 08/12/2014. 
Horário: 10:00 horas. 
Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, das instalações 

elétricas, eletroeletrônicas, sistema de segurança, CFTV, mecânicas e de ar condicionado, 

necessárias à operação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais – CEMADEN localizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos – SP, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2014, na 

classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 240224  

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001 

Elemento de Despesa: 33.90.39 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
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3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha 

pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. 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 ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º 

do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 

administrativos, na forma da legislação vigente; 

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.2.4. que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou 

liquidação; 

4.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo 

de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou 

rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde 

que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, 

vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.4.1.  que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
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4.4.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o 

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos no Edital; 

4.4.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.  

4.4.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances.  

5.4. 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.  

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as 

propostas apresentadas.   

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

5.6.1. Valor anual (global) do item;  

5.6.2. Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes 

informações:  

5.6.2.1. Produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada 

pela Administração como referência, a respectiva comprovação de 

exequibilidade; 

5.6.2.2. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados 

na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua especificação; 
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5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente na prestação dos serviços. 

5.9. Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo 

condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que 

trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 

26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução Normativa/RFB Nº 971, de 13 de 

novembro de 2009 (DOU 17.11.2009). 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência.  

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual (global) do item.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser inferior ao lance anterior. 

6.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

6.7.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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6.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema.   

6.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá 

ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior 

a três (3) segundos.  

6.9. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.10. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.11. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.12. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 

participantes.  

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

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  

6.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

6.15. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à 

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, 

de 2007. 

6.16. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) 

acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a 

primeira colocada. 

6.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

6.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas 

as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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6.19. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, 

empresa de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será 

realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

6.20. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos 

no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no 

seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 

7.174, de 2010. 

6.21. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos serviços: 

6.21.1. prestados por empresas brasileiras;  

6.21.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

6.22. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público 

para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.   

7.3. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que, 

comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente 

preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 

que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando 

se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3º, 

do art. 29, da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2008. 

7.5. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

7.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

7.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 

60 (sessenta) minutos, sob pena de não aceitação da proposta. 
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7.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo 

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, 

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar 

a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas 

neste Edital. 

7.10.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e 

passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço 

melhor. 

7.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 

13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 

vencida junto ao SICAF. 

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, 

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento 

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de 

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal 

das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, 

conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 

relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições 

seguintes: 

8.3. Habilitação jurídica:  



 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 9 de 121 

 

8.3.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de 

Empresas Mercantis; 

8.3.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de 

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

8.3.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

8.3.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.3.5. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social 

em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 

Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971. 

8.3.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no País; 

8.3.7. no caso de exercício de atividade de engenharia: ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos do 

art. 55 e 59 da Lei n° 5.194/66. 

8.3.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva; 

8.4. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.4.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, 

por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);  

8.4.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.4.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

8.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, 

aprovada pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.4.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

8.4.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante;  

8.4.8. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

8.4.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte 

documentação: 

8.5.1. certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou 

recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

8.5.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.5.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.5.3.  comprovação da boa situação financeira da empresa mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC = -----------------------; e 

Passivo Circulante 

8.5.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem 

resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 

patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do 

item pertinente. 

8.5.5. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação 

econômico-financeira por meio de: 

8.5.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital 

de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% 

(dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor 
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estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço 

patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;  

8.5.5.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço 

patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social, 

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da 

proposta. 

8.5.5.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de 

compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo VI, de que 

1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a 

Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da 

sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio 

Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada 

neste Edital; 

8.5.5.3.1. a declaração de que trata a subcondição acima deverá 

estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício 

(DRE) relativa ao último exercício social, quando houver divergência 

percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, 

entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser 

apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas. 

8.6. No caso de licitação para locação de materiais ou para fornecimento de bens 

para pronta entrega, não se exigirá da microempresa ou empresa de pequeno porte a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. 

8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 

qualificação técnica, por meio de: 

8.7.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), na forma da Lei 5194/66, com 

habilitação no ramo de atividade de Engenharia civil, mecânica, elétrica, 

eletrônica e segurança do trabalho em atendimento à Resolução do 

CONFEA nº 413 de 27.06.97 e Resolução 266 de 15.12.79 e de acordo com 

disposto no Inciso I do Art. 30 da Lei no 8.666/93, em plena validade; 

8.7.2. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em 

características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 

com o item pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a 

apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado. 

8.7.2.1. Os atestados referir-se-ão a contratos já concluídos ou já 

decorrido no mínimo um ano do início de sua execução, exceto se houver 

sido firmado para ser executado em prazo inferior, apenas aceito mediante 

a apresentação do contrato. 



 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 12 de 121 

 

8.7.2.2. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito 

de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 

contrato social vigente; 

8.7.2.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, 

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, 

endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços. 

8.7.3. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável; 

8.7.4. Comprovação de que os Responsáveis Técnicos pertencem ao quadro 

permanente da licitante na data da assinatura do contrato. A comprovação de 

vinculo dos Responsáveis Técnicos deverá ser demonstrada por meio de copias 

das Carteiras de Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado ou mediante 

cópia do ato de investidura no cargo ou cópia do contrato social e suas alterações, 

em se tratando de sócio; 

8.7.5. Apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica-Operacional 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito publico ou privado, devidamente 

registrado(s) no órgão competente – CREA, que comprove(m) que a Licitante e os 

seus Responsáveis Técnicos tenham executado, a contento, serviços de natureza 

e vulto compatíveis com o objeto ora licitado e que façam explicita referência pelo 

menos às parcelas de maior relevância técnica e valor significativo, que permitam 

estabelecer, por comparação, proximidade de características funcionais técnicas, 

dimensionais e qualitativas com o objeto da presente licitação, em edificações não 

residenciais, com as seguintes características: 

8.7.5.1. Operação e manutenção em edificação comercial dotadas de 

subestações transformadoras de energia 100 kVA – 220 V (3F+T+N), 

composta por transformadores trifásicos a seco com capacidade unitária de  

100 kVA, com possibilidade de somatória dentro de um mesmo site. 

8.7.5.2. Operação e manutenção dos sistemas de ar condicionado dotados de 

VRV inverter, onde a soma dos equipamentos chegue na capacidade 

mínima de 30 TR. 

8.7.5.3. Operação e manutenção de sistema de geração de energia composto 

por grupo gerador com carenagem acústica com potência mínima de 100 

kVA movido a diesel, com chave de transferência, instalado e sendo 

permitida a somatória de unidades de no mínimo 50 kVA cada para atender 

esta meta. 

8.7.5.4. Operação e manutenção de no-breaks e banco de baterias com 

capacidade mínima de 80 kVA. 

8.7.5.5. Serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, elétrica, 

eletrônica, civil, hidráulica e mecânica. 

8.7.5.6. Execução de manutenção predial em área edificada e que seja igual ou 

superior a 1.000 m² no mesmo site, podendo ser somadas as áreas de 

vários prédios. 

8.7.6. Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações 

necessárias para o cumprimento das obrigações objeto dessa licitação e futura 

contratação. 
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8.8. Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte 

documentação: 

8.8.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos 

exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas 

de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da 

cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 

6º da Lei n. 5.764 de 1971; 

8.8.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – 

DRSCI; 

8.8.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de 

cooperados necessários à prestação do serviço; 

8.8.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107; 

8.8.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte 

dos cooperados que executarão o contrato; e 

8.8.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica 

da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia 

que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata 

da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o 

contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão 

que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; 

8.8.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o 

art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal 

auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

8.9. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados pelos licitantes, via sistema COMPRASNET (quando 

convocado pelo pregoeiro) ou via e-mail licitacao@cemaden.gov.br, no prazo de até 2 

(duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.  Posteriormente, serão 

remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por 

tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 03 (três) 

dias úteis após encerrado o prazo para o encaminhamento via fac-símile (fax) ou e-mail; 

8.10. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.10.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

mailto:licitacao@cemaden.gov.br
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8.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

8.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.13. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de 

registros de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir 

eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste 

certame.  

8.14. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência de empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

11.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de 

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme 

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações 

contratuais. 

11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de 

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual. 

11.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

11.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

11.3.2. prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato;  

11.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à 

Contratada;   

11.3.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela contratada; 

11.4. a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados acima; 

11.5. a garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em 

conta específica com correção monetária, em favor do contratante; 

11.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

11.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada. 
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11.8. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

11.8.1. caso fortuito ou força maior;  

11.8.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais;  

11.8.3. descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos 

ou fatos praticados pela Contratante;  

11.8.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

11.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas acima. 

11.10. Será considerada extinta a garantia: 

11.10.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 

acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de 

que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

11.10.2.  no prazo de três meses após o término da vigência, caso a 

Contratante não comunique a ocorrência de sinistros. 

 

12. DO TERMO DE CONTRATO  

12.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de 

Contrato, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da 

Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

12.2. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao 

SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 

resultados serão anexados aos autos do processo. 

12.2.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado 

deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) 

dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

12.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite do adjudicatário, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  

12.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

12.5. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-

se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
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13.     DO REAJUSTE 

13.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Contrato, anexo a este Edital. 

 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência. 

 

15.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência.  

 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços 

executados e os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em 

banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

16.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 03 (três) 

dias, contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que 

aquela se referir. 

16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados e aos 

materiais empregados. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

16.6. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 

2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 
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16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com 

a qualidade mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a 

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à 

demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancária para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

16.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 

fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 

a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos.   

16.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas 

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à contratada a ampla defesa.  

16.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

16.13. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF. 

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

16.14.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá 

a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

16.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 

      

 

I = (6/100) 

     365 

 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

17.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

17.1.2. apresentar documentação falsa; 

17.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.5. não mantiver a proposta; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre 

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 

lances. 

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

17.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

17.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na 

Lei nº 9.784, de 1999. 

17.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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17.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

 

 

18.   DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao@cemaden.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Estrada 

Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo (Rodovia Presidente Dutra, km 

137,8) – galpão do CEMADEN, CEP 12247-016, São José dos Campos/SP, na 

Coordenação de Administração. 

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro 

horas. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão 

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 

indicado no Edital. 

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta 

por qualquer interessado. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 

que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

mailto:licitacao@cemaden.gov.br
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19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 

endereço Estrada Doutor Altino Bondesan, 500, Distrito de Eugênio de Melo (Rodovia 

Presidente Dutra, km 137,8) – galpão do CEMADEN, CEP 12247-016, São José dos 

Campos/SP, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço 

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista 

franqueada aos interessados. 

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

19.10.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

19.10.3. ANEXO III – Minuta de Termo de vistoria; 

19.10.4. ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial; 

19.10.5. ANEXO V – Declaração de atendimento aos critérios de 

sustentabilidade ambiental 

19.10.6. ANEXO VI – Declaração de contratos firmados com a iniciativa Privada 

e a Administração Pública; 

 

São José dos Campos, 25 de novembro de 2014. 

 

DANILO BORGES FERNANDES 
Coordenador de Administração 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014 
(Processo Administrativo n° 01200.004598/2014-26) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 

preventiva, preditiva e corretiva, das instalações elétricas, eletroeletrônicas, 

sistema de segurança, CFTV, mecânicas e de ar condicionado, necessárias à 

operação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais 

– CEMADEN localizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos – SP, 

conferindo confiabilidade na entrega de seus produtos no que tange a 

infraestrutura, segundo normas e leis vigentes, melhores práticas de mercado e 

orientações descritas neste documento.  

1.2. Suas dependências prediais contam com 1.300m² de área construída em um 

galpão do Parque Tecnológico, potencia elétrica de 100kVA e capacidade de 

refrigeração de 33 TR no sistema VRV (Volume Refrigerante Variável), e sua 

manutenção visa atender às necessidades institucionais, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO 

VALOR 

ESTIMADO 

MENSAL 

VALOR 

ESTIMADO 

ANUAL 

Serviço de manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva, das instalações elétricas, eletroeletrônicas, 

sistema de segurança, CFTV, mecânicas e de ar 

condicionado, necessárias à operação do Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais – CEMADEN localizado no Parque 

Tecnológico em São José dos Campos – SP. 

R$ 49.312,12 R$ 591.745,48 

 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN 

possui em São José dos Campos/SP uma área total de 1300 m² (mil e trezentos 

metros quadrados). Nesta área estão inseridos equipamentos da mais alta tecnologia 

e pessoal altamente qualificado para possibilitar o monitoramento, prevenção e 

resposta imediata às mais variadas situações de origem climáticas e ambientais que 

atingem a todas as regiões do Brasil devendo o mesmo ser referência na América 

Latina e no mundo para centros desta natureza. 

2.2. Tais serviços são fundamentais para o bom funcionamento do Centro, estando 

presente, neste caso, o interesse público e a necessidade de sustentação das 

atividades do CEMADEN.  Cabe ressaltar que, pela natureza das atividades que se 

pretende contratar, as mesmas deverão, preferencialmente, ser objeto de execução 
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indireta, conforme o § 1º do artigo 1º do Decreto 2.271 de 07 de julho de 1997, 

evidenciando-se mais vantajosa para a administração. 

2.3. Cabe salientar que não há previsão de impacto ambiental, visto que a atividade 

propiciada pela prestação de serviço solicitada é considerada não-poluente e não 

causa modificação de impacto prejudicial ao equilíbrio do ambiente físico ou social 

local. 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se na categoria de serviços comuns, 

por estarem disponíveis a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável, 

composto por diversos fornecedores, cujos serviços são comparáveis entre si, de 

modo que permite a decisão de aquisição com base no menor preço, enquadrando-

se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a Lei nº 10.520/02 e o 

Decreto nº 5.450/05. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 

categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Os serviços serão executados conforme discriminado: 

4.1.1. No Anexo A do Termo de Referência – Plano de Manutenção; 

4.1.2. No Anexo B do Termo de Referência – Ministério do Trabalho, 

Segurança e Meio Ambiente; 

4.1.3. No Anexo C do Termo de Referência – Enxovais: Ferramentas, EPI’s e 

EPC’s; 

4.1.4. No Anexo D do Termo de Referência – Equipe de Trabalho; 

4.1.5. No Anexo E do Termo de Referência – Relação de Equipamentos e 

Instalações; 

 

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1. A demanda do órgão tem como base nas características previstas nos anexos 

deste Termo. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
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6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos 
estabelecidos no Anexo A do Termo de Referência – Plano de Manutenção, e demais 
anexos; 

 

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

7.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades estabelecidas no Anexo C do Termo de Referência – Enxovais: 

Ferramentas, EPI’s e EPC’s, e demais anexos, promovendo sua substituição quando 

necessário. 

 

8. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

8.1. A execução dos serviços será iniciada a partir da data de assinatura do contrato. 

8.2. Todos os materiais e peças de reposições necessárias para a realização dos serviços 

serão fornecidos pela CONTRATADA e serão descritos neste documento. 

8.3. A manutenção é entendida como o conjunto de atividades técnico-administrativas, de 

natureza preventiva e corretiva, com vistas à preservação da vida útil dos 

equipamentos ou partes das instalações, sem perda das características, integridade 

física, rendimento e ponto ótimo de operação. 

8.4. Manutenção preventiva: é o conjunto de ações desenvolvidas nos sistemas e em 

seus equipamentos, com programação antecipada e efetuada dentro de uma 

periodicidade através de inspeções sistemáticas, detecções e medidas, objetivando 

atenuar possíveis falhas para preservar a confiança do equipamento e prolongar sua 

vida útil. 

8.5. Manutenção corretiva: tem por objetivo corrigir, restaurar e recuperar a capacidade 

após a ocorrência de defeitos ou falhas no funcionamento dos sistemas e em seus 

equipamentos, seja em caráter de urgência, seja em condições normais. 

8.6. Manutenção preditiva: é o acompanhamento em condições reais do funcionamento 

de equipamentos e instalações, com base em referências de dados pré-

estabelecidos, permitindo ação previa a ocorrência de falhas ou defeitos, aumentando 

a disponibilidade e a confiança do sistema. 

8.7. Os serviços serão executados na Unidade do CEMADEN – Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Parque Tecnológico de São José 

dos Campos – SP, localizada na Avenida Doutor Altino Bondensan, 500 - Distrito de 

Eugênio de Melo, CEP: 12247-016. 

8.8. As manutenções corretivas emergenciais quando houver deverão estar com valor 

limitado a 25% do valor total pago as manutenções anuais. 

8.9. As manutenções corretivas emergenciais serão para assegurar que os riscos críticos 

sejam eliminados. 

8.9.1. Estas manutenções corretivas emergenciais estão descritas no PACE – 

plano de ação corretiva emergencial, item integrante do Anexo A deste 

Termo de Referência. 
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8.10. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 02 (dois) dias, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de 

posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo 

de Referência e na proposta.  

8.11. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às 

custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

8.12. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo 

circunstanciado. 

8.12.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

8.13. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 

da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

9. DA VISTORIA 

 

9.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante 

deverá realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado 

por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 

horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (12) 3205-0231. 

9.1.1.  A visita técnica se faz necessária em função do grau de dificuldade da 
prestação dos serviços, da variedade de atividades envolvidas e do 
indispensável conhecimento das condições dos sistemas abrangidos pela 
manutenção e os prédios onde serão realizados os trabalhos de execução 
do objeto, conforme dispõe o inciso IV, do artigo 19, da Instrução 
Normativa nº 02 de 30 de abril de 2008. 

9.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

9.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente 

identificado. 

9.4. Depois de realizada a vistoria será entregue ao representante da licitante o Termo de 

Vistoria, o qual deverá ser apresentado junto com a documentação de habilitação. 

9.5. Não se acatará argumentação da licitante de que tendo feito a vistoria, não lhe foi 

entregue o correspondente Termo, ou que o mesmo foi extraviado, sendo de sua 

inteira responsabilidade exigir a emissão e entrega do mesmo, bem como a sua 

guarda. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
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10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

10.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto 

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade 

do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da 

legislação trabalhista; 

10.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 

02/2008. 

10.7. Receber e analisar o relatório gerencial mensal e tomar as devidas 

providências no que compete ao CEMADEN para viabilizar o mantenimento de suas 

instalações e operações; 

10.8. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, 

para comprovar o registro de função profissional; 

10.9. Solucionar as eventuais dúvidas e questões pertinentes a prioridade ou 
sequência dos serviços em execução, bem como as interferências e interfaces dos 
trabalhos do Contrato com as atividades de outras empresas ou profissionais 
eventualmente contratados pelo CEMADEN; 

10.10. Paralisar e/ou solicitar que seja refeito qualquer serviço que não seja 

executado em conformidade com o Plano ou Programa de Manutenção, norma 

técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do Contrato, sem prejuízo 

de responsabilidade da empresa; 

10.11. Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas 

necessárias ao controle de qualidade dos serviços objeto do Contrato; 

10.12. Atestar a conformidade dos serviços; 

10.13. Verificar e aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados de 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência. A 

comunicação entre a Contratada e o responsável pelo Contrato será realizada 

através de correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços; 

10.14. Liberar os locais de trabalho para realizações dos serviços solicitados em 

horário comercial, executando-se serviços que possam causar a paralisação de suas 

atividades primárias, que neste caso será agendado dia e horários apropriados; 

10.15. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 

da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente; 
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10.16. A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, 

quando for o caso: 

10.16.1. os resultados alcançados em relação à contratada, com a verificação 

dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

10.16.2. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

10.16.3. a adequação dos serviços prestados à rotina de execução 

estabelecida; 

10.16.4. o comprimento das demais obrigações decorrentes do Contrato e 

10.16.5. a satisfação do público usuário; 

10.17. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 

CEMADEN, para fins de realizar vistorias ou avaliações; 

10.18. Rejeitar a prestação de serviços, objeto da licitação, por terceiros, sem 

autorização; 

10.19. Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação 

que venham ser solicitadas pelo representante designado pela CONTRATADA. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das 

cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de 

Referência e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou 

dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 

serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 

de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando 

for o caso; 

11.6. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço; 

11.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante; 

11.8. Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 
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11.9. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 

Termo de Referência; 

11.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas 

da Administração; 

11.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

11.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

11.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a 

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

11.14.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

11.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

11.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 

sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto 

quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

11.17. Além das demais obrigações expressamente previstas neste instrumento e de 

outras decorrentes da natureza do ajuste, deverá a empresa CONTRATADA: 

11.17.1. Fornecer o pessoal especializado, necessário a plena execução dos 

serviços, de conformidade com o exigido neste Termo de Referência; 

11.17.2. Manter sigilo absoluto sobre o conteúdo de documentos que, 

eventualmente, tome conhecimento em função da execução dos serviços 

contratados, ficando expressamente vedada a divulgação do mesmo, sob 

pena de responder por perdas e danos causados ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis; 

11.17.3. Assumir inteira responsabilidade e vinculação direta pelo pessoal que 

utilizar na execução dos serviços, ficando como único responsável por 

todos os atos e ocorrências danosas eventualmente causadas ao 

CONTRATANTE ou a terceiros durante a execução do objeto contratual; 

11.17.4. Substituir, imediatamente, sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, 

qualquer profissional que, por sua conduta, for considerado inconveniente 

ou incompatível com os serviços, ou ainda, que, de qualquer forma, não 

satisfaça às condições requeridas pela natureza dos serviços; 
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11.17.5. Assumir os ônus e responsabilidade pelo recolhimento de todos os 

tributos federais, estaduais e municipais que incidam ou venha a incidir 

sobre o objeto deste Contrato; 

11.17.6. Aceitar, nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos e 

supressões que se fizerem necessários ao objeto contratual, na forma da 

lei e mediante celebração de aditamento; 

11.17.7. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao 

CEMADEN ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo de seu preposto 

e/ou empregados, na execução do Contrato, não se eximindo dessa 

responsabilidade em função da fiscalização e acompanhamento do 

CEMADEN; 

11.17.8. Havendo subcontratação a empresa deverá apresentar documento 

relacionando o(s) nomes da(s) subcontratada(s), CNPJ, endereço 

completo, nome do responsável e respectiva declaração de que prestará 

os serviços no equipamento/máquina do CEMADEN a mando e 

responsabilidade direta e exclusiva da subcontratante, sem qualquer tipo 

de vinculo com a União; 

11.17.9. Zelar e manter em perfeito e permanente funcionamento os 

equipamentos e instalações do CEMADEN; 

11.17.10. Exercer suas atividades em perfeita consonância com os dispositivos 

regulamentares do CEMADEN, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento, sob pena de constituir inadimplemento contratual; 

11.17.11. Todo o planejamento, execução e controle das manutenções 

preventivas e corretivas, deverão ser digitalizados; 

11.17.12. Se durante a execução dos serviços a empresa contratada verificar ou 

constatar a possibilidade de ocorrência de qualquer avaria e/ou sinistro que 

não esteja sob a sua responsabilidade, esta deverá comunicar por escrito, 

imediatamente ao CEMADEN, indicando ou orientando a forma de 

procedimento e, em não o fazendo, assumirá total responsabilidade pelos 

danos causados; 

11.17.13. Manter seus empregados , quando em serviço, nas dependências do 

CEMADEN, uniformizados e com boa conduta, inclusive fornecendo 

equipamentos de proteção individual, necessários à execução dos 

serviços, observando as normas internas do CEMADEN, bem como as 

normas de Segurança do Trabalho; 

11.17.14. Cumprir todas as orientações e procedimentos relacionados em todos 

os anexos; 

11.17.15. Designar e manter preposto aceito pela Administração no local dos 

serviços para representação na execução do Contrato; 

11.17.16. Orientar seus funcionários no sentido de portarem crachás e exibirem 

seus documentos de identificação quando se apresentarem para a 

realização de qualquer serviço no estabelecimento do CEMADEN; 

11.17.17. Apresentar, mensalmente, relatório minucioso dos serviços, em 3 (três) 

vias, onde serão descritos os fatos e comunicações pertinentes à execução 

dos serviços, tais como conclusão e aprovação dos serviços, indicações 

sobre a necessidade de trabalho adicional, autorização para substituição 

de materiais e equipamentos, irregularidades e providências a serem 

adotadas pela Contratada e pelo responsável pelo Contrato, gráficos e 

tabelas de preventivas, corretivas, controle de chamados emergenciais, 
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etc. O(s) relatório(s) deverá(ão) apresentar fotos de antes e depois sobre 

os assuntos mais relevantes do mês; 

11.17.18. A CONTRATADA deverá atender todas as exigências contidas nos 

anexos; 

11.17.19. Facilitar a ampla ação da Fiscalização do CEMADEN, permitindo 

acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às 

solicitações; 

11.17.20. Analisar atentamente o local de trabalho, antes de iniciar o serviço; 

11.17.21. Nunca andar diretamente sobre materiais frágeis (telhas, ripas, 

estuques); instalar uma prancha móvel; 

11.17.22. Usar cinto de segurança ancorado em local adequado, com dois pontos 

de fixação; 

11.17.23. É proibido arremessar material ou ferramentas para o solo, deve ser 

utilizado equipamento adequado; 

11.17.24. Instalações elétricas provisórias devem ser realizadas exclusivamente 

por eletricistas autorizados; 

11.17.25. Imobilizar a escada ou providenciar para que alguém se posicione na 

base para calçá-la. Usar escadas com pés de borracha. Material isolante 

para trabalhos em eletricidade; 

11.17.26. Fornecer todos os materiais necessários para as realizações das 

manutenções preventivas e corretivas; 

11.17.27. Fornecer computadores e softwares em quantidade e características 

necessárias para desenvolvimento das atividades de gestão, operação e 

administração da manutenção. 

11.17.28. O Contratado devera sujeitar-se aos acréscimos e supressões 

contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

12.1.1. Caso a CONTRATADA não possua em seu quadro mão de obra 

especializada para execução dos serviços abaixo relacionados, será admitida a 

subcontratação de outra(s) empresa(s), sob total responsabilidade técnica, 

administrativa e financeira da CONTRATADA, respondendo esta, solidariamente, 

pelo cumprimento das obrigações e responsabilidades contratuais relativas aos 

serviços: 

12.1.1.1. Manutenção do grupo gerador de emergência. 

12.1.1.2. Análise termográfica das instalações. 

12.1.2. Nesse caso, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de assinatura 

do contrato, o(s) nome(s) do(s) prestador(es) de serviços, juntamente com 

atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) a execução desses serviços 

em instalações similares.  

12.1.3. A contratada poderá subcontratar até no máximo 20% caso a 

complexidade do problema ultrapasse a capacidade operacional de equipe 

disponível. A contratada poderá subcontratar empresas especializadas para sanar 

o problema e os serviços realizados pelas subcontratadas deverão ser 

acompanhadas e gerenciadas “in loco” pela contratada, inclusive para aferição das 
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corretas técnicas de manutenção preventiva dos atendimentos as exigências das 

normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs) e do conhecimento pleno dos 

equipamentos que sofrerão manutenção. Será permitida a subcontratação apenas 

mediante aprovação prévia e expressa do CEMADEN, de acordo com o Art. 72 da 

lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

12.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem 

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da 

regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto. Necessários à 

execução do objeto. 

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade 

integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a 

supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante 

a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas 

e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na 

forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 

1997. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

14.4. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no 

art. 34 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02, de 2008, quando for o caso. 

14.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores 

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.6. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na 
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proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: 

marca, qualidade e forma de uso. 

14.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.9. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo IV 

(Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização) da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 2008, aplicável no que for pertinente à contratação. 

14.10. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as rotinas previstas 

nos anexos deste Termo de Referência. 

14.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.12. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato serão exercidos 

por 3 (três) representantes do CEMADEN especialmente designado, conforme 

atribuições abaixo: 

14.12.1. Atribuições dos Gestores do Contrato: 

a) Coordenar e Comandar o processo de acompanhamento e a fiscalização da 

execução do contrato, compreendendo as atividades relacionadas à organização e 

formalidade contratual ou do instrumento equivalente; 

b) Analisar as solicitações dos fiscais, recomendando à autoridade superior a 

aplicação de sanções administrativas e rescisão contratual, quando for o caso. 

c) Verificar a validade, vigência e a liberação da garantia contratual; 

d) Proceder, junto com a comissão, negociação das alterações e renovações 

contratuais. 

e) Promover bimestralmente, avaliação do desempenho da execução dos serviços da 

CONTRATADA com base nos valores e atributos fixados na legislação em vigor. 

f) Promover manifestação formal de ocorrência de incidentes na execução do 

contrato e sugerir à CGRL aplicação de sanções em forma de advertência ou multa 

contratual;  

g) Informar à área Administrativa do CEMADEN, após o prazo de 210 (duzentos e 

dez) dias de execução do contrato, se haverá renovação contratual ou nova licitação, 

em conformidade com o desempenho da execução do contrato no período semestral. 

 

14.12.2. Atribuições do Fiscal Operacional: 
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a) Acompanhar e fiscalizar atividades relacionadas às operações, especialmente no 

que tange a execução das tarefas e a qualidade na prestação dos serviços, de 

acordo com as especificações previstas em contrato. 

b) Acompanhar a vigência do contrato. 

c) Promover apontamentos no Livro de Ocorrências contratual. 

d) determinar as correções e readequações necessárias. 

e) proceder à conferência do cumprimento das cláusulas contratuais ou do Termo de 

Referência. 

f) conferir os dados das notas fiscais/faturas antes de atestá-las, promovendo as 

eventuais correções devidas, e arquivar cópia junto aos demais documentos 

pertinentes. 

g) receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes ao adimplemento das 

obrigações do contratado, encaminhando-as ao setor competente para a liquidação 

da defesa. 

h) realizar medições, se for o caso. 

i) verificar a validade, vigência e liberação da garantia contratual;  

j) prestar apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades inerentes ao 

acompanhamento e à execução do contrato. 

 

14.12.3. Atribuições do Fiscal de Liquidação:  

a) conferir os cálculos das notas fiscais/ faturas de pagamento. 

b) proceder à liquidação da nota fiscal/fatura, com fundamento nas cláusulas 

contratuais e nos demais instrumentos pertinentes. 

c) controlar o saldo do empenho bem como a solicitação de reforço, quando 

necessário. 

d) verificar a regularidade de cumprimento de obrigações da CONTRATADA através 

de exame de documentação trabalhista, previdenciária e fiscal. 

e) PRESTAR apoio ao Gestor do Contrato nas diversas atividades inerentes ao 

acompanhamento e à execução do contrato. 

14.13. Os fiscais do contrato deverão monitorar constantemente o nível de qualidade 
dos serviços para evitar a degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar 
sanções quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do 
serviço à qualidade exigida, no tocante de suas atribuições. 

14.14. Os Fiscais da CONTRATANTE não poderão, sob nenhuma hipótese, permitir 

que a CONTRATADA execute tarefas em desacordo com aquelas estabelecidas no 

Instrumento Contratual. 

14.15. Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.  

14.16. Exigir a apresentação juntamente à Nota Fiscal, dos documentos relacionados 

abaixo para conferência e posterior ateste: 

14.16.1. Certidão Negativa de Débito da Previdência Social - CND; 
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14.16.2. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

à Divida Ativa da União;  

14.16.3. Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal de seu domicílio ou sede; 

14.16.4. Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; 

14.16.5. Regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao 

sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na 

impossibilidade de acesso ao referido sistema, mediante consulta aos 

sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 

8.666/1993. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 

10.520, de 2002, a Contratada que: 

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.5. cometer fraude fiscal; 

15.1.6. não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

15.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

15.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) 

dias; 

15.2.3. multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

15.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

15.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade 

ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

15.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 

1993, a Contratada que: 

15.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 

1999. 

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

16. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

16.1. Este Edital observará as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade 

ambiental, prevendo, inclusive, as recomendações quanto à responsabilidade do 

fornecedor pelo recolhimento e descarte do material. 

16.2. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a presente 

licitação observará também critérios elencados na Instrução Normativa n.º 1 de 19 de 

janeiro de 2010 da Secretária de Logística e Tecnologia da Informativa do Ministério 

do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

16.3. CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, quando couber: 

16.3.1. que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 

reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 

15448-2; 

16.3.2. que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de 

certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto 

ambiental em relação aos seus similares; 

16.3.3. que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais 

recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o 

armazenamento; 

16.3.4. que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração 

acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous 
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Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente 

(Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-

polibromados (PBDES); 

16.3.5. que sejam utilizados produtos de limpeza e conservação de superfícies e 

objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações 

determinadas pela ANVISA; 

16.3.6. que sejam adotadas medidas para evitar o desperdício de água tratada; 
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1. PLANO DE MANUTENÇÃO 
 
1.1. Conjunto de inspeções periódicas destinado a evitar a ocorrência de falha ou de 
desempenho insuficiente das instalações de infraestrutura do CEMADEN, definidas em função 
das características dos componentes e orientação técnica dos fabricantes ou fornecedores.  
 
1.2. A partir do registro de riscos, e da classificação dos riscos com respeito a impacto e 
probabilidade, são definidas ações de mitigação, que objetivam diminuir a probabilidade de 
ocorrência daqueles riscos classificados como significativos para a operação do complexo 
computacional. Tais ações assumem a forma de manutenções periódicas (manutenções 
preventivas), com periodicidade baseada em históricos de ocorrência. 
 
1.3. Definições: 
1.3.1. Manutenção preventiva: Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma 
programação previamente estabelecida, apresentada em cronograma físico devidamente 
aprovado pela Fiscalização, cujas etapas são cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-
determinada. Atividade de manutenção executada antes da ocorrência de falha ou de 
desempenho insuficiente dos componentes da edificação. 
 
1.3.2. Manutenção corretiva: Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia, a 
serem executados em caráter eventual e/ou especial, devidamente verificados pela 
Fiscalização, mensuráveis através de ordens de serviço.  
 
1.3.3. Atividade de manutenção executada após a ocorrência de falha ou de desempenho 
insuficiente dos componentes da edificação. 

 
 
2. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 
 
2.1. Atividades associadas à infraestrutura elétrica 
2.1.1. Manutenção do grupo Gerador de energia a diesel, com limpeza e verificações 
periódicas; 
2.1.2. Manutenção de No-breaks, com verificação dos Sistemas Supervisórios, Banco de 
baterias e limpeza periódica (incluindo troca dos filtros); 
2.1.3. Manutenção dos painéis de força, luz, comando e distribuição com verificação e 
limpeza periódica dos mesmos; 
2.1.4. Manutenção da rede elétrica do prédio, com inspeções de todos os painéis, circuitos e 
tomadas; 
2.1.5. Manutenção do Sistema de iluminação interno do CEMADEN, com inspeção, troca de 
lâmpadas, reatores e componentes; 
2.1.6. Manutenção da rede física de dados com passagem de cabos e instalação da 
infraestrutura; 
2.1.7. Manutenção dos sistemas de comando elétricos dos equipamentos de refrigeração; 

 
2.2. Atividade associada à infraestrutura eletrônica 
2.2.1. Manutenção do sistema de automação de comando dos geradores e transferências 
automáticas e supervisório do diagrama unifilar geral; 
2.2.2. Manutenção do sistema de CFTV; 
2.2.3. Manutenção do sistema de controle de acesso. 
2.2.4. Auxilio na Manutenção de Redes de dados e voz; 
2.2.5. Manutenção e ajustes do Sistema Automático de abertura e fechamento de portas. 

 
2.3. Atividade associada à infraestrutura de combate e prevenção a incêndio. 
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2.4. Atividade associada à infraestrutura mecânica 
2.4.1. Reparo e manutenção das bombas de dreno dos aparelhos de ar condicionado; 
2.4.2. Reparo e conservação nos dutos de ar do Sistema de exaustão; 
2.4.3. Reparo e conservação das grelhas de retorno do Sistema de Ar Condicionado; 
2.4.4. Manobrar os equipamentos de ar condicionado; 
2.4.5. Soldagem de tubulações de cobre e de perfis de ferro para suporte de aparelhos de ar 
condicionado, e equipamentos diversos. 
2.4.6. Reparo e conservação nos sistemas VRV; 
2.4.7. Reparo e manutenção das unidades evaporadoras. 
2.4.8. Reparo e Manutenção dos sistemas HVAC (heating, ventilation, and air conditioning). 

 
2.5. Atividade associada à infraestrutura civil 
2.5.1. Reparo de trincas ou fissuras nas paredes do Prédio; 
2.5.2. Reparo e manutenção do forro de fibra mineral interno ao Prédio; 
2.5.3. Reparo e manutenção dos pisos internos ao Prédio; 
2.5.4. Reparo e pintura nas portas do Prédio; 
2.5.5. Pintura de sinalização de segurança do prédio. 
2.5.6. Reparo e manutenção nas peças sanitárias do prédio. 
2.5.7. Reparo e conservação das torneiras internas do Prédio; 
2.5.8. Reparo e conservação das pias do Prédio; 
2.5.9. Reparo e conservação dos vasos sanitários do Prédio; 
2.5.10. Reparo e conservação dos bebedouros de água corrente e o garrafão de água mineral; 
2.5.11. Reparo e conservação da tubulação de água potável do Prédio. 
2.5.12. Reparo e conservação da tubulação de esgoto do Prédio; 
2.5.13. Reparo e conservação dos sistemas de hidrantes para combate a incêndios; 
2.5.14. Reparo e conservação e limpeza das caixas de esgoto ligadas ao Sistema de Esgoto do 
CEMADEN. 
2.5.15. Ajuste nas portas das Salas (ajuste e troca das molas das portas, fechaduras, pinos e 
dobradiças) e portas especiais corta fogo; 
2.5.16. Apoio nas movimentações internas de mobiliários quando for necessário; 
2.5.17. Manter e Controlar cópias de segurança dos claviculários; 
2.5.18. Realizar copia de chaves; 
2.5.19. Execução dos serviços de serralheria; 
 
 
 
3. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
3.1. Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção preventiva padronizadas dos 
subsistemas contratados, conforme descrição abaixo: 
 
3.1.1. A periodicidade das inspeções foi estabelecida em função da intensidade de uso das 
instalações e componentes, das condições locais, experiência do Contratante e 
recomendações dos fabricantes e fornecedores, considerando o tempo de vida útil das 
instalações e equipamentos. 
 
3.1.2. Esta lista não tem o objetivo de esgotar todos os procedimentos preventivos que 
devem ser realizados nos equipamentos das instalações prediais licitadas neste Termo de 
Referência, mas sim orientar quanto à necessidade de se ter um programa anual preventivo de 
todos os equipamentos contidos no anexo E, prolongando assim a vida útil dos equipamentos, 
bem como conferindo maior confiabilidade na operação da infraestrutura do CEMADEN.  
 
3.1.3. Além dos procedimentos e planilhas a seguir elencadas, deverão se apresentadas 
planilhas de manutenção preventiva para os equipamentos e peças do anexo E. 
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3.2. ROTINAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
 
3.2.1. Legenda de Periodicidade 
 
3.2.1.1. D – Diária; S – Semanal; Q – Quinzenal; M – Mensal; B – Bimestral; T – Trimestral; Sl – 
Semestral; A – Anual; TA – A cada três anos. 
 
3.2.2. EQUIPAMENTOS OU INSTALAÇÕES 
 
3.2.2.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
3.2.2.1.1. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM MANTIDOS: 
3.2.2.1.1.1. Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT) 
3.2.2.1.1.1.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.1.2. Corrente: 350A 
3.2.2.1.1.1.3. Periodicidade 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termos-magnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, vibrações 
anormais, transformadores de medição de painel, conexões dos 
cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos 
de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   
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17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
 
3.2.2.1.1.2.  Quadro de Distribuição Normal (QDN) 
3.2.2.1.1.2.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.2.2. Corrente: 220A 
3.2.2.1.1.2.3. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T 
S
L 

A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, 
vibrações anormais, transformadores de medição de painel, 
conexões dos cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando 
pontos de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     
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14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 
Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente 
orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.3. Quadro de Ar Condicionado 1 (QD-AC01) 
3.2.2.1.1.3.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.3.2. Corrente: 80A 
3.2.2.1.1.3.3. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T 
S
L 

A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, 
vibrações anormais, transformadores de medição de painel, 
conexões dos cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando 
pontos de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         
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11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 
Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente 
orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

  
3.2.2.1.1.4. Quadro de Ar Condicionado 2 (QD-AC02) 
3.2.2.1.1.4.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.4.2. Corrente: 80A 
3.2.2.1.1.4.3. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, 
vibrações anormais, transformadores de medição de painel, 
conexões dos cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando 
pontos de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         
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9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 
Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente 
orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.5. Quadro de Ar Condicionado 3 (QD-AC03) 
3.2.2.1.1.5.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.5.2. Corrente: 80A 
3.2.2.1.1.5.3. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T 
S
L 

A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, vibrações 
anormais, transformadores de medição de painel, conexões dos 
cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos 
de resistência elevada; 

   
x 
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8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 lubrificar dobradiças das portas           x     

15 Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.6. Quadro de Iluminação (QD-ILUM) 
3.2.2.1.1.6.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.6.2. Corrente: 100A 
3.2.2.1.1.6.3. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, vibrações 
anormais, transformadores de medição de painel, conexões dos 
cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         
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7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos 
de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.7. Quadro de No-break (QD-NB) 
3.2.2.1.1.7.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.7.2. Corrente: 100A 
3.2.2.1.1.7.3. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               

5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               
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6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, vibrações 
anormais, transformadores de medição de painel, conexões dos 
cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos 
de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.8. Quadro de Entrada Parque Tecnológico x CEMADEN (QFN-04-P1) 
3.2.2.1.1.8.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.8.2. Corrente: 400A 
3.2.2.1.1.8.3. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Leitura dos instrumentos de medição; x               

2 
Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou 
mecânicos; x               

4 Verificação do aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; x               
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5 Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores. x               

6 

Verificar e corrigir quando necessário: Funcionamento dos 
disjuntores, lâmpadas de sinalização, ajuste zero dos 
medidores, ruídos e ocorrência de sobreaquecimento, vibrações 
anormais, transformadores de medição de painel, conexões dos 
cabos e abertura e fechamento dos armários.       x         

7 
Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos 
de resistência elevada; 

   
x 

    

8 
Medir e registrar correntes de fase do alimentador geral e 
circuitos derivados       x         

9 Medir e registrar correntes dos respectivos neutros       x         

10 Controlar desbalanceamentos de corrente       x         

11 
Medir e registrar tensões de linha e ao neutro dos circuitos 
principais e derivados.       x         

12 Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores           x     

13 Lubrificar articulações dos disjuntores           x     

14 Lubrificar dobradiças das portas           x     

15 Limpar o quadro com estopa embevecida em solvente orgânico           x     

16 Polir contato dos terminais             x   

17 Reapertar terminais de ligação             x   

18 Medir e registrar resistência de aterramento             x   

19 Aferir instrumentos de medição do painel             x   

20 Inspecionar câmaras de extinção dos disjuntores e contatoras.  
      

x 
 21 Desfazer todas as conexões poli-las e reconectá-las               x 

22 Efetuar reaperto geral               x 

23 
Medir e registrar resistência de isolamento dos cabos e 
isoladores.               x 

24 Limpar barramentos.               x 

25 Efetuar limpeza geral com sopro de ar comprimido               x 

26 Combater corrosão e retocar pintura do gabinete               x 

 
3.2.2.1.1.9. Quadro de Transferência Automática (QTA) 
3.2.2.1.1.9.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.9.2. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 
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1 

Verificar e corrigir quando necessário: 
Funcionamento de disjuntores, chaves relés, 
etc., ocorrências de sobreaquecimento, 
lâmpadas sinalizadoras com defeito, ajuste 
zero dos medidores, funcionamento do 
sistema de alarme, ruídos e vibrações 
anormais transformadores de medição, 
conexão de cabos e fios, pressões nos 
contatos dos disjuntores e chaves 
potenciômetros de ajuste de tensão, 
regulador automático de tensão, 
amperímetros, voltímetros, frequencimetros, 
horimentros, etc., conjuntos eletrônicos; 
ajuste fino de rotação regulador de rotação do 
atuador, chaves reversoras, de partida, 
comutadora, etc.       x         

2 Lubrificar articulações de disjuntores e chaves           x     

3 Lubrificar dobradiças da porta;           x     

4 
Limpar o quadro com estopa embevecida em 
solvente orgânico           x     

5 
Inspecionar câmaras de extinção dos 
disjuntores e contatoras.            x     

6 
Reapertar terminais dos disjuntores, chaves e 
demais componentes.           x     

7 

Checar operação dos relés de tempo, 
sobrecarga, falta de fase, frequência e sensor 
de tensão;           x     

8 
Medir e registrar o aterramento do painel e 
grupo, testando continuidade.             x   

9 
Desfazer todas as conexões, poli-las e 
concitá-las               x 

10 Efetuar reaperto geral               x 

11 
Medir e registrar resistência de isolamento 
dos cabos e disjuntores.               x 

12 Limpar barramento.               x 

13 
Efetuar limpeza geral com sopro de ar 
comprimido               x 

14 
Fazer aplicações de produtos químicos para 
limpeza               x 

15 
Combater corrosão e retocar pintura do 
quadro.               x 

 
3.2.2.1.1.10. Quadro de Paralelismo do No-break (Quadro Ápice QD-NBP) 
3.2.2.1.1.10.1. Tensão: 220V (3F+T+N) 
3.2.2.1.1.10.2. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 
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1 

Verificar e corrigir quando necessário: 
Funcionamento de disjuntores, chaves relés, 
etc., ocorrências de sobreaquecimento, 
lâmpadas sinalizadoras com defeito, ajuste 
zero dos medidores, funcionamento do 
sistema de alarme, ruídos e vibrações 
anormais transformadores de medição, 
conexão de cabos e fios, pressões nos 
contatos dos disjuntores e chaves 
potenciômetros de ajuste de tensão, 
regulador automático de tensão, 
amperímetros, voltímetros, frequencimetros, 
horimentros, etc., conjuntos eletrônicos; 
ajuste fino de rotação regulador de rotação do 
atuador, chaves reversoras, de partida, 
comutadora, etc.       x         

2 Lubrificar articulações de disjuntores e chaves           x     

3 Lubrificar dobradiças da porta;           x     

4 
Limpar o quadro com estopa embevecida em 
solvente orgânico           x     

5 
Inspecionar câmaras de extinção dos 
disjuntores e contatoras.            x     

6 
Reapertar terminais dos disjuntores, chaves e 
demais componentes.           x     

7 

Checar operação dos relés de tempo, 
sobrecarga, falta de fase, frequência e sensor 
de tensão;           x     

8 
Medir e registrar o aterramento do painel e 
grupo, testando continuidade.             x   

9 
Desfazer todas as conexões, poli-las e 
concitá-las               x 

10 Efetuar reaperto geral               x 

11 
Medir e registrar resistência de isolamento 
dos cabos e disjuntores.               x 

12 Limpar barramento.               x 

13 
Efetuar limpeza geral com sopro de ar 
comprimido               x 

14 
Fazer aplicações de produtos químicos para 
limpeza               x 

15 
Combater corrosão e retocar pintura do 
quadro.               x 

 
3.2.2.1.1.11. Circuitos de Iluminação 
3.2.2.1.1.11.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 

Vistoriar todas as dependências do edifício 
substituindo lâmpadas queimadas, com brilho 
arroxeado, extremidades enegrecidas, etc. x               
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2 

Antes de substituir qualquer lâmpada, 
inspecionar: contatos internos, fixação, soquetes, 
reator, etc. x               

3 

Inspecionar lâmpadas incandescentes, vapor de 
mercúrio, refletores, luzes emergência, etc. bem 
como interruptores e relés fotocélulas que 
comandam as luminárias externas. x               

4 
Verificação dos interruptores das lâmpadas 
quanto às condições operacionais; x               

5 Verificação da existência de ruído nos reatores; x               

6 Efetuar limpeza geral das lâmpadas e luminárias.         x       

7 Reapertar parafusos de sustentação.         x       

8 Inspecionar reatores e apertá-los.         x       

9 Inspecionar e reapertar bases e soquetes.         x       

10 

Vistoriar estado geral da fiação quanto ao 
aquecimento, isolação, 
etc.         x       

11 Verificar aterramento das calhas.         x       

12 Inspecionar caixas de interruptores das lâmpadas.         x       

 
3.2.2.1.1.11.2. Todas as lâmpadas e reatores substituídos deverão constar, obrigatoriamente, 
do relatório mensal, informando inclusive, a área e data de substituição. 
3.2.2.1.1.11.3. Nas limpezas bimestrais das lâmpadas, deverá ser medido e registrado o nível 
de iluminação antes e depois da operação. 
  
3.2.2.1.1.12. Circuitos de Tomadas e tomadas do no-break 
3.2.2.1.1.12.1. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T 
S
L A 

1 Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.   x             

2 Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;       x         

3 
Medir a tensão das tomadas e verificar se estão energizadas e 
se está adequada aos níveis de +-10%       x         

4 
Medir a corrente dos cabos e verificar se estão de acordo com 
as tabelas de corrente máxima permitida       x         

5 Verificar a corrente de serviço e de sobreaquecimento       x         

6 Inspecionar o estado das capas isolantes, fios e cabos 
   

x 
    

7 
Verificar concordância dos polos das tomadas (fase, neutro e 
terra) 

   
x 

    8 Reapertar carcaças das tomadas.         x       
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3.2.2.1.1.12.2. Todas as tomadas, espelhos, etc. substituídos deverão constar, 
obrigatoriamente, do relatório mensal, informando inclusive, a área e data de substituição. 
 
3.2.2.1.1.13. Iluminação de Emergência 
3.2.2.1.1.13.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 

Simular falha de energia verificando e 
corrigindo o desempenho do no-break e 
luminárias.       x         

2 
Testar o conjunto carregador flutuador 
incorporado ao sistema.       x         

3 Efetuar limpeza geral do conjunto.         x       

4 Efetuar manutenção dos bancos de baterias.         x       

5 Lâmpadas apagadas: substituir   x             

 
3.2.2.1.1.14. No-break 
3.2.2.1.1.14.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Efetuar leitura e registro dos instrumentos do painel x               

2 Efetuar leitura e registro do totalizador de horas x               

3 Efetuar teste de lâmpadas x               

4 
Verificar se o equipamento está em funcionamento 
normal, desligado ou em by-pass. x               

5 
Temperatura de operação: 0 a 40°C. A temperatura 
recomendada para operação é de 25°C.                 

6 
Umidade relativa: máxima de 95%, sempre não 
saturada.                 

7 
Verificar se há aparecimento de ruídos acima de 
75dBA a 1 metro de distancia x               

8 Registro das correntes de entrada e saída por fase       x         

9 Registro das tensões de entrada e saída por fase       x         

10 
Verificar da corrente de flutuação equalização das 
baterias       x         

11 Ajuste dos trip's por sobrecarga, sub e sobretensões.       x         

12 Limpeza geral dos equipamentos       x         

13 Verificar o estado dos cabos de alimentação       x         

14 
Inspeção quanto a componentes de proteção e 
sinalização queimados ou inoperantes.       x         

15 Inspeção de barramentos e conexões       x         

16 Registro dos últimos 200 eventos ocorridos no UPS       x         

17 Emissão de relatórios com os dados obtidos       x         
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18 

Medição das impedâncias dos gatecatodos dos 
tiristores e impedâncias base-emissor dos 
transistores de potencia       x         

19 Reaperto das conexões elétricas           x     

20 Verificação, quanto à atuação do retificador.           x     

21 Aferição dos instrumentos de medição           x     

22 
Verificar quanto ao aparecimento de mau contato em 
conexões elétricas           x     

23 Testes das partes eletrônicas sem potencia           x     

24 Teste do By-pass automático e manual           x     

25 
Verificar o funcionamento isolado do Retificador, 
Inversor e Chave estática;           x     

26 Teste de transferência;           x     

27 
Registro dos parâmetros de operação e supervisão 
do UPS           x     

28 
Verificação das estatísticas dos estados de 
operação da UPS           x     

29 Emissão de relatório com os dados obtidos           x     

 
3.2.2.1.1.15. Banco de Baterias 
3.2.2.1.1.15.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A 

1 Registrar a temperatura de operação do banco x               

2 Registro das tensões de cada elemento;   x             

3 
Remoção dos pontos de sulfatação e limpeza 
geral nos bancos.   x             

4 
Inspecionar baterias e racks na busca de 
sinais de corrosão ou vazamento       x         

5 
Inspecionar conexões e remover eventuais 
pontos de sulfatação       x         

6 Verificar o nível do eletrólito em cada célula.       x         

7 
Registrar o valor da tensão e da corrente para 
o banco de baterias como um todo;       x         

8 
Aplicação de vaselina em pasta nas conexões 
e bornes dos elementos;           x     

9 Simulação de falta de energia.           x     

 
3.2.2.1.1.16. Grupo gerador de Energia 
3.2.2.1.1.16.1. Periodicidade – Antes do inicio da operação do motor 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 55 de 121 

 

1 

Caixa do motor – verificar o nível de óleo. 
O nível deve ser mantido entre as marcas 
ADD e FULL constantes do medidor do 
nível do óleo em seu lado “Máquina 
Parada”.   x               

2 

Sistema de refrigeração – verificar o nível 
do líquido de refrigeração. Manter o nível 
acima de 13 mm do fundo do bocal de 
alimentação.   x               

3 

Inspeção visual – inspecionar motor, 
radiador e gerador na busca de 
estilhaços, ajustes soltos ou danificados e 
mangueiras e fios soltos ou danificados. 
Reparar conforme a necessidade.   x               

4 

Indicador de limpeza do ar (se equipado 
com tal) – verificar o indicador. Trocar 
elementos se o diafragma indicador 
permanecer na posição “locked”.  

  x               

5 

Carregador da bateria – verificar se 
operação encontra-se normal.   x               

6 

Sistema de alimentação de combustível – 
verificar a existência de vazamentos. 
Verificar nível do tanque. Drenar o 
separador de água (se equipado com este 
dispositivo). Verificar o indicador do filtro 
de combustível (se equipado com este 
dispositivo).   x               

7 

Correias – verificar a existência de 
correias com indícios de desgaste, 
danificadas ou soltas. Ajustar e trocar 
conforme a necessidade.   x               

8 

Baterias – efetuar limpeza da superfície 
superior das baterias. Verificar o nível do 
eletrólito. Verificar a existência de 
contatos soltos.    x               

9 

Aquecedor do bloco do motor, para 
partida em climas frios - verificar se 
operação encontra-se normal. Manter a 
temperatura do líquido de refrigeração em 
32 C, independentemente de condições 
climáticas.   x               

10 

Regulador de velocidade do motor – 
inspecionar nível do óleo. 

  x               

11 

Medidores – inspecionar todos os 
medidores. Reparar ou substituir 
medidores danificados.   x               

12 

Sistema de ar – drenar água; verificar o 
ajuste de pressão.   x               

13 

Painel de controle – inspecionar 
visualmente; verificar a existência de fios 
e componentes soltos, danificados ou 

  x               
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inoperacionais. 

14 

Gerador – verificar a presença de 
umidade, poeira, óleo, graxa e detritos no 
enrolamento primário, excitatriz e PMG. 

  x               

15 

Manutenção preventiva para Grupos 
Geradores “Stand by”, a ser realizada por 
pessoal especializado. 

              x   

16 

Efetue toda a rotina prescrita para a 
manutenção semanal, com o motor 
parado.               x   

17 

Inspeção visual – inspecionar motor, 
radiador e gerador na busca de 
estilhaços, ajustes soltos ou danificados e 
mangueiras e fios soltos ou danificados. 
Reparar conforme a necessidade.               x   

18 

Sistema de refrigeração – verificar o nível 
do líquido de refrigeração. Manter o nível 
acima de 13 mm do fundo do bocal de 
alimentação.               x   

19 

Sistema de alimentação de combustível – 
drenar água e sedimentos do tanque. 
Efetue a troca dos filtros de combustível. 

              x   

20 

Elemento de limpeza do ar – inspecionar 
e limpar ou efetuar a troca do elemento.               x   

21 

Regulador de velocidade do motor – 
inspecionar nível do óleo.               x   

22 

Caixa do motor – verificar o nível de óleo. 
O nível deve ser mantido entre as marcas 
ADD e FULL constantes do medidor do 
nível do óleo e correspondentes a 
“Máquina Parada”.               x   

23 

Respirador da caixa de engrenagens – 
Efetuar limpeza. 

              x   

24 

Inspeção das válvulas dos cilindros do 
motor – verifique e ajuste se necessário. 
Referir-se ao manual de serviços do 
motor para o procedimento e valores de 
ajuste.               x   

25 

Acoplamentos mecânicos – inspecione e 
ajuste todos acoplamentos mecânicos, 
quando necessário.               x   

26 

Dispositivos de proteção do motor – 
inspecionar e verificar se operam 
normalmente.               x   

27 

Baterias - Baterias – efetuar limpeza da 
superfície superior das baterias. Verificar 
o nível do eletrólito. Verificar a existência 
de contatos deficientes.               x   
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28 

Motor – efetue a limpeza do motor, 
conforme necessário e apropriado.               x   

29 

Gerador – verificar a existência de 
umidade, poeira, óleos, graxas e detritos 
no enrolamento primário, excitador e 
PMG. Efetuar limpeza conforme 
necessário. Verifique os enrolamentos do 
gerador com magnetômetro e registre as 
medidas para referência futura.               x   

30 

Mancais do gerador – inspecionar os 
mancais e apoios. Lubrificar os mancais, 
conforme instruções no manual do 
equipamento.               x   

31 
Manutenção preventiva para gerador 
“stand by”                 x 

32 

Efetue toda a rotina prescrita para a 
manutenção semanal e anual, com o 
motor na condição prévia ao início de 
operação.                 x 

33 

Aquecedores (se equipado com tal) – 
verificar a operação.                 x 

34 

Gerador – verificar a existência de 
umidade, poeira, óleos, graxas e detritos 
no enrolamento primário, excitador e 
PMG. Efetuar limpeza conforme 
necessário.                  x 

35 

Sistema de refrigeração – drenar, limpar e 
descartar fluído. Efetuar a troca dos 
termostatos. Repor o fluído de 
refrigeração e o condicionador.                 x 

36 

Mangueiras e correias – substituir; é 
recomendado que todas as mangueiras e 
correias sejam preventivamente 
substituídas nesta manutenção, de modo 
a minimizar tempos de parada e custos 
adicionais devido a falhas de 
componentes.                  x 

37 

Baterias – substituir preventivamente 
todas as baterias nesta manutenção.                 x 

38 

Turbocharger – inspecionar e verificar. 
Verificar o curso final (“end play”) e a 
folga radial da roda e do eixo da turbina. 

                x 

39 

Motor – efetuar ajuste e regulagem 
completa do motor, conforme diretivas no 
manual de serviço do motor. 

                x 

40 

Mancais do gerador – inspecionar os 
mancais e apoios. Lubrificar os mancais, 
conforme instruções no manual do 
equipamento.                 x 

 
3.2.2.1.1.16.2. Periodicidade – Durante a operação do motor do gerador 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Inicie a operação do motor – as inspeções 
operacionais que seguem destinam-se a 
verificar a operação do gerador e os 
subsistemas de partida. lubrificação e 
combustível.    x               

2 

Medidor da pressão do óleo – inspecionar 
a pressão de operação do óleo.    x               

3 

Medidor da pressão do combustível - 
inspecionar a pressão de operação do 
combustível.   x               

4 

Caixa de engrenagens – verifique o nível 
do óleo. Mantenha o nível do óleo entre 
as marcas ADD e FULL, no lado “Engine 
Running” da vareta de medida.  

  x               

5 

Rotação (RPM) e voltagem gerada – 
verifique e registre as leituras. NOTA: a 
voltagem de operação a frio (gerador 
recém ligado) será ligeiramente superior à 
medida obtida com o gerador em 
operação e sob carga. A voltagem em 
carga máxima diminuirá no máximo 1% 
quando o gerador estabilizar a 100 C. A 
maior parte da queda de voltagem 
ocorrerá ao longo de 30 minutos do início 
da operação. Em geral, a temperatura 
estabilizará em duas horas após o início 
da operação.   x               

6 

Grades de refrigeração – inspecionar (as 
grades podem ser abertas e fechadas 
livremente).   x               

7 

Filtro de entrada de ar – se a pressão 
diferencial exceder 0,6 polegadas de 
água, pare o gerador e efetue uma 
limpeza do subsistema com água quente 
e detergente. Enxágue com água limpa. 
Recubra os elementos com uma fina 
camada de óleo lubrificante (WD-40 ou 
equivalente).   x               

8 

Vazamentos e ruídos anormais – verifique 
a existência de vazamentos ou ruídos 
anormais. NOTA: o gerador deverá ser 
parado para a realização de eventuais 
reparos.   x               
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9 

Temperatura do enrolamento primário (se 
equipado com detectores apropriados) – 
verifique e registre a temperatura do 
enrolamento primário com gerador sob 
carga. NOTA: a temperatura para 
unidades “stand by” é de 180 C para 
disparo do alarme e 205 C para 
desligamento automático.   x               

10 

Temperatura dos mancais – verificar e 
registrar a temperatura dos mancais com 
o gerador sob carga. NOTA: a 
temperatura nominal é de 85 C para 
disparo do alarme e 95 C para o 
desligamento automático.   x               

11 

Efetue toda a rotina prescrita para a 
manutenção semanal, com o motor em 
operação.               x   

12 

Colocar o motor em operação – colocar o 
motor em operação e verificar todos os 
medidores, pressão do óleo, pressão do 
combustível, rotação do motor (RPM), 
voltagem gerada e temperatura da água 
de refrigeração da carcaça do motor.               x   

13 

Caixa do motor – verificar o nível de óleo. 
O nível deve ser mantido entre as marcas 
ADD e FULL constantes do medidor do 
nível do óleo e correspondentes a 
“Máquina em Operação”.               x   

14 

Grades de refrigeração – inspecionar (as 
grades podem ser abertas e fechadas 
livremente).               x   

15 

Filtro de entrada de ar – se a pressão 
diferencial exceder 0,6 polegadas de 
água, pare o gerador e efetue uma 
limpeza do subsistema com água quente 
e detergente. Enxágue com água limpa. 
Recubra os elementos co uma fina 
camada de óleo lubrificante.               x   

16 

Berço do motor – inspecionar e verificar a 
existência de elementos de fixação 
frouxos ou soltos. Verificar torques de 
aperto.               x   

17 

Vazamentos e ruídos anormais – verifique 
a existência de vazamentos ou ruídos 
anormais. NOTA: o gerador deverá ser 
parado para a realização de eventuais 
reparos.               x   

18 

Teste de carga – operar o grupo gerador 
com uma carga equivalente a 30% do 
valor nominal de operação do sistema. 
Operar, minimamente, por duas horas 
com o sistema nesta condição. Após, 
aproximadamente, uma hora de               x   



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 60 de 121 

 

operação, registre o valor de todos os 
medidores: pressão do óleo, pressão do 
fluído, rotação (RPM), voltagem gerada, 
service meter, temperatura da água de 
refrigeração na carcaça do motor, 
temperatura de exaustão (se equipado 
para tal) e manifold vácuo (se equipado 
para tal).  O motor poderá apresentar 
“slobbering” (fuga de óleo pelo 
escapamento) caso o presente teste não 
seja realizado na frequência 
recomendada. 

19 

Temperatura do enrolamento primário (se 
equipado com detectores apropriados) – 
verifique e registre a temperatura do 
enrolamento primário com gerador sob 
carga. NOTA: a temperatura para 
unidades “stand by” é de 180 C para 
disparo do alarme e 205 C para 
desligamento automático.               x   

20 

Temperatura dos mancais – verificar e 
registrar a temperatura dos mancais com 
o gerador sob carga. NOTA: a 
temperatura nominal é de 85 C para 
disparo do alarme e 95 C para o 
desligamento automático.               x   

21 

Efetue toda a rotina prescrita para a 
manutenção semanal e anual, com o 
motor em funcionamento.                 x 

22 

Colocar o motor em operação – colocar o 
motor em operação e verificar todos os 
medidores, incluindo pressão do óleo, 
pressão do combustível, rotação do motor 
(RPM), voltagem gerada e temperatura da 
água de refrigeração da carcaça do 
motor.                 x 

23 

Caixa do motor – verificar o nível de óleo. 
O nível deve ser mantido entre as marcas 
ADD e FULL constantes do medidor do 
nível do óleo e correspondentes a 
“Máquina em Operação”.                 x 

24 

Grades de refrigeração – inspecionar (as 
grades podem ser abertas e fechadas 
livremente).                 x 

25 

Filtro de entrada de ar (se equipado com 
tal) – se a pressão diferencial exceder 0,6 
polegadas de água, pare o gerador e 
efetue uma limpeza do subsistema com 
água quente e detergente. Enxágue com 
água limpa. Recubra os elementos com 
uma fina camada de óleo lubrificante 
(WD-40 ou equivalente).                 x 
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26 

Sistema de exaustão - verifique a 
existência de vazamentos. Somente e 
repare componentes defeituosos com o 
motor parado.                 x 

27 

Vazamentos e ruídos – Verifique a 
existência de vazamentos e ruído 
anômalo. NOTA: o motor deve ser parado 
antes da realização de quaisquer reparos. 

                x 

28 

Teste de carga – operar o grupo gerador 
com uma carga equivalente a 30% do 
valor nominal de operação do sistema. 
Operar, minimamente, por duas horas 
com o sistema nesta condição. Após, 
aproximadamente, uma hora de 
operação, registre o valor de todos os 
medidores: pressão do óleo, pressão do 
fluído, rotação (RPM), tensão gerada, 
service meter, temperatura da água de 
refrigeração na carcaça do motor, 
temperatura de exaustão (se equipado 
para tal) e manifold vácuo (se equipado 
para tal).  O motor poderá apresentar 
“slobbering” (fuga de óleo pelo 
escapamento) caso o presente teste não 
seja realizado na frequência 
recomendada.                 x 

29 

Temperatura do enrolamento primário (se 
equipado com detectores apropriados) – 
verifique e registre a temperatura do 
enrolamento primário com gerador sob 
carga. NOTA: a temperatura para 
unidades “stand by” é de 180 C para 
disparo do alarme e 205 C para 
desligamento automático.                 x 

30 

Temperatura dos mancais – verificar e 
registrar a temperatura dos mancais com 
o gerador sob carga. NOTA: a 
temperatura nominal é de 85 C para 
disparo do alarme e 95 C para o 
desligamento automático.                 x 

 
3.2.2.1.1.16.3. Periodicidade – Após o desligamento do Gerador 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Disjuntores automáticos (se equipado 
com tal) – verificar a posição de todos os 
disjuntores e certificar-se de que todos 
estejam na posição para início automático 
do gerador.   x               
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2 

Tanque de combustível – verificar o nível 
do combustível; abastecer se o nível do 
combustível for inferior a ¾ do tanque 
cheio.   x               

3 

Carregador da bateria – registrar a leitura 
da amperagem de carga. 

  x               

4 

Anomalias de operação – registrar 
quaisquer anomalias de operação e 
efetue reparos, conforme necessário. 

  x               

5 

Efetue toda a rotina prescrita para a 
manutenção semanal, com o motor 
parado, logo após operação.               x   

6 

Inspeção visual – inspecionar motor, 
radiador e gerador na busca de 
estilhaços, ajustes soltos ou danificados e 
mangueiras e fios soltos ou danificados. 
Reportar anomalias e reparar conforme a 
necessidade.               x   

7 
Amostra do óleo – obtenha amostra para 
análise.               x   

8 

Óleo do motor e filtros – efetue a troca de 
óleo. Substituir filtros. Abra os filtros 
usados e verifique a possível existência 
de material estranho.               x   

9 

Filtro de entrada de ar – se a pressão 
diferencial exceder 0,6 polegadas de 
água, pare o gerador e efetue uma 
limpeza do subsistema com água quente 
e detergente. Enxágue com água limpa. 
Recubra os elementos com uma fina 
camada de óleo lubrificante (WD-40 ou 
equivalente).               x   

10 

Tanque de combustível – verificar o nível 
do combustível; abastecer se o nível do 
combustível for inferior a ¾ do tanque 
cheio.               x   

11 

Carregador da bateria – registrar as 
leituras da amperagem e da voltagem de 
carga.               x   

12 

Disjuntores automáticos (se equipado 
com tal) – verificar a posição de todos os 
disjuntores e certificar-se de que todos 
estejam na posição para início automático 
do gerador.               x   

13 

A cada três anos: logo após a parada do 
motor. Efetuar toda a rotina prescrita para 
a manutenção semanal e anual, logo 
após a parada do motor.                 x 
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14 

Inspeção visual – inspecionar motor, 
radiador e gerador na busca de 
estilhaços, ajustes soltos ou danificados e 
mangueiras e fios soltos ou danificados. 
Reparar conforme a necessidade.                 x 

15 
Amostra do óleo – colher amostra para 
análise.                 x 

16 

Óleo do motor e filtros – efetue a troca de 
óleo. Substituir filtros. Abra os filtros 
usados e verifique a possível existência 
de material estranho.                 x 

17 

Análise do líquido de refrigeração – colher 
amostra para análise. 

                x 

18 

Nível do tanque de combustível – verificar 
o nível do combustível; abastecer se o 
nível do combustível for inferior a ¾ do 
tanque cheio.                 x 

19 

Carregador da bateria – registrar as 
leituras da amperagem e da voltagem de 
carga.                 x 

20 

Disjuntores automáticos (se equipado 
com tal) – verificar a posição de todos os 
disjuntores e certificar-se de que todos 
estejam na posição para início automático 
do gerador.                 x 

 
3.2.2.1.1.16.4. Observações 
 
3.2.2.1.1.16.4.1. As especificações a seguir deverão ser aplicadas em consonância com 
as do fabricante, cujo manual de operações e manutenção será entregue oportunamente à 
empresa vencedora. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2. Para as entradas em operação não totalizam a carga horária mínima 
de trabalho exigida pelo fabricante, deverão ser programadas marchas obedecendo o seguinte: 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.1. Colocar o grupo gerador em funcionamento a vazio. Ao ser atingida a 
temperatura da operação, proceder às seguintes leituras: 
 
2.2.2.1.1.16.4.2.1.1. tempo do inicio da partida até a excitação, tensão de excitação do gerador, 
tensão entre fases, frequência de geração e pressão de óleo lubrificante. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.2. Desligar o grupo gerador e registrar o tempo de atuação do solenoide 
de parada. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.3. Simulando falta de rede, com o grupo em operação automática e em 
carga, proceder as seguintes leituras: 
 
2.2.2.1.1.16.4.2.3.1. Tempo do inicio da partida até a excitação, tempo de entrada, tensão de 
excitação do gerador, tensão entre fases, observar o desvio da tensão e frequência, 
temperatura das fases de escape, corretor por fase, fator de potência. 
 
2.2.2.1.1.16.4.2.4. Provocar retorno da rede e anotar: 
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2.2.2.1.1.16.4.2.4.1. Tempo de transferência gerador-rede e tempo de supervisão do diesel 
após a transferência para a rede. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.4. Simular falha na partida e verificar se após a ter terceira tentativa 
ocorre o bloqueio e aparece o sinal indicar de falha. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.5. Anotar intervalo de tempo entre duas entradas consecutivas de pré-
lubrificação com o motor parado. 
 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.6. Anotar o tempo de pré-lubrificação. 
 
3.2.2.1.1.16.4.2.7. Todas as leituras efetuadas deverão constar em planilha apropriada 
para constituição dos relatórios mensais que serão encaminhados à Fiscalização. 

 
3.2.2.1.1.17. Transformador 
3.2.2.1.1.17.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Medir e anotar o valor de tensão entre fases do 
secundário, verificando se o valor obtido está correto. 
Caso contrário, regular os TAP’s para adequar a tensão 
de alimentação de agência.       x           

2 

Medir e anotar o valor da corrente por fase do 
secundário, verificando se esta coerente com a 
potência do transformador;       x           

3 
Verificar sistema de proteção e testar circuitos elétricos, 
relatando anormalidade.       x           

4 
Verificar ruídos e vibrações se for o caso, indicar 
causas e soluções.       x           

5 
Verificar circuitos de alarme e sinalização, indicar 
anormalidade e soluções quando necessário.       x           

6 
Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar 
parafusos, conexões e terminais;       x           

7 
Inspecionar acessórios e sua fixação, corrigindo e/ou 
substituindo se necessário;       x           

8 
Examinar buchas e isoladores quanto a rachaduras, 
indicando anormalidades e substituindo se necessário;       x           

9 Apertar fixação a terra;       x           

10 

Verificar se há sinais de oxidação, caso haja inibir o 
processo com tratamento adequado, ou substituição se 
necessário;       x           

11 Verificar respiradores;       x           

12 
Verificar e aferir os aparelhos de medição e 
indicadores, substituir se necessário.       x           
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13 

Gerar relatório detalhado com registro fotográfico 
contendo: Serviço executado, problemas e 
providências tomadas.           x       

 
 
3.2.2.2. INSTALAÇÕES ELETRONICAS 
3.2.2.2.1. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM MANTIDOS: 
3.2.2.2.1.1. Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) 
3.2.2.2.1.1.1. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 
Limpeza das lentes e caixa de proteção com águam 
flanela e álcool isopropilico       x           

2 Verificar aterramento e alimentação das câmeras racks.       x           

3 Verificar e ajustar os focos e posicionamento       x           

4 Verificar conexões de comunicação das câmeras       x           

5 Verificar programação (data, hora)       x           

6 Ajustar o brilho, contraste e imagem dos monitores       x           

7 Verificar a ventilação dos racks       x           

8 
Medir tensões das fontes de alimentação tanto de 
entrada quanto de saída       x           

9 Testar falta de energia       x           

10 Reapertar bornes       x           

 
3.2.2.2.1.2. Sistema de controle de acesso 
3.2.2.2.1.2.1. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Verificação da fixação dos "slots", ajuste das fontes de 
alimentação da CPU e do Sistema de Supervisão e 
Controle (fonte + 24 V).   x               

2 Teste da monitoração feita via "software".   x               

3 

 
Verificações das conexões dos cabos lógicos e de 
força. Limpeza e reaperto.   x               

 
 
3.2.2.3. INSTALAÇÕES DE ALARME, COMBATE E PREVENÇÃO A INCENDIOS. 
 
3.2.2.3.1. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM MANTIDOS: 
 
3.2.2.3.1.1. Sistema de detecção, alarme e combate a incêndios. 
3.2.2.3.1.1.1. Periodicidade 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 
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 1 

Inspecionar visualmente o funcionamento de 
lâmpadas, leds, etc., verificando indicação de 
defeitos (fuga de linha, fusíveis, carregador e 
bateria); x                 

 2 Testar campainhas e chaves ;   x               

 3 Verificar tensão de alimentação AC   x               

 4 Verificar tensão da fonte DC   x               

 5 Verificar carregador de baterias   x               

 6 
Limpar externamente a bateria e seus polos (aplicar 
graxa para proteção); x                 

 7 
Simular falta de alimentação AC e verificar 
comportamento das baterias;   x               

 8 
Testar circuitos de supervisão de linhas de 
detecção (simular falha);   x               

 9 

Testar acionamento dos circuitos de detecção 
e alarme simulando disparo de detectores e 
acionadores manuais:   x               

 10 
Verificar conexões elétricas, terminais, fiação, 
fusíveis, etc.;       x           

 11 

Efetuar testes de simulação de incêndio de 
todo o sistema, observando o comportamento 
dos alarmes, da seguinte forma: a) bateria fixa de 
CO2 : verificar tempo de 
acionamento de laços cruzados; b) bateria fixa de 
CO2 : contagem do tempo de 
disparo; c) atuação dos pressostatos das válvulas de 
governo; d) teste de linha nos detectores; 
termovelocimétricos; 
e) teste de linha nos detectores de fumaça;       x           

 12 
Efetuar limpeza e calibração nos detectores 
de fumaça;             x     

 13 

Verificar adequação e funcionabilidade da 
distribuição dos detectores, acionadores e 
alarmes de área;               x   

14  

Verificar, testar e corrigir os sprinklers quando:                   

a) funcionamento automático das eletrobombas; x                 

b) funcionamento dos pressostatos das válvulas de 
governo             x     

 15 
Limpeza e revisão do quadro elétrico de 
alimentação e comando das bombas;         x         

 16 Sinalizações do painel;   x               

17 
Verificar o estado das caixas de incêndios, quanto à 
pintura, vidro com inscrição “incêndio” em letras 

 
x 
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3.2.2.3.1.2. Portas Corta fogo 
3.2.2.3.1.2.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

  Manter todas as portas fechadas; x                 

  

Verificar as molas, dobradiças, puxadores 
e marcos para permitir perfeita vedação 
das mesmas; x                 

  

Verificar se os revestimentos das portas 
estão devidamente fixados, garantindo 
assim a função de proteção térmica; x                 

 
3.2.2.4. INSTALAÇÕES MECÂNICAS 
 
3.2.2.4.1. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM MANTIDOS: 
 
3.2.2.4.1.1. Ventiladores e exaustores 
3.2.2.4.1.1.1. Periodicidade 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Verificar as fixações, a existência de 
ruídos e vibrações anormais e o estado 
dos amortecedores de vibração            X       

2 Lubrificar mancais e rolamentos           X       

3 Verificar fixação e alinhamento das polias           X       

4 
Limpeza interna e externa dos gabinetes, 
eliminando danos e corrosão           X       

5 
Verificar estado de limpeza dos filtros de 
ar, substituindo se necessário           X       

6 
Recuperar revestimentos, retocando – os 
se necessário           X       

vermelhas, fechaduras / puxadores e dobradiças; 

18 
Verificar o estado das mangueiras e se as mesmas 
estão enroladas de acordo com as normas; 

 
X 

       

19 

Verificar se há vazamentos nos registros internos de 
globo e / ou gavetas; tais registros devem ser 
mantidos em condições de uso pelo usuário; 
Verificar as juntas de engate rápido, testando se a s 
roscas não estão danificadas; 

 
x 

       

20 
Verificar se os esguichos e requintes estão em 
condições de uso. 

 
x 
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7 

Verificar estado, alinhamento e tensão 
das correias dos ventiladores ou 
exaustores, evitando o escorregamento 
das mesmas e substituindo se necessário           X       

8 Verificar atuação do pressostato de ar           X       

9 
Reapertar parafusos de mancais e 
suportes           X       

10 
Corrigir tampas soltas e vedação do 
gabinete           X       

11 Verificar vazamentos de ar           X       

12 

Verificar o estado de conservação dos 
dutos (se estão preservados e se não 
contém bolor)           X       

13 
Verificar o estado das conexões flexíveis 
dos dutos           X       

14 
Verificar se a captação de ar está 
desobstruída           X       

15 

Lavar/substituir os filtros de ar de sucção 
dos ventiladores.  Eliminar frestas no 
encaixe com painel.               X   

16 
Lavar difusor(es) da tomada de ar externo 
do exaustor ou ventilador               X   

17 

Realizar limpeza de todo(s) o(s) 
difusor(es) do ambiente atendido pelo 
exaustor ou ventilador               X   

18 

Lavar (não utilizar produtos químicos 
desengraxantes e corrosivos) as volutas, 
rotores, gabinetes e caixa de filtro               X   

19 

Medir as tensões da rede e o 
desbalanceamento máximo de tensão dos 
motores ( £ 2%)           X       

20 
Medir as correntes e o desbalanceamento 
máximo de corrente dos motores ( £ 10%)           X       

21 
Verificar botoeiras, interruptores e  
lâmpadas           X       

22 Verificar atuação do(s) relê(s) térmico(s)           X       

23 
Verificar o estado e a adequação dos 
fusíveis           X       

24 
Verificar aquecimento do motor em carga 
( usar medidor laser)           X       

25 
Verificar estado do( s) contator(es) e 
disjuntor(es), se há ruído ou aquecimento           X       

26 
Verificar estado e aquecimento da fiação 
e terminais           X       

27 

Verificar aperto do(s) contator(es), 
disjuntor(es) , fusíveis e conecto(es) , 
reapertar se necessário           X       



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 69 de 121 

 

28 
Efetuar limpeza interna e externa do 
quadro de comando           X       

29 
Medir e anotar o isolamento elétrico do 
motor               X   

 
3.2.2.4.1.2. Sistema VRV (Volume Refrigerante Variável) 
3.2.2.4.1.2.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 
Limpar, lavando se necessário, os filtros 
de ar       X           

2 Verificar ruídos e vibrações anormais       X           

3 
Limpar externamente a cabine da unidade 
evaporadora       X           

4 Verificar o funcionamento do aparelho       X           

5 Verificar conexões hidráulicas           X       

6 
Verificar funcionamento da válvula 
solenóide           X       

7 
Verificar vazamentos de óleo e fluído 
refrigerante           X       

8 
Verificar estado geral do isolamento 
térmico (equipamento e tubulação)           X       

9 Limpar bandeja de condensação           X       

10 Testar as baterias do controle remoto           X       

11 Desobstruir drenos           X       

12 

Limpeza da unidade evaporadora (deve 
ser feita com toalha umedecida com água 
e sabão)           X       

13 
Verificar o estado das bases e suportes 
de sustentação, retocando se necessário           X       

14 
Verificar funcionamento do motor do 
ventilador da unidade condensadora             X     

15 
Verificar estado da hélice do motor do 
ventilador da unidade condensadora             X     

16 
Verificar estado do motor da turbina da 
unidade evaporadora             X     

17 
Verificar estado da turbina do motor da 
unidade evaporadora             X     
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18 Verificar atuação do termostato             X     

19 Substituir, se necessário, o filtro de ar             X     

20 
Verificar a vazão de ar e o funcionamento 
do swing da unidade evaporadora             X     

21 
Verificar funcionamento da válvula do 
ciclo quente e frio             X     

22 
Limpar as serpentinas das unidades 
evaporadora e condensadora             X     

23 Testar todas as funções do equipamento             X     

24 

Medir a tensões de alimentação do 
compressor e do ventilador e verificar o 
diferencial em relação à especificação do 
equipamento ( ± 10%)             X     

25 

Medir as correntes do compressor e 
ventilador e verificar o diferencial em 
relação à especificação do equipamento ( 
±10%)             X     

26 
Medir a isolação do compressor em 
relação ao potencial Terra             X     

27 
Medir a isolação do ventilador do 
evaporador em relação ao potencial terra             X     

28 
Verificar funcionamento do controle 
remoto             X     

29 
Verificar estado de plugs e tomadas 
externas             X     

30 
Verificar funcionamento dos comandos 
manuais da unidade evaporadora             X     

31 
Verificar funcionamento do circuito 
eletrônico da unidade evaporadora             X     

32 
Verificar estado da fiação interna das 
unidades condensadora e evaporadora              X     

33 
Verificar, limpar e testar as bombas de 
dreno das evaporadoras 

  
x 

       
3.2.2.4.1.3. Qualidade do ar interior nos ambientes climatizados. 
3.2.2.4.1.3.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 
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1 
Verificar o estado de limpeza ou 
concentração de poeiras nos dutos             X     

2 

Verificar o estado dos dutos nos 
ambientes, eliminando amassados e 
corrigindo isolamento térmico danificado             X     

3 

Realizar análise química, física e 
microbiológica do sistema de ar 
condicionado efetuado a coleta de ar em 
diversos pontos dos ambientes para 
detecção de contaminantes e micro-
organismos             X     

4 

Identificar (através das análises 
microbiológicas) a existência ou não de 
organismos patogênicos              X     

5 

 Verificar os níveis de contaminação em 
relação aos padrões aceitáveis de 
tolerância de acordo com a legislação 
vigente e determinar se há a necessidade 
de realizar uma limpeza nos dutos de 
insuflamento e efetuar a desinfecção dos 
sistemas             X     

 
3.2.2.4.1.4. Fan Coil 
3.2.2.4.1.4.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 
Verificar existência de ruídos e vibrações 
anormais        X           

2 

Lavar (não utilizar produtos químicos 
desengraxantes e corrosivos) as 
serpentinas, gabinete, turbinas (carcaça e 
rotor). Remover o biofilme (lodo) da 
bandeja de condensado e desobstruir 
drenos e ralos           X       

3 

Verificar desgaste, trincas, alinhamento e 
tensão das correias das turbinas, evitando 
o escorregamento das mesmas        X           



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 72 de 121 

 

4 

Lubrificar mancais e rolamentos das 
turbinas (quando não forem de 
lubrificação permanente), bem como 
demais pontos do equipamento que 
necessitem de lubrificação            X       

5 
Verificar a fixação e efetuar a limpeza do 
difusor de tomada de ar externo           X       

6 

Verificar o estado dos dutos nas casas de 
máquinas, eliminando amassados e 
corrigindo o isolamento térmico danificado               X   

7 
Verificar existências de vazamentos de 
água        X           

8 

Eliminar pontos de danos e corrosão no 
gabinete, moldura das serpentinas e nas 
bandejas       X           

9 
Corrigir tampas soltas e vedação do 
gabinete             X     

10 
Remover incrustações no interior do 
reservatório de água do umidificador           X       

11 Lavar casa de máquinas           X       

12 
Localizar e eliminar potenciais focos de 
contaminação e materiais estranhos           X       

13 
Reapertar parafusos de mancais e 
suportes       X           

14 
Verificar o nível de água do reservatório 
do sistema de umidificação       X           

15 
Realizar limpeza de todos os difusores do 
ambiente atendido pelo Fan Coil             X     

16 
Verificar atuação do flow-switch 
(pressostato de ar)           X       

17 Limpar bandeja de condensação       X           

18 Limpar o equipamento       X           

19 

Manobrar todos os registros e válvulas do 
princípio ao fim do curso, voltando-os à 
posição original             X     

20 
Verificar os sensores de temperatura e 
umidade              X     
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21 

Verificar e eliminar a sujeira, danos e 
corrosão da resistência de aquecimento 
de ar             X     

22 
Verificar e limpar os filtros de ar, 
substituindo se necessário       X           

23 

Verificar e corrigir qualquer dano ao 
acionamento mecânico da damper de ar 
exterior             X     

24 

Verificar e corrigir qualquer dano ao 
acionamento mecânico da damper de ar 
de retorno             X     

25 
Verificar estado das conexões flexíveis 
dos dutos        X           

26 
Verificar e eliminar possíveis frestas nos 
filtros       X           

27 
Verificar limpeza e funcionamento dos 
dampers principal, piso forro e corta fogo           X       

28 
Limpar/substituir filtro da tomada de ar 
externo       X           

29 
Verificar se o retorno de ar está 
desobstruído       X           

30 

Medir e registrar as temperaturas de 
insuflação, retorno, ambiente 
condicionado e ar externo e anotar em 
folha anexa       X           

31 

Verificar atuação da válvula controladora 
de vazão de água gelada (2 ou 3 vias ) e 
seu atuador       X           

32 
Verificar e eliminar sujeira danos e 
corrosão das tomadas de ar externo             X     

33 

Verificar e eliminar danos e corrosão das 
grelhas de difusão, retorno, bloqueio e 
balanceamento de ar               X     

34 

Verificar a fixação e o funcionamento dos 
elementos de difusão, retorno, bloqueio e 
balanceamento de ar             X     
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35 

Verificar o estado de conservação do 
isolamento térmico interno do gabinete, 
válvulas, tubulações, dutos( se estão 
preservados e se não contém bolor).       X           

36 
Verificar botoeiras e lâmpadas de 
sinalização       X           

37 
Verificar funcionamento das resistências 
de desumidificação e aquecimento       X           

38 
Verificar estado geral das conexões 
elétricas       X           

39 Verificar isolamento dos cabos       X           

40 

Verificar estado e fixação dos 
componentes do Quadro (contatoras, 
relês térmicos , etc)       X           

41 Verificar acomodação dos chicotes       X           

42 
Verificar identificação dos circuitos 
(corrigir se necessário)       X           

43 Verificar existência de diagrama unifilar       X           

44 
Testar funcionamento de botoeiras e 
sinalizadores       X           

45 Verificar pontos de aquecimento        X           

46 
Verificar existência de ruídos nas 
contatoras       X           

47 
Verificar estado geral do quadro 
(fechaduras, dobradiças, tampas)       X           

48 
Verificar fusíveis e suas bases, substituir 
se necessário       X           

49 
Efetuar limpeza interna do quadro de 
comando       X           

50 Preencher a folha de medições       X           

51 
Medir as tensões do motor observando 
possível desbalanceamento          (± 10%)       X           

52 
Medir as correntes do motor observando 
possível desbalanceamento        (± 10%)       X           

53 Verificar aquecimento do motor       X           

54 
Medir e anotar o isolamento elétrico do 
motor             X     



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 75 de 121 

 

55 

Verificar conservação e pintura das 
paredes e pisos da casa de máquinas, 
corrigindo se necessário               X   

56 
Medir e balancear vazão de tomada de ar 
externo               X   

57 Medir a vazão de ar de retorno               X   

58 
Verificar e eliminar a sujeiras , danos e 
corrosão do sistema de ar de retorno               X   

59 
Medir a vazão de insuflamento de 
difusores e grelhas               X   

 
3.2.2.4.1.5. Chiller 
3.2.2.4.1.5.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 
Verificar existência de ruídos e vibrações 
anormais (corrigir se necessário)       X           

2 
Verificar nível e pressão de óleo dos 
compressores (completar se necessário)       X           

3 
Efetuar limpeza do condensador ( 
varetamento)               X   

4 Verificar vazamentos de água       X           

5 
Efetuar limpeza geral do equipamento, 
incluindo motores e compressores       X           

6 

Verificar estado do isolamento do 
evaporador e das tubulações (corrigir se 
necessário)               X   

7 

Verificar existência de vazamentos de 
fluído refrigerante (corrigir e completar se 
necessário)       X           

8 
Verificar visor de líquido para bolhas e/ou 
umidade (corrigir se necessário)       X           

9 
Eliminar pontos de ferrugem (efetuar 
pintura corretiva se necessário)             X     

10 
Verificar em todo equipamento se há 
vazamento de óleo       X           

11 

Verificar subresfriamento e 
superaquecimento (regular se necessário) 
e anotar em folha de medição       X           

12 

Verificar pressões de alta / baixa / óleo 
(com instrum. do próprio chiller) e anotar 
em folha de med.       X           
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13 
Verificar funcionamento das válvulas de 
expansão e solenóide        X           

14 Desobstruir drenos e ralos       X           

15 

Manobrar cada registro hidráulico do 
princípio ao fim de curso ,voltando à 
posição original             X     

16 
Verificar funcionamento dos termômetros 
e manômetros do equipamento              X     

17 
Verificar funcionamento das válvulas de 
água gelada e condensada             X     

18 
Verificar ajuste dos controles e 
parâmetros de controle               X   

19 Limpeza ou substituição do filtro de óleo               X   

20 

Verificar diferencial de pressão da água 
no evaporador e anotar em folha de 
medição       X           

21 

Verificar diferencial de pressão da água 
no condensador e anotar em folha de 
medição       X           

22 

Verificar parafusos, suportes, fixações em 
geral e coxins (reapertar e trocar se 
necessário)             X     

23 

Medir temperatura de entrada/saída da 
água de condensação e anotar em folha 
de medição       X           

24 

Medir temperatura de entrada/saída da 
água gelada  e anotar em folha de 
medição       X           

25 
Verificar atuação das chaves de fluxo 
(realizar inspeção visual interna)       X           

26 
Troca do óleo dos motores e 
compressores (4,5 l por carter)                X   

27 

Testar e regular se necessário os 
dispositivos de segurança tais como: 
termostatos, pressostatos de óleo, baixa e 
alta pressão e chaves de fluxo             X     

28 
Verificar estado geral das conexões 
elétricas       X           

29 Verificar isolamento do cabos       X           

30 

Verificar fixação dos componentes do 
quadro dos quadros de comando e de 
controle       X           

31 Verificar acomodação dos chicotes       X           

32 

Verificar identificação dos circuitos no 
quadro de comando  (corrigir se 
necessário)       X           
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33 
Verificar  existência do diagrama unifilar 
junto ao quadro  de controle       X           

34 
Testar funcionamento de botoeiras e 
sinalizadores       X           

35 
Verificar pontos de aquecimento no 
circuito       X           

36 
Verificar existência de ruídos nas 
con2tatoras       X           

37 
Verificar estado geral do Quadro 
(fechaduras , dobradiças e tampas)       X           

38 
Verificar fusíveis e suas bases , substituir 
se necessário       X           

39 
Verificação das resistências elétricas do 
carter       X           

40 

Medir e anotar as tensões e correntes do 
quadro de comando, observando 
possíveis desbalanceamentos       X           

41 

Medir e as tensões e correntes dos 
motores, observando possíveis 
desbalanceamentos e anotar na folha de 
medição anexa       X           

42 

Medir a temperatura dos motores (com 
medidor laser) e anotar na folha de 
medição anexa       X           

43 

Verificar todos os contatos da contatoras 
dos compressores , substituir se 
necessário              X     

44 
Medir com o megômetro a isolação dos 
motores dos compressores             X     

45 

Verificação das válvulas elétricas de 
acionamento, solenóides e micro switch, 
reapertar cabeação se necessário             X     

46 
Fazer limpeza do quadro de comando e 
controle (parada anual do Prédio)               X   

47 
Verificar componentes elétricos do quadro 
de comando, substituir se necessário               X   

48 

Verificar componentes elétricos e 
eletrônicos do quadro de controle, 
substituir se necessário               X   

49 

Fazer a termografia do barramento do 
quadro de comando na entrada e saída 
da chaves (Chiller em Carga)               X   

 
3.2.2.4.1.6. Bombas 
3.2.2.4.1.6.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 
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1 
Verificar e corrigir a existência de ruídos 
anormais       X           

2 
Verificar o nível de óleo da bomba , 
completar se necessário       X           

3 Verificar vazamentos no retentor de óleo       X           

4 Efetuar limpeza externa        X           

5 
Verificar estado geral do isolamento 
térmico       X           

6 Verificar estado geral das conexões       X           

7 

Verificar e apertar se necessário os 
parafusos de fixação do conjunto motor 
/bomba       X           

8 

Eliminar vazamento(s) no(s) 
registro(s),válvula(s)  e demais 
componentes       X           

9 
Verificar estado geral da luva 
amortecedora e acoplamento       X           

10 
Verificar, ajustar ou substituir se 
necessário as gaxetas       X           

11 Verificar e limpar dreno       X           

12 Verificar a junta de expansão       X           

13 
Realizar teste elétrico e mecânico de 
ligamento do conjunto da bomba       X           

14 
Verificar alinhamento do conjunto 
motor/bomba             X     

15 Trocar óleo lubrificante             X     

16 

Manobrar cada registro hidráulico, do 
princípio ao fim do curso voltando-o à 
posição original             X     

17 
Verificar e anotar diferencial de pressão 
de trabalho             X     

18 
Eliminar pontos de ferrugem e retocar os 
pontos que necessitem pintura             X     

19 Verificar e limpar filtros de sucção             X     

20 

Verificar o estado dos robinetes e 
amortecedores de pulsação dos 
manômetros             X     
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21 

Medir as correntes e o desbalanceamento 

%)       X           

22 

Medir a tensão de rede e o 
desbalanceamento máximo de tensão dos 

       X           

23 

Verificar a presença de ruído ou 
aquecimento anormal das contatoras 
(usar medidor laser)       X           

24 Verificar atuação do(s) relê(s) térmico(s)       X           

25 Verificar atuação do(s) temporizador (es)       X           

26 
Efetuar limpeza interna do circuito de 
comando       X           

27 
Verificar e anotar aquecimento do motor 
em operação (usar medidor laser)       X           

28 Verificar botoeiras, sinaleiros e lâmpadas       X           

29 
Verificar reaperto dos disjuntores, 
contatores, relês e conectores       X           

30 Verificar estado geral da fiação        X           

31 Medir e anotar o isolamento do motor             X     

 
3.2.2.5. INSTALAÇÕES CIVIS 
 
3.2.2.5.1. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A SEREM MANTIDOS: 
 
3.2.2.5.1.1. Portas e Batentes dos Compartimentos Internos 
3.2.2.5.1.1.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

 1 
Verificar o estado geral, fazer a limpeza 
do revestimento de laminado;   x               

 2 Selamento das partes em madeira;   x               

 3 
Verificar o funcionamento das 
articulações e dobradiças;   x               

 4 
Verificar o funcionamento da fechadura e 
trinco;   x               

 5 
Verificar a existência de parafusos 
soltos/frouxos;   x               

 6 
Verificar a existência de elementos 
oxidados;   x               

 7 
verificar a existência de laminados soltos 
ou mal fixados;   x               
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 8 
Verificar o encabeçamento de madeira ou 
alumínio;   x               

 9 verificar a existência de espelhos soltos;   x               

 10 

Verificar a falta/insuficiência de 
encerramento das superfícies de 
encabeçamento e demais pertences 
(encerrar com cera liquida);   x               

 11 verificar o estado dos batentes.   x               

 
3.2.2.5.1.2.  Armários da copa, banheiros e salas. 
3.2.2.5.1.2.1. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 
Estado geral, limpeza, revestimento de 
laminado:   x               

2 
Estado dos parafusos e suportes de 
fixação, suportes de prateleiras:   x               

3 
Funcionamento da fechadura, trinco, 
dobradiça e puxador.   x               

4 Existência de parafusos soltos/frouxos:   x               

5 Existência de elementos oxidados:   x               

6 Laminados soltos ou mal fixados:   x               

7 Nivelamento das portas.   x               

 
3.2.2.5.1.3. Forro 
3.2.2.5.1.3.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 

Verificar existência de lâminas soltas, 
tortas ou mal fixadas, inclusive difusores 
de luminárias – retirar e refixar.   x               

2 

Efetuar, se necessário, ajustes nos 
elementos de infraestrutura de fixação do 
forro.   x               

 
3.2.2.5.1.4. Pisos, rodapés e soleiras 
3.2.2.5.1.4.1. Periodicidade 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 Verificar existência de placas de revestimento soltas;   x               

2 
Verificar o estado das soleiras, quanto à fixação, conservação e 
etc., corrigir quando necessário. 

 
x 

       

3 
Verificar o estado dos rodapóes, estado geral, fixação e etc., 
corrigir quando necessário 

 
x 

       

 4 
Verificar o estado de conservação das placas de piso, corrigir 
se necessário   x               
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3.2.2.5.1.5. Instalações Hidrossanitárias de esgoto 
3.2.2.5.1.5.1. Periodicidade 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS D S Q M B T SL A TA 

1 Verificar válvula de descarga. x 
        2 Verificar conexões e inspeções. x 
        3 Verificar sifões(vazamento, limpeza, desobstrução). x 
        4 Verificar caixas e ralos sifonados secos. x 
        

5 

Verificar vazamento nas torneiras e válvulas das pias, 
lavatórios, mictórios ou outros que porventura venham a 
danificar. x 

        6 Verificar o estado de ferragens e louças em todos os sanitários. x 
        7 Verificar o estado da tubulação primária. x 
        8 Verificar a existência de vazamentos. x 
        

9 
Percorrer todos os pontos de visitas e proceder à limpeza dos 
mesmos.   

 
  x           

10 Percorrer caixas de inspeção e limpá-las. 
   

x 
     11 Verificar estado geral das tubulações. 

   
x 

     12 Limpar todos os drenos dos fan-coil’s.   
 

  x           

 
4. PLANO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 
4.1. Será executada as manutenções corretivas dos itens do anexo E nos seguintes casos: 
4.1.1. Como resultado da permanente supervisão a ser efetuada pela CONTRATADA. 
4.1.2. Por solicitação do CONTRATANTE. 
4.2. Para as atividades não cobertas pelas rotinas discriminadas neste documento, serão 
observadas as prescrições do fabricante, de normas técnicas e/ou a própria experiência da 
empresa, de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO. 
4.3. A CONTRATADA deverá, como forma de manutenção preditiva, efetuar, no mínimo 
uma vez por semestre, analise termográfica completa dos equipamentos e instalações de 
distribuição de energia elétrica, objeto dos serviços de manutenção, apresentando relatório 
detalhado das leituras obtidas e providenciando as correções dos defeitos porventura 
encontrados. 
4.4. Análises termográficas eventuais deverão ser realizadas sempre que ocorrem sinais de 
aquecimento anormal em dispositivos, equipamentos e instalações. 
4.5. Para todas as solicitações de serviços de manutenção corretiva deverão ser geradas 
OS (Ordens de Serviço) pela Fiscalização ou por solicitação dos usuários, com registro no 
sistema. Todos os serviços corretivos apenas serão executados através de OS. 
 
 
5. OPERAÇÃO 
 
5.1. Além das manutenções preventivas, corretivas e preditivas, a CONTRATADA será 
responsável pela operação manual, sempre que necessárias dos seguintes sistemas: 
 
5.1.1. Sistema de geração de energia emergência; 
5.1.2. Sistema de comando da distribuição de força e luz do edifício, na eventual ocorrência 
de falha do sistema de automação predial; 
5.1.3. Bombas de incêndio; 
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6. PROCEDIMENTOS DIVERSOS 

6.1. Efetuar as medições, previstas nas Folhas de Leituras Periódicas (diárias, mensais etc.) 
sendo que os modelos deverão ser informatizados. 

6.2. Fazer remanejamento/instalação de pontos de luz, força, sinal lógico e alarmes. 

6.3. Remanejamento/instalação de novos quadros de distribuição de energia para atender a 
acréscimos de cargas. 

6.4. Com os dados colhidos e armazenados conforme o item anterior, verificar as 
discrepâncias em relação aos valores padrões recomendados pelos fabricantes e, em caso 
positivo, providenciar a necessária regularização e informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO. 

6.5. Acompanhar periodicamente a evolução dos parâmetros de manutenção, no caso de 
instalações que contam com o sistema automatizado de monitoração, atuando imediatamente 
no sentido de sanar qualquer irregularidade observada. 

6.6. Anotar no Livro de Ocorrências (passagem de turno) todas as anormalidades e fatos 
dignos de registro no turno. 

6.7. Manter a limpeza das casas de máquinas e demais ambientes a elas ligados, bem como 
dos equipamentos e após a realização de qualquer serviço. 

6.8. Manter organizado o arquivo de Folhas de Leituras Diárias, Catálogos de 
equipamentos, Fichas Históricos dos equipamentos e Livro de Ocorrência. 

6.9. Preencher as Fichas de Histórico dos Equipamentos, sempre após cada intervenção 
(preventiva, corretiva ou modernização). 

6.10. Não realizar qualquer procedimento seja preventivo ou corretivo sem a existência de 
Ordem de Serviço ou Folha de Revisão. 

6.11. Manter sempre atualizados os projetos e desenhos das instalações do prédio, que 
estejam diretamente relacionados com os equipamentos e instalações. 

6.12. Acompanhar a rotina de tratamento de água do sistema de ar condicionado. 

6.13. Apresentar relatório mensal dos serviços de operação e de manutenção, assinado pelo 
Gerente de Manutenção (Preposto). 

6.14. Após cada alteração de infraestrutura a CONTRATADA deverá com base em 
informações, catálogos, normas pertinentes, atualizar rotinas de manutenção preventiva de 
todo o parque, desde que não haja alteração relevante de escopo. 

6.15. A Contratada deverá comunicar imediatamente a existência de qualquer defeito em 
equipamentos/instalações que não possa ser eliminado pelos serviços contratados, por 
estarem em garantia e/ou cuja correção dependa de orçamento a ser previamente aprovado. A 
contratada deverá, nesses casos, especificar as prováveis causas do(s) defeito(s) na referida 
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comunicação. O contratante ficará incumbido de providenciar junto ao(s) fabricante(s), as 
verificações e reparos necessários. 

 
7. SERVIÇOS PERIÓDICOS 
 
7.1. No contexto de mantenabilidade da contratação do serviço, caberá ao Contratante em 
conjunto com a Contratada, com base neste Plano de Manutenção, deste termo de referência, 
determinar as paradas gerais. 
7.2. Dentre os serviços que deverão ser realizados nas paradas destacam-se:  
 
7.2.1. Revisão nos disjuntores das transferências automáticas; 
7.2.2. Teste de isolação nos transformadores; 
7.2.3. Revisão nos painéis de transferência automática; 
7.2.4. Revisão no grupo gerador; 
7.2.5. Revisão nos disjuntores de saída dos transformadores. 
7.2.6. Revisão nos no-breaks e suas baterias; 
 
8. ASPECTOS GERAIS 
 
8.1. É de obrigatoriedade da CONTRATADA, submeter os equipamentos periodicamente à 
manutenção preventiva (tipo programada), de acordo com os modelos de planilhas de 
manutenção apresentadas neste anexo, conforme a analise e/ou modificações dos sistemas 
pode ser realizada a atualização ou adaptação destes conforme a necessidade. 
8.2. Junto aos equipamentos permanecerão em local visível, fichas, onde constarão: tipo de 
serviço realizado (manutenção corretiva ou preventiva), data, nome do técnico executante e 
número da OS. A ficha da máquina deverá ser de papel resistente e anexado ao equipamento 
através de saco plástico transparente e resistente a intempéries. 
8.3. Nos primeiros 20 (vinte) dias úteis de vigência da contratação, a CONTRATADA deverá 
efetuar completo levantamento das atuais condições de funcionamento dos sistemas. 
8.4. Findos tais levantamentos, a CONTRATADA apresentará, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias úteis, contados da data de inicio do contados da data de inicio do contrato: 
8.4.1. Relatório detalhado, apontando as falhas e defeitos constatados e os componentes a 
serem substituídos. 
8.4.2. Plano Mestre de Manutenção contendo os serviços corretivos levantados, cronograma 
para execução da substituição dos componentes defeituosos e todos os serviços de 
manutenção preventiva de maior porte e/ou que interfiram no funcionamento normal do prédio, 
embasado nas Rotinas de Manutenção deste documento. 
8.4.3. O Plano Mestre de Manutenção deverá ser apresentado anualmente, sendo 
considerado válido apenas após a aprovação da fiscalização. 
8.4.4. A apresentação da lista dos materiais necessários aos serviços corretivos levantados 
deverá ser objeto de proposta que obedeça no que cabível às condições descritas neste 
documento. 
8.4.5. O PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – deverá ser apresentada no 
prazo de vinte dias úteis, contados do inicio do contrato. 
8.4.6. O PMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – deverá ser 
apresentado no prazo de vinte dias úteis, contados do inicio do contrato. 

9. PACE (PLANO DE ATENDIMENTO DE CORRETIVA EMERGENCIAL) 
9.1. Para os serviços contratados, a Contratada deverá atender ao PACE (Plano de 
Atendimento de Corretiva Emergencial), onde deverão ser contempladas as principais 
contingências e definir através de uma matriz de relacionamento quem e quando deve ser 
avisado do ocorrido. 
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9.2. Manutenções corretivas emergenciais são definidas como serviços esporádicos, 
ausentes de programação prévia, durante 24 horas por 7 dias, a serem executados em caráter 
emergencial, devidamente verificados pela Fiscalização, mensuráveis através de ordens de 
serviço. 
9.3. O referido plano contempla respostas para cada risco considerado crítico para a 
operação do complexo computacional do CEMADEN. A tabela abaixo apresenta a relação de 
riscos considerados críticos, ou seja, aqueles que a análise de risco revelou como tendo alto 
impacto sobre a operação do complexo, i.e., podendo levar à sua paralisação, e que 
apresentam chance estimada de ocorrência média para alta. Os riscos listados na tabela 
abaixo devem ser contemplados no PACE. 

 
10. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. Os serviços de manutenção serão executados com o objetivo de assegurar o pleno 
funcionamento dos subsistemas contratados objetos desta licitação. 

 DESCRIÇÃO DO RISCO IMPACTO PROBABILIDADE 

 Baixo Médio Alto Baixa Média Alta 

Elétrica  

Queda de Energia   X  X 

Falha no fornecimento de energia 

interno ao CEMADEN 
  X 

 X 

Falha no fornecimento de energia 

externo ao CEMADEN 
  X 

 X 

Falha no Gerador   X X  

Falha do No Break   X X  

Interrupção no fornecimento 

energia ao CPD 
  X 

 X 

Refrigeração  

Falha no VRV   X  X 

Falha Ar condicionado    X  X 

Segurança de Vida  

Incêndio   X X  

Fogo Interno   X X  

Fogo Externo (área)   X X  

Falha da Central de Detecção   X  X 

Acidente de Trabalho   X X  

Com Parada de Serviço   X  X 

Hidráulica  

Vazamentos   X  X 

Tubulação de Incêndio   X  X 

Hidrantes   X  X 

Falha de Abastecimento   X  X 

Vol em 50% da capacidade   X  X 
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10.2. Na prestação dos serviços, a Contratada deverá executar as atividades descritas de 
modo a assegurar o pleno funcionamento dos subsistemas contratados objeto desta licitação. 

11. ABRANGÊNCIA 
 
11.1. A CONTRATADA deverá atender imediatamente aos chamados da CONTRATANTE, 
para execução de serviços, devendo executá-los imediatamente, excetuando-se os casos em 
que haja impossibilidade técnica, legal ou administrativa. 
 
 PMOC 

11.2. A proponente deverá elaborar e manter atualizado o PMOC de todos os prédios que 
são escopo deste contrato, com o propósito de atender a Portaria nº 3.523, de 28 de Agosto de 
1998 do Ministério da Saúde, visando manter a qualidade do ar interior nos ambientes 
condicionados, através de medidas de controle para eliminação ou redução das anormalidades 
encontradas. 

11.3. Todo o material de projeto das instalações do sistema de ar condicionado, desenhos, 
memorial descritivo, manual de operação do sistema e manuais dos fabricantes dos 
equipamentos, deverão fazer parte do PMOC, na forma de anexos. Neste material deverão ser 
definidos os parâmetros adotados no projeto bem como os dados solicitados no item 4 do 
anexo I da Portaria N.º 3.523. 

11.4. Os relatórios periódicos de qualidade do ar interno e os controles de execução da 
manutenção preventiva deverão ser mantidos a disposição, para consulta, próximos a este 
conjunto de documentos. 

11.5. O PMOC tem validade de um ano, e deverá receber atualizações caso ocorram 
modificações dos sistemas durante a vigência do mesmo. 

11.6. É obrigatório à verificação das informações e a reavaliação anual baseado nos 
resultados obtidos e alterações ocorridas para a renovação do PMOC para o próximo período 
de vigência e suas atualizações caso necessário. 

11.7. Também deverá ser avaliado o cronograma de eliminação de eventuais pendências 
que sejam constatadas. 

11.8. Faz parte do PMOC a análise da qualidade do ar, conforme definido no Anexo A (Plano 
de Manutenção). 

 
12. ATIVIDADES GERENCIAIS DE PLANEJAMENTO DO CONTRATO DE 
MANUTENÇÃO 

12.1. Agendar junto ao gestor e/ou chefia de divisões, reuniões informativas e orientativas 
quanto aos procedimentos de manutenção e riscos operacionais; 

12.2. Gerar relatórios gerenciais mensalmente sobre os assuntos mais relevantes do mês, 
recomendações de investimentos, alerta de riscos, gráficos e tabelas estatísticas de 
manutenções preventivas, corretivas, atendimentos emergenciais, consumo de energia, 
consumo de óleo diesel, fotos etc; 
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12.3. Zelar pela boa conduta de seus profissionais; 

12.4. Manter a equipe qualificada e treinada para exercer plenamente suas atividades; 

12.5. Gerenciar a distribuição dos serviços; 

12.6. Estar atento à necessidade da substituição de quaisquer funcionários que não atenda 
as qualificações necessárias do cargo; 

12.7. Selecionar candidatos com o perfil adequado para cada função; 

12.8. Estar apto a responder quaisquer questionamentos técnicos quanto aos sistemas e 
infraestrutura prediais; 

12.9. Participar do agendamento e planejamento de paradas gerais anuais; 

12.10. Zelar por condições adequadas e seguras dos profissionais; 

12.11. Lançamento de OS (ordens de serviço) solicitadas via telefone ou e-mail; 

12.12. Organizar projetos e manuais; 

12.13. Realizar procedimentos de demissão e contratação; 

12.14. Fechamento de ponto; 

12.15. Controle e agendamento de férias; 

12.16. Controle e lançamento do ponto e horas extras; 

12.17. Controle e conferencia para pedido de benefícios; 

12.18. Controlar qualidade dos serviços e materiais de construção. 

12.19. Monitorar tempo de atendimento ao CEMADEN. 

12.20. Controle de uniformes; 

12.21. Controle de Ferramentas; 

12.22. Controle de EPIs e EPCs. 

13. SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO 

13.1. Todo planejamento, execução e controle das manutenções preventivas e corretivas 
deverão ser realizados utilizando-se software de gerenciamento da manutenção. 
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13.2. Após a execução dos serviços, a CONTRATADA cadastrará no software os registros 
atualizados, com indicações dos equipamentos afetados, causas do defeito, providencias 
adotadas e relação de peças substituídas em cada equipamento. 

13.3. O software deverá possuir banco de dados, e de propriedade da Contratante, e será 
repassado, durante a vigência do contrato. Para efeito de inicio de Contrato, a CONTRATADA 
deverá efetuar completo levantamento das instalações, efetuando o cadastramento e ou 
inclusões necessárias, no prazo máximo de 40 dias corridos, a contar da data de assinatura do 
contrato. 

13.4. É vedada a modificação, cessão, distribuição, reprodução, publicação e licenciamento, 
gratuito, oneroso ou a qualquer outro titulo, a quem quer que seja, do software a ser utilizado, 
desrespeitando a legislação de proteção de direitos autorais. 

13.5. O gerenciamento de ordens de serviços preventiva, corretiva e preditiva deverá ser 
efetuada por esse sistema, onde deverão estar cadastrados todos os equipamentos das 
instalações da Contratante, com dados do fabricante, dados de projeto e de operação, com 
históricos de ocorrências, lista de materiais empregados, peças e demais componentes, cujas 
rotinas deverão ser elaboradas conforme previsto neste Plano de Manutenção. 

13.6. Somente após a entrega da base de dados ao CONTRATANTE, ao final do contrato, 
será liberada a garantia contratual. 

14. SERVIÇOS DEMANDADOS DIRETAMENTE PELO USUÁRIO 

14.1. Os serviços solicitados diretamente pelos usuários das instalações do CEMADEN 
serão efetuados por sistema de e-mail interno do próprio contratante e disponibilizado para a 
Contratada. 

14.2. Esses pedidos de serviço deverão ser verificados diariamente pelo supervisor de 
manutenção. Caberá a ele efetuar a critica do pedido, consultando sempre a fiscalização do 
contrato em caso de duvidas com respeito à sua real necessidade e conformidade com os 
interesses do contratante, bem como em relação à sua viabilidade de atendimento nos termos 
do contrato. 

14.3. Não restando qualquer duvida em relação à necessidade e viabilidade de execução, o 
Supervisor emitirá em formulário impresso a O.S. (ordem de serviço), atribuindo-a ao 
profissional competente para sua execução. 

14.4. Após a execução do serviço ou em casso de sua interrupção, o formulário deverá ser 
entregue ao supervisor de manutenção contendo as anotações e informações pertinentes, bem 
como o visto de conformidade dado pelo solicitante, caso o serviço tenha sido executado a 
contento. 

14.5. A baixa da O.S. no sistema é de responsabilidade da fiscalização do contrato. 

15. RELATÓRIO 
 
15.1. Diário de Manutenção 
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15.1.1. A CONTRATADA deverá enviar diariamente informações sobre o andamento dos 
serviços, solicitações de providencias à fiscalização do Contratante e relato de irregularidades 
constatadas. 
15.1.2. As informações, os relatos e os pedidos de providencias devem ser encaminhados à 
fiscalização do Contratante em no máximo 24 horas após o evento ao qual se referirem. 
15.1.3. Para cumprimento de tais exigências, a Contratada poderá usar “Diário de 
manutenção” ou adotar a prática de enviar mensagens eletrônica diariamente à fiscalização do 
Contratante. 
15.1.4. Caso o uso de “Diário de Manutenção” seja considerado mais apropriado, a 
Contratada, deverá providenciar, já no primeiro dia de vigência do contrato, caderno 
padronizado, com folhas duplas numeradas sequencialmente, o qual servirá como “Diário de 
manutenção”. Nele, o preposto registrará diariamente as informações sobre o andamento dos 
serviços, as solicitações de providencias à Fiscalização do Contratante e as eventuais 
irregularidades constatadas, tudo referente ao dia anterior; além disso, carimbará e assinará 
logo após o texto. A Fiscalização do contratante deverá visar as páginas do “Diário de 
Manutenção” diariamente, extrair do caderno a segunda via do relatório do dia incluí-lo no 
dossiê de acompanhamento da prestação dos serviços contratados. 
15.1.5. Caso o uso de mensagem eletrônica diária à fiscalização do Contratante seja 
considerado, o preposto da Contratada deverá consolidar as informações, os relatos e os 
pedidos de providencias referentes ao dia anterior em sua mensagem diária – não se admitirá 
alegação de que um conjunto de mensagens possa ser considerado como relatório de 
ocorrências do dia. A Fiscalização do Contratante deverá imprimir as mensagens diárias, vista-
las e incluí-las no dossiê de acompanhamento da prestação dos serviços contratados. 
15.2. Relatório mensal 
15.2.1.  A CONTRATADA deverá apresentar relatórios mensais de ocorrência para a 
fiscalização do CONTRATANTE. Desses relatórios deverão constar, pelo menos, as seguintes 
informações: 
15.2.1.1. Tipo de manutenção preventiva/corretiva efetuada, com indicação do(s) 
equipamento(s)/ instalação(ões) afetado(s). 
15.2.1.2. Causa(s) do(s) defeitos. 
15.2.1.3. Soluções recomendadas para problemas que exijam intervenção de terceiros. 
15.2.1.4. Providencias adotadas. 
15.2.1.5. Especificação das peças/ materiais substituídos. 
15.2.1.6. Medições realizadas. 
15.2.1.7. Gráficos de desempenho das principais atividades (mensal e média mensal 
acumulado/últimos 12 meses). Ex.: troca de lâmpada, reator, etc. 
15.2.1.8. Gráfico tipo torto para demonstrar distribuição dos principais tipos de serviços 
realizados em função de carga horária utilizada. 
15.2.1.9. Resumo com descrição das rotinas de manutenção preventiva e preditiva 
implementadas. 
15.2.1.10. Mão de obra alocada. 
 
16. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
 
16.1. Serão considerados os seguintes índices de redução percentual para a avaliação do 
desempenho da CONTRATADA, aplicados mensalmente, conforme registros no “Diário de 
manutenção”: 

1 Por ato ou condução insegura no desenvolvimento dos trabalhos, para cada 
ocorrência. 

5 

2 Por acidente ocorrido com pessoa(s), cuja causas sejam de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

25 

3 Por acidente ocorrido com o patrimônio do CONTRATANTE, cuja causa seja 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

5 

4 Para cada ocorrência registrada pelo Contratante, relacionada com limpeza, 2 
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arrumação, higiene e conservação das instalações cedidas à CONTRATADA 
ou dos locais onde realizados serviços pela CONTRATADA. 

5 Para cada ocorrência relacionada com atraso no inicio ou finalização dos 
serviços. 

2 

6 Para cada ocorrência relacionada com o descumprimento de regulamentos 
internos da segurança do CONTRATANTE. 

5 

7 Para cada ocorrência quanto á inobservância de normas e recomendações do 
ministério do Trabalho e/ ou CIPA, relacionados com a segurança, higiene e 
medicina do trabalho. 

10 

8 Para cada ocorrência relacionada ao não uso, pelos funcionários da 
Contratada, de uniformes ou EPI’s. 

5 

9 Paralisação dos serviços sem anuência do Contratante, por ocorrência.  20 

10 Ausência de empregado da Contratada, para cada empregado ausente, sem 
substituto. 

10 

11 Falta de ferramental e/ou equipamento, para cada ocorrência. 5 

12 Falta de material de consumo necessário aos serviços de manutenção, para 
cada ocorrência. 

5 

13 Para cada ocorrência relativa ao descumprimento do plano de Manutenção. 5 

14 Para cada ocorrência relativa a operação indevida de de equipamentos ou 
instalações. 

10 

15 Para cada ocorrência relativa à execução incorreta ou inadequada dos 
serviços. 

5 

 
16.2. Conceito mensal 
16.2.1. O conceito mensal será apurado mediante o somatório dos redutores aplicados, 
resultantes da tabela do item anterior, deduzindo o valor máximo (100%), consoante os 
seguintes critérios: 
16.2.1.1. Atendimento de 0 a 30% - Insatisfatório. 
16.2.1.2. Atendimento de 31 a 50% - Sofrível. 
16.2.1.3. Atendimento de 51 a 70% - Regular. 
16.2.1.4. Atendimento de 71 a 90% - Regular. 
16.2.1.5. Atendimento de 71 a 90% - Bom. 
16.2.1.6. Atendimento de 91 a 100% - Ótimo. 
16.3. Conceito Global 
16.3.1. O conceito global, relativo ao período de vigência do contrato, será obtido pela média 
dos valores dos redutores mensais apurados, consoantes o mesmo critério de 17.1. 
16.4. Atestados de desempenho 
16.4.1. O conceito global será utilizado para emissão de atestados de desempenho solicitados 
pela Contratada e/ou para aplicações de penalidades, na forma do Contrato. 
 
17. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
17.1. Caso a CONTRATADA não possua em seu quadro mão de obra especializada para 
execução dos serviços abaixo relacionados, será admitida a subcontratação de outra(s) 
empresa(s), sob total responsabilidade técnica, administrativa e financeira da CONTRATADA, 
respondendo esta, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações e responsabilidades 
contratuais relativas aos serviços: 
17.1.1. Manutenção do grupo gerador de emergência. 
17.1.2. Análise termográfica das instalações. 
17.2. Nesse caso, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data de assinatura do contrato, o(s) nome(s) do(s) 
prestador(es) de serviços, juntamente com atestado(s) de capacidade técnica que 
comprove(m) a execução desses serviços em instalações similares.  
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17.3. A contratada poderá subcontratar até no máximo 20% caso a complexidade do 
problema ultrapasse a capacidade operacional de equipe disponível. A contratada poderá 
subcontratar empresas especializadas para sanar o problema e os serviços realizados pelas 
subcontratadas deverão ser acompanhadas e gerenciadas “in loco” pela contratada, inclusive 
para aferição das corretas técnicas de manutenção preventiva dos atendimentos as exigências 
das normas do Ministério do Trabalho e Emprego (NRs) e do conhecimento pleno dos 
equipamentos que sofrerão manutenção. Será permitida a subcontratação apenas mediante 
aprovação prévia e expressa do CEMADEN, de acordo com o Art. 72 da lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993. 
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1. NORMAS 

1.1. Deverá a contratada cumprir as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e 
Emprego e as Instruções Normativas do INSS, em especial o Decreto 3.048/99, no que couber 
e no âmbito desta empreitada, colocando à disposição da Delegacia Regional do Trabalho e 
Emprego e à fiscalização do INSS, no mínimo o cumprimento das seguintes normas:  

1.1.1. NR-4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho, registrado na DRTE. 

1.1.2. NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mediante a apresentação da 
documentação da CIPA constituída, registrada na DRTE, do treinamento dos componentes ou, 
se for o caso, do representante pelo cumprimento da norma e seu treinamento. 

1.1.3. NR-6 - Equipamento de Proteção Individual, apresentando a relação dos EPC e EPI 
utilizados, comprovante de recebimento pelos empregados e respectivos CA. 

1.1.4. NR-7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com a apresentação do 
PCMSO assinado por médico do trabalho contendo os exames médicos obrigatórios e o 
relatório anual; 

1.1.5. NR-9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, assinado por engenheiro de 
segurança do trabalho, com a devida ART registrada no CREA, específico para esta 
empreitada, abrangendo os riscos: físicos, químicos e biológicos; 

1.1.6. NR-10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, relacionando os 
trabalhadores autorizados (capacitados e/ou habilitados); 

1.1.7. NR–13 – Caldeiras e Vasos de Pressão, aprovada pela Portaria nº 23, de 27 de 
dezembro de 1994; 

1.1.8. NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, mediante 
apresentação do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção - com ART registrada no CREA, específico para esta empreitada em caso de 
obra, assinada por engenheiro de segurança do trabalho, elaborado com base nos serviços 
elencados nos documentos anexos à minuta do contrato; 

1.1.9. NR-33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em espaço confinados, apresentando 
documento contendo a gestão de segurança e saúde em espaços confinados. 

1.2. A contratada deverá cumprir a NR-10, observando, no mínimo: 

1.2.1. Autorização dos trabalhadores que interajam com as instalações elétricas; 

1.2.2. Preenchimento da análise de riscos para cada atividade que envolva interação, direta 
ou indireta, com as instalações elétricas; 

1.2.3. Relação das vestimentas de trabalho contemplando a condutividade, inflamabilidade e 
influências eletromagnéticas, dimensionadas de acordo com os níveis de energia do arco 
elétrico dos ambientes de trabalho, conforme normas técnicas oficiais estabelecidas pelos 
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órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis, a 
exemplo da norma NFPA 70E/2004, apresentando à fiscalização do Banco os respectivos CA; 

1.2.4. Conjunto de procedimentos de trabalho, inclusive limpeza, instruções técnicas e 
administrativas de segurança e saúde, relacionadas à NR10 (zonas controladas e de riscos), 
descrição das medidas de controle existente, assinado por profissional habilitado e autorizado 
da empresa contratada, contendo no mínimo para cada passo da tarefa: riscos, formas de 
controle e prevenção, EPI (equipamentos de proteção individual), EPC (equipamentos de 
proteção coletiva), ferramentas e tempo de cada tarefa; 

1.2.5. Plano de emergência, contendo no mínimo: relação de trabalhadores aptos a executar 
o resgate e prestar primeiros socorros, métodos de resgate padronizados, operação de 
equipamentos de prevenção e combate a incêndio, acionamento dos serviços de emergência 
do poder público ou privado, assim como os meios adequados à sua aplicação; 

1.2.6. Obrigatoriedade do uso dos dispositivos de isolação para as partes vivas: obstáculos, 
barreiras, sinalização de segurança e bloqueio, assim como o ajuste do desligamento 
automático (NBR5410); 

1.2.7. Nomeação de profissional autorizado para supervisionar os serviços que interajam 
direta ou indiretamente nas instalações elétricas; 

1.2.8. Atualização permanente do prontuário das instalações elétricas da edificação relativa 
aos serviços objeto do contrato. 

1.3. A contratada deverá observar rigorosamente as normas técnicas em vigor e os demais 
documentos fornecidos pelo CEMADEN. 

1.4. Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências em proteger as partes 
móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre 
passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o respeito ao 
dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 
corrente. 

2. CARACTERIZAÇÃO DO FERRAMENTAL 

2.1. As ferramentas e equipamentos de uso na edificação em questão serão 
dimensionados, especificados e fornecidos pela contratada, de acordo com o plano de 
trabalho, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso. 

2.2. Os equipamentos de testes e medições elétricas deverão atender a categorização da 
ABNT, IEC61010 ou similar. 

3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

3.1. Além dos exigidos nas demais normas citadas no item 1.7.1, acima, serão de uso 
obrigatório os equipamentos relacionados no quadro adiante, obedecido ao disposto nas 
Normas Regulamentadoras NR6 - Equipamento de Proteção Individual - EPI e NR1 - 
Disposições Gerais. 
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Proteção Equipamento Tipo de Risco 

Cabeça 

Capacete de segurança 
Queda ou projeção de objetos, impactos contra 
estrutura e outros 

Capacete de segurança 
especial 

Equipamentos ou circuitos elétricos 

Protetor facial 
Projeção de fragmentos, respingos de líquidos e 
radiações nocivas 

Óculos de segurança contra 
impactos 

Ferimentos nos olhos 

Óculos de segurança contra 
radiações 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de radiações 

Óculos de segurança contra 
respingos 

Irritação nos olhos e lesões decorrentes da ação 
de líquidos agressivos 
 
 

Mãos e Braços 
Luvas e mangas de proteção 
(couro, lona plastificada, 
borracha ou neoprene) 

Contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, 
materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou radiações 
perigosas 
 

Pés e Pernas 

Botas de borracha (PVC) 
Locais molhados, lamacentos ou em presença 
de substâncias tóxicas 

Calçados de segurança  
(eletricista e/ou proteção 
geral) 

Lesão do pé (proteção contra choque elétrico 
e/ou proteção geral) 

Integral 

Cinto de segurança Queda com diferença de nível 

Uniforme que atenda a NR10 
do MTE, conforme 1.3.2 retro 

Arco elétrico 

Auditiva Protetores auriculares 
Nível de ruído superior ao estabelecido na NR15 
- Atividades e Operações Insalubres 

Respiratória 

Respirador contra  poeira Trabalhos com produção de poeira 

Máscara para jato de areia 
Trabalhos de limpeza por abrasão através de 
jatos de areia 
 

Respirador e máscara de 
filtro químico 

Poluentes atmosféricos em concentrações 
prejudiciais à saúde 

Tronco Avental de raspa 
Trabalhos de soldagem e corte a quente, e de 
dobragem e armação de ferros 

 
 
4. DEMAIS ORIENTAÇÕES SOBRE SEGURANÇA NO TRABALHO 

4.1. Observar severamente as normas de segurança no trabalho expedidas pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego, em especial atentando-se para as medidas de proteção aos operários 
e a terceiros, de acordo com as NR6, NR10 e NR18. 

4.2. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 
fiscalização, devendo a contratada providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção 
contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. 
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4.3. A contratada deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 
para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem 
interfiram negativamente no funcionamento dos prédios. 

4.4. Correrá por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes 
na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela 
destruição ou danificação das instalações, até sua definitiva aceitação. 

4.5. Todo o transporte vertical e horizontal de materiais e equipamentos ficará a cargo da 
contratada. 

4.6. A contratada será responsável pela proteção de todos os componentes das instalações 
de energia elétrica, água, telefone, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços, ao longo e 
adjacentes à edificação, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias 
que provocar nas mesmas. 

4.7. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a 
contratada do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais 
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações 
movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções 
exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços. 

5. MEIO AMBIENTE 

5.1. A contratada deverá utilizar boas práticas quanto à preservação do meio ambiente, 
inclusive implantando iniciativas em meio aos seus funcionários de conscientização quanto à 
sustentabilidade de nosso planeta, observando o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 19 
de janeiro de 2010. 

5.2. O descarte de quaisquer materiais gerados ou gerenciados pela contratada deverá ser 
feito de forma consciente e ecologicamente correto. Dentre os materiais a serem manipulados 
pela Contratada podemos citar: lâmpadas fluorescentes, gases, óleo diesel, baterias, produtos 
químicos, sensores radioativos etc. 

6. TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 Obs.: devolver em papel timbrado da empresa (2 vias) 
 
Termo de Responsabilidade 
Empresa:  
C.G.C.: 
Endereço:  
Pelo seu representante legal abaixo assinado, tendo contratado com a (nome da empresa). a 
prestação  de ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
, declaro-me responsável por todos os meus empregados e quaisquer outras pessoas 
contratadas para prestar serviços em meu nome, assumindo total responsabilidade pelos 
acidentes, danos e quaisquer consequências que vierem os mesmos a sofrer, enquanto na 
área do CEMADEN. 
 
Declaro, também, ter recebido a Norma de Segurança para Serviços de Terceiros e, 
juntamente com meu pessoal, as orientações sobre as regras gerais de Higiene e Segurança 
do Trabalho do CEMADEN, assim como, as regras que dizem respeito aos trabalhos 
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específicos que desenvolverei, os quais poderão ser interrompidos, caso não estejam sendo 
desenvolvidos dentro das Normas de Seguranças adequada à situação existente e que tal 
interrupção não acarretará qualquer ônus ao CEMADEN. 
Local:            
Data: 
 
................................................................. ......................................................... 
      Nome do representante legal  Assinatura do representante legal 
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1. ADVERTÊNCIA 
1.1. Este documento cita o ferramental mínimo para a realização dos serviços que a 
CONTRATADA deverá manter ou ter disponível nas dependências do CEMADEN objeto do 
contrato. 
1.2. A inexecução de qualquer ordem de serviço ou manutenção preventiva por falta de 
algum ferramental, EPI’s ou EPC’s implicará nas penalidades previstas no Termo de 
Referência. 
1.3. A quantidade deve ser a considerada mínima para atender à população do complexo. 
1.4. O ferramental é indicado com base nas Normas do Ministério do Trabalho e Emprego, 
e deve estar disponível, certificado e em condições de uso no primeiro momento do contrato. 
Estes poderão sofrer acréscimo a critério do CONTRATANTE ou por exigência legal. 
1.5. Todos os equipamentos de proteção individual deverão estar de acordo com a Norma 
Regulamentadora nº 06 do MTE, vinculados aos procedimentos de segurança ESPECIFÍCOS 
de cada NBR da ABNT relacionada aos serviços e através de análises de riscos do local. 
1.6. Todo o ferramental deverá ser mantido em perfeitas condições de uso e aferido 
semestralmente, ou período menor. A aferição do ferramental deverá ser incluída no plano de 
manutenção preventivo a ser elaborado no aplicativo de serviços e manutenção, pelos 
profissionais de segurança no trabalho, não sendo por isso quantificados a seguir. 
1.7. A quantidade deve ser a considerada mínima para atender a população do complexo. 
 
2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) 
2.1. Técnico eletrotécnica ou eletricista 
2.1.1. Botina de Segurança bico de PVC; 
2.1.2. Calça masculina ATPV classe 2 (2 conjuntos); 
2.1.3. Camisa masculina ATPV classe 2 (2 conjuntos); 
2.1.4. Capa de PVC Forrada com fechamento Frontal; 
2.1.5. Capacete - Classe B; 
2.1.6. Creme protetivo; 
2.1.7. Luva de cobertura; 
2.1.8. Luva de látex nitrílico com interior forrado de algodão; 
2.1.9. Luva de PVC Forrada Palma áspera 36 cm; 
2.1.10. Luva de vaqueta; 
2.1.11. Luva isolante classe 0; 
2.1.12. Máscara Semi-facial para vapores; 
2.1.13. Máscara Semi-facial PFF 03; 
2.1.14. Óculos de segurança;  
2.1.15. Óculos de segurança lente cinza espelhada; 
2.1.16. Protetor Auricular - Tipo Plug / Concha. 
 
2.2. Mecânico 
2.2.1. Botina de Segurança bico de aço; 
2.2.2. Capa de PVC Forrada com fechamento Frontal; 
2.2.3. Capacete - Classe B; 
2.2.4. Creme protetivo; 
2.2.5. Luva de látex nitrílico com interior forrado de algodão; 
2.2.6. Luva de PVC Forrada Palma áspera 36 cm;  
2.2.7. Luva de vaqueta; 
2.2.8. Máscara Semi-facial PFF 03; 
2.2.9. Óculos de segurança; 
2.2.10. Protetor Auricular - Tipo Plug / Concha. 
 
2.3. Assistente de Manutenção 
2.3.1. Bota de PVC cano longo; 
2.3.2. Botina de Segurança bico de aço; 
2.3.3. Capa de PVC Forrada com fechamento Frontal; 
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2.3.4. Capacete - Classe A; 
2.3.5. Cinto de Segurança - tipo paraquedista c/ 2 talabarte; 
2.3.6. Creme protetor; 
2.3.7. Luva de látex nitrílico com interior forrado de algodão; 
2.3.8. Luva de PVC Forrada Palma áspera 36 cm;  
2.3.9. Luva de vaqueta; 
2.3.10. Máscara Semi Facial p/ Vapores; 
2.3.11. Máscara Semi-facial PFF 03; 
2.3.12. Óculos de segurança;  
2.3.13. Protetor Auricular - Tipo Plug / Concha. 
 
3. INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS DE USO COLETIVO 
3.1. Mecânica 
3.1.1. Anemômetro digital (2); 
3.1.2. Aspirador de pó /água 65 litros 2750 W 220V (3); 
3.1.3. Balança para pesagem de cilindro de gás; 
3.1.4. Bomba de Vácuo (7 CFM); 
3.1.5. Bomba para recolhimento de gás Freon; 
3.1.6. Detector de Vazamentos de gás (Alta sensibilidade) (2); 
3.1.7. Engraxadeira MAC 35 (4); 
3.1.8. Esmerilhadeira manual angular 4 1/2" ( ref. Makita 9524NBK), 220 V; 
3.1.9. Esmerilhadeira manual angular 7" ( ref. Makita 9047) 220 V, 2100 W; 
3.1.10. Furadeira - Bosch impacto 110V // Makita HP 1510 220V (3); 
3.1.11. Grifos 8", 14", 18", 24" (4); 
3.1.12. Lavadora Alta Pressão 2175LBS600L/H 220V (4); 
3.1.13. Maçarico portátil (Turbo torch)+Carrinho (3); 
3.1.14. Manômetro diferencial (analógico ou digital – escala: 0-50 mm C.A); 
3.1.15. Máquina de solda de 400 A; 
3.1.16. Morça nº 4 (2); 
3.1.17. Moto esmeril de bancada; 
3.1.18. Psicrômetro (2); 
3.1.19. Pulverizador de Pressão 5 litros (5); 
3.1.20. Radiômetro com mira laser (3); 
3.1.21. Regulador de pressão (Nitrogênio); 
3.1.22. Saca polia nº 5 e 10; 
3.1.23. Saca rolamentos (Haste garra fina); 
3.1.24. Serra Copo (Milímetros) (2); 
MEDIDAS : 19 – 22 – 29 – 35 – 38 – 44 – 51 - 57 - 64  mm) // c/ 3 suportes; 
3.1.25. Tarracha BSP 1/2 Caracol c/ cocinete 1/2 x 3/4"; 
3.1.26. Termohigrômetro eletrônico (4); 
3.1.27. Termômetro infravermelho com mira laser ST2; 
3.1.28. Vira macho tipo "T"; 
3.1.29. Jogo de serra copos p/ metal com 18 pçs; 
3.1.30. Tesoura para chapa reta (4); 
3.1.31. PPU - garrafa oxi-acetileno portátil; 
3.1.32. Termômetro digital de contato 05 Pontas para Ar condicionado. 
3.1.33. Alargador de Tubo 
3.1.34. Alicate bomba d’água  
3.1.35. Alicate de bico reto 6” 
3.1.36. Alicate de Corte 6” 
3.1.37. Alicate de pressão bico chato – Vise Grip 
3.1.38. Alicate de pressão para refrigeração 7” 
3.1.39. Alicate lacrador de tubos  5 ½”– Vise Grip 
3.1.40. Alicate Universal 8” 
3.1.41. Arco de serra 
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3.1.42. Cadeado – 30 mm 
3.1.43. Caixa de ferramentas sanfona 5 gavetas 50cm 500x200x210 
3.1.44. Chave Ajustável – Inglesa (Polegada) - MEDIDAS :  8” 
3.1.45. Chave Allen (Milímetro) - MEDIDAS : 2 - 3 - 4 - 5  
3.1.46. Chave Allen (Polegada) - MEDIDAS : ¼” - 3/16” -  5/32” – 7/32” – 1/8” 
3.1.47. Chave Canhão ( Milímetro)  - MEDIDAS : 7  -  8 ( mm) 
3.1.48. Chave Canhão (Polegadas) - MEDIDAS : 5/16” – ¼” 
3.1.49. Chave Catraca para Refrigeração - MEDIDAS : 3/16” x 5/16” – ¼” x 3/8”  
3.1.50. Chave Combinada (Polegada) - MEDIDAS : 1” – 11/16” – 13/16” – 15/16” – ¾” – 
5/16” – 5/8” - 7/8”  
3.1.51. Chave Combinada - MEDIDAS : 1” – 15/16” – 13/16” – 7/8” – ¾” – 11/16” – 5/8”  
3.1.52. Chave cotoco Phillips - MEDIDAS :  ¼” x 11/2”  
3.1.53. Chave de fenda cotoco - MEDIDAS :  ¼” x 11/2” 
3.1.54. Chave de Fenda - MEDIDAS : ¼” x 4” – ¼” x 5” -  ¼ x 1 ½ - 3/8” x 8” 
3.1.55. Chave de fenda - MEDIDAS : ¼” x 6" – ¼” x 4" – ¼” x 5" -  3/8"x 8" 
3.1.56. Chave de Grifo 14” e 24” 
3.1.57. Chave Fixa (Milímetros) - MEDIDAS :  8 x 9  
3.1.58. Chave Philips - MEDIDAS :  ¼” x 4” (n° 02) – 1/8” x 6” – ¼” x 5” – n° 01  
3.1.59. Conjunto de manômetros com Manifold 
3.1.60. Cortador de tubos de cobre 1/8” a 1 1/8”  
3.1.61. Extrator de Parafusos n° 05 
3.1.62. Ferro de solda 30 W / 220 Volts 
3.1.63. Flangeador para tubos de cobre 3/16" a 5/8" 
3.1.64. Grossa meia cana 8” 
3.1.65. Jogo de chave Allen Longa - MEDIDAS : 3 a 6 mm 
3.1.66. Jogo de Chave Allen Phillips de 1/16 a ½ 
3.1.67. Lima Chata 8” 
3.1.68. Lima meia cana 6” 
3.1.69. Martelo de bola 200 e 300 gr 
3.1.70. Martelo de pena 300 gr  
3.1.71. Pente de Aletas (Ferro) 
3.1.72. Pente de Aletas (Plástico) 
3.1.73. Pinça Metálica Corneta 
3.1.74. Punção para marcação de centro 
3.1.75. Talhadeira Mecânica 12 x 100 
3.1.76. Talhadeira Mecânica 19 x 200 
3.1.77. Trena  3m X ½ 
3.1.78. Válvula Perfuradora - Valve CH 341 
3.1.79. Rebitador POP 
3.1.80. Termômetro de Espeto de range -15 Cº a +50 cº 
3.1.81. Termômetro a Laser; 
 
3.2. Elétrica 
3.2.1. Megômetro 500V; 
3.2.2. Terrômetro;  
3.2.3. Multímetro True RMS (3); 
3.2.4. Termovisor; 
3.2.5. Alicate amperímetro True RMS (3); 
3.2.6. Fonte variável de 3 a 48 Vdc; 
3.2.7. Furadeira industrial; 
3.2.8. Paquímetro; 
3.2.9. Densímetro para baterias chumbo-ácido; 
3.2.10. Escadas em material isolante de 6, 12 e 15 degraus de abertura limitada travada (Um 
conjunto para cada prédio); 
3.2.11. Detector de Tensão (BT e AT); 
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3.2.12. Alicate para crimpagem de conectores RJ45; 
3.2.13. Enrolador (p/fio 50 ou 22/24 AWG); 
3.2.14. Desenrolador (p/fio 50 ou 22/24 AGW); 
3.2.15. Sacador de placas de piso falso; 
3.2.16. Badisco; 
3.2.17. Voltímetro tipo "GARFO" para baterias; 
3.2.18. Máquina de solda 110/220v 250A; 
3.2.19. Trena de 50 m; 
3.2.20. Prensa Terminal para cabos até 150mm²; 
3.2.21. Sequencimetro; 
3.2.22. Fasimetro; 
3.2.23. Cone plástico zebrado para interdição de locais; 
3.2.24. Cavalete plástico amarelo para interdição de áreas em manutenção; 
3.2.25. Andaime de 1 metro x 1metro e longarinas de fechamento; 
3.2.26. Placa de sinalização visual em amarelão escrito "em manutenção"; 
3.2.27. Fitas zebradas. 
 
3.3. Civil 
3.3.1. Arco de Serra 
3.3.2. Rebitador POP 
3.3.3. Cadeado E-20 
3.3.4. Carretel de linha em Nylon 1.0 – 50 metros 
3.3.5. Maleta de Ferramentas 
3.3.6. Colher de pedreiro oval 10” 
3.3.7. Colher de pedreiro oval 6” 
3.3.8. Colher de pedreiro para reboco. 
3.3.9. Desempenadeira de aço com dente 
3.3.10. Desempenadeira de aço sem dente 
3.3.11. Escada articulada 3 degraus 
3.3.12. Escada articulada 5 degraus 
3.3.13. Martelo de Borracha 
3.3.14. Trena de 5 metros 
3.3.15. Prumo de centro 
3.3.16. Régua de alumínio 
3.3.17. Riscador com ponta de videa 
3.3.18. Tesoura de corte 
3.3.19. Pá 
3.3.20. Lanterna 
3.3.21. Vassoura 
3.3.22. Balde 
3.3.23. Pistola de aplicação de bisnaga 
3.3.24. Chave de fenda 
3.3.25. Chave Philips 
3.3.26. Alicate universal 
3.3.27. Espátula metálica 
3.3.28. Mangueira de nível 
3.3.29. Martelo Bola 300 gr 
3.3.30. Martelo unha 420 gr 
3.3.31. Martelo pena 300 gr 
3.3.32. Serra Mármore 
3.3.33. Marreta 
3.3.34. Talhadeira 
3.3.35. Furadeira SDS 
3.3.36. Furadeira Serra Copo de Videa para corte em concreto de 30mm a 100mm  
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1. ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1. A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra de modo a reunir permanentemente em 
serviço equipe homogênea e suficiente que possa assegurar a prestação satisfatória dos 
serviços. 

1.2. Para a plena execução dos serviços, a CONTRATADA deverá dispor de profissionais 
com experiência na função e atender as exigências constantes neste contrato relativo à 
capacidade técnica, idoneidade e postura profissional. 

1.3. Os profissionais designados pela CONTRATADA para execução dos serviços deverão 
apresentar-se no local de trabalho com crachá de identificação, mantendo boa aparência e 
trajando uniforme completo e limpo.  

1.4. Como uniforme completo entende-se o conjunto de calça, camisa e calçado, além de 
outros Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.), exigidos conforme a natureza da tarefa 
(capacete, óculos, luvas etc.).  

1.5. O eventual acréscimo de pessoal para o cumprimento dos serviços contratados, 
motivado por subdimensionamento da equipe proposta, deverá ser efetuado sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

1.6. A CONTRATADA atenderá imediatamente aos chamados extraordinários da 
CONTRATANTE para executar serviços de urgência, tendo como tempo máximo para 
atendimento de 15 minutos. Caso não seja possível atender em tempo hábil, a CONTRATADA 
deverá justificar o motivo do ocorrido sendo passível das penalidades previstas no Termo de 
Referência. Caso a complexidade do problema ultrapasse a capacidade operacional da Equipe 
disponível, a CONTRATADA deverá se valer de profissionais de sua equipe de retaguarda ou 
de subcontratadas que não fazem parte das equipes permanentes no CEMADEN. 

1.7. O funcionário somente poderá exercer qualquer atividade nas instalações da 
CONTRATANTE quando tiver passado por todos os treinamentos exigidos por lei através das 
NR’s (principalmente a NR10 e SEP), comprovado por certificado e, também, por treinamento 
especifico na sua área de atuação. 

1.8. Serviços realizados pelas subcontratadas deverão ser acompanhados e gerenciados “in-
loco” pela CONTRATADA, inclusive para aferição das corretas técnicas de manutenção 
preventiva e corretiva, dos atendimentos as exigências das normas do Ministério do Trabalho e 
Emprego (NR´s) e do conhecimento pleno dos equipamentos que sofrerão manutenção. 

1.9. A Contratada deverá manter um programa de treinamento anual, garantindo assim maior 
confiabilidade da operação de seus profissionais, consolidação de conhecimento e agilidade na 
correção de contingências, abrangendo no mínimo os seguintes assuntos: 

 

ASSUNTO 

Procedimento de Retorno de queda de energia das Subestações 

Operação do Analisador de Energia Fluke 

Prevenção e Combate a incêndios 
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Segurança em instalações e serviços em eletricidade – NR 10 e SEP 

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Geradores Stemac (mecânica) 

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Geradores  

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Nobreaks  

Interpretação do diagrama Unifilar da Subestação e identificação de seus componentes 

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Chillers 

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Selfs de Precisão Liebert 

Operação e principais diagnósticos de falhas dos Fancoils e Selfs dos Data Centers 

Operação do Sistema Insight 3.7 Siemens (Ar Condicionado) 

Plano de Atendimento Emergencial - PACE  

Código de Conduta 

Utilização dos EPIs 

Primeiros Socorros 
 

 

2. DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE 

2.1. Com base no planejamento prévio realizado pelo CEMADEN, a equipe deverá ser 
composta por profissionais das diversas áreas de atuação solicitadas, conforme abaixo: 

2.1.1. 01 (um) Supervisor de manutenção. 

2.1.2. 01 (um) Eletricista de Manutenção Nível II. 

2.1.3. 01 (um) Mecânico. 

2.1.4. 01 (um) Ajudante geral. 

2.2. No seu dimensionamento a CONTRATADA deverá prever que nenhum funcionário seu 
poderá cumprir aviso prévio nas instalações do CEMADEN. 

2.3. A CONTRATADA fica responsável imediatamente após o desligamento de funcionários 
ou preposto a recolher os documentos de identificação, substituir o profissional, atualizar a 
listagem de acesso e informar ao CONTRATANTE as alterações promovidas. 

2.4. A CONTRATADA é a única responsável, Civil e Administrativamente, pelos atos de seu 
preposto ou funcionários nas instalações do CEMADEN, como também, dos desligados 
durante a permanência deles nas instalações objeto deste Termo de Referência.  

3. RELATÓRIO 

3.1. No caso de atendimentos de emergência, deverá ser comunicada a ocorrência à 
fiscalização do contratante, por escrito, no dia útil imediatamente seguinte, detalhando a 
quantidade de homens-hora empregada, o valor correspondente bem como os esclarecimentos 
técnicos relativos ao trabalho executado. 
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3.2. No custo poderão ser computados até 2 (duas) horas a mais, para o 
deslocamento de ida e volta ao edifício quando não se tratar de continuidade de jornada de 
trabalho. 

3.3. Esse mesmo critério poderá ser utilizado quando os serviços forem realizados 
em períodos descontinuados em relação aos honorários de prestação dos serviços previstos 
no PACE, que requeiram o deslocamento dos profissionais de suas residências. 

4. JORNADA DE TRABALHO 

4.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva que não possam ser 
realizados entre segunda e sexta-feira, pelos postos de trabalho, tais como: limpeza de painéis 
e equipamentos, reapertos em barramentos, manutenção dos quadros de distribuição, etc.; 
deverão ser executados aos Sábados. 

4.2. Esses postos de trabalho executarão ordens de serviços gerais e outros serviços 
objeto destas especificações, decorrentes das atividades do CONTRATANTE ou de outras 
contratadas. 

5. COMUNICAÇÃO 

5.1. A comunicação entre o CEMADEN e a Contratada se dará através do preposto.  
 
6. QUALIFICAÇÕES MINIMAS REQUERIDAS PARA  TRABALHOS 
 
6.1. Supervisor de Manutenção 
6.1.1. Conhecimentos: 
6.1.1.1.  sólidos práticos e teóricos em Eletrotécnica, principalmente no que se refere à 
manutenção de geradores, nobreaks, quadros de distribuição de energia, transformadores, 
quadro de comando e de transferência automática e instalação elétrica de distribuição. 
6.1.1.2. Conhecimento básico de manutenção de instalações eletrônicas, de telecomunicação, 
de sistema de detecção e alarme de incêndio, de CFTV, de sistema de automação predial e de 
rede de sonorização. 
6.1.1.3. Noções básicas de informática (softwares MS Office e Sistemas informatizados de 
Gerenciamento de Manutenção). 
6.1.1.4. Conhecimento de técnicas TQM (Qualidade Total) e MPT (Manutenção Produtiva 
Total). 
6.1.1.5. Inglês instrumental, para leitura e interpretação de textos de manuais técnicos. 
6.1.2. Habilidades 
6.1.2.1. Experiência mínima de 5 anos em engenharia, sendo pelo menos 3 (três) deles em 
manutenção de instalações prediais comerciais e/ou industriais de grande porte. 
6.1.2.2. Experiência mínima de 3 (três) anos em gerenciamento de equipes. 
6.1.2.3. Capacidade de administrar conflitos e situações de emergência. 
6.1.2.4. Habilidade no relacionamento interpessoal. 
6.1.2.5. Fluência verbal e facilidade de expressar-se com precisão por escrito. 
6.1.2.6. Domínio de softwares MS Office e de Sistemas Informatizados de Gerenciamento de 
Manutenção. 
6.1.2.7. Capacidade de interpretar desenhos técnicos e manuais de equipamentos. 
6.1.2.8. Capacidade de interpretar mensurações de grandezas elétricas e definir linhas de ação 
a partir disso. 
6.1.2.9. Capacidade de redigir precisamente especificações técnicas de materiais diversos. 
6.1.2.10. Capacidade de conduzir a equipe em situações de emergência. 
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6.1.2.11. Capacidade de liderança. 
6.1.2.12. Habilidade em manter o controle e a disciplina da equipe, bem como em 
promover um clima de trabalho agradável e motivador. 
6.1.3. Atitudes 
6.1.3.1. Pró-ativo. 
6.1.3.2. Comprometido com qualidade. 
6.1.3.3. Voltado a resultados. 
6.1.3.4. Espírito empreendedor. 
6.1.3.5. Negociador. 
6.1.3.6. Comportamento ético. 
6.1.3.7. Adaptável a mudanças e a inovações. 
6.1.3.8. Consciente da importância de obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho, 
de preservação do meio ambiente e de segurança no acesso a informação e instalação do 
CONTRATANTE. 
6.1.4. Comprovação 
6.1.4.1. Carteira do CREA com registro como Engenheiro Eletricista ou Civil. 
6.1.4.2. Registro em carteira e/ou contratos de prestação de serviços como autônomo com os 
devidos registros no CREA (ARTs e CATs) comprovando os tempos mínimos de experiências 
requeridas. 
6.1.4.3. Certificado de conclusão de curso básico de gerenciamento de manutenção ou 
equivalente (duração mínima de 40 horas). 
6.1.4.4. Certificado de Treinamento em NR-10. 
6.1.4.5. Certificado de Conclusão de treinamento em Brigada de Incêndio. 
 
6.2. Eletricista de Manutenção Nível II 
6.2.1. Conhecimentos 
6.2.1.1. Avançados conhecimentos práticos e teóricos em Eletrotécnica, principalmente no que 
se refere à manutenção em cabines primárias, bem como à manutenção de barramentos 
blindados de distribuição, quadros gerais de distribuição de força, quadros de força e luz, 
transformadores, grupo geradores e quadros de comando e de transferência automáticas. 
6.2.1.2. Conhecimentos práticos e teóricos em automação, instrumentação e controle de 
processos. 
6.2.2. Habilidades 
6.2.2.1. Experiência mínima de 3 (três) anos em manutenção elétrica, sendo pelo menos um 
deles em instalações de no-breaks, grupo geradores, barramentos blindados de distribuição, 
quadros gerais de distribuição de força, quadros de força e luz e transformadores.  
6.2.2.2. Experiência em manutenção de máquinas elétricas, instalações elétricas prediais de 
distribuição e comandos eletroeletrônicos; 
6.2.2.3. Capacidade de interpretar desenhos técnicos elétricos e manuais de equipamentos; 
6.2.2.4. Destreza na manipulação de aparelhos específicos para mensurações e/ou 
procedimentos;  
6.2.2.5. Capacidade de interpretar mensurações de grandezas elétricas e definir linhas de ação 
a partir disso;  
6.2.3. Atitudes 
6.2.3.1. Pró-ativo;  
6.2.3.2. Comprometido com qualidade;  
6.2.3.3. Comportamento ético;  
6.2.3.4. Adaptável a mudanças e a inovações;  
6.2.3.5. Predisposto a colaborar;  
6.2.3.6. Consciente da importância de obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho, 
de preservação do meio ambiente e de segurança no acesso a informações e instalações do 
CONTRATANTE. 
6.2.4. Comprovação 
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6.2.4.1. Certificado de Conclusão de curso prático de Eletricista (qualquer especialidade), com 
carga horária mínima de 800 horas ou Certificado de Conclusão de Curso Técnico (nível 
médio) em Eletrotécnica;  

6.2.4.2. Certificado de Conclusão de Curso de nível médio (2o Grau ou supletivo do Ensino de 
Nível Médio ou curso equivalente) ou comprovação de estar frequentando-o;  

6.2.4.3. Registros em carteira comprovando o tempo mínimo de experiências requeridas,  

6.2.4.4. Certificado de Qualificação na área de especialização “instalações industriais” (NBR 
15152)  

6.2.4.5. Certificado de Treinamento em NR-10.  

6.2.4.6. Certificado de Conclusão de treinamento em Brigada de Incêndio.  

6.3. Mecânico 

6.3.1. Mecânico com experiência mínima de 3(três) anos em manutenção e instalação de 
sistemas de refrigeração e ar condicionado. Com técnico em Mecânica ou Curso de Mecânica 
Industrial com NR-10 atualizado. 

6.3.2. Atitudes 
6.3.2.1. Pró-ativo;  
6.3.2.2. Comprometido com qualidade;  
6.3.2.3. Comportamento ético;  
6.3.2.4. Adaptável a mudanças e a inovações;  
6.3.2.5. Predisposto a colaborar;  
6.3.2.6. Consciente da importância de obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho, 
de preservação do meio ambiente e de segurança no acesso a informações e instalações do 
CONTRATANTE. 

6.4. Ajudante Geral 

6.4.1. Profissional com experiência mínima de 3(três) anos em manutenção em instalações 
hidráulicas, carpintaria e civil. Possuir ensino médio completo. 

6.4.2. Atitudes 
6.4.2.1. Pró-ativo;  
6.4.2.2. Comprometido com qualidade;  
6.4.2.3. Comportamento ético;  
6.4.2.4. Adaptável a mudanças e a inovações;  
6.4.2.5. Predisposto a colaborar;  
6.4.2.6. Consciente da importância de obedecer às normas de segurança e higiene no trabalho, 
de preservação do meio ambiente e de segurança no acesso a informações e instalações do 
CONTRATANTE. 

6.5. A comprovação da escolaridade exigida somente será aceita caso os documentos 
refiram-se a cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

 



  
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 

 

Página 108 de 121 

 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA OU SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. A CONTRATADA deverá indicar engenheiro(s), integrantes da Certidão de Registro da 
empresa no CREA, os quais responderão tecnicamente pelos serviços (ART no CREA 
jurisdicionante). 

7.2. Caso o supervisor de manutenção não integre a referida certidão, na condição de 
responsável técnico, deverá ser feita ART vinculada às ART’s dos engenheiros responsáveis 
referidos no item anterior. 

7.3. O plantão aos Sábados e quaisquer serviços realizados fora do período de 7h30 às 
18h00 de segunda a sexta-feira deverão ser supervisionados, em tempo integral, por um dos 
responsáveis pelos postos de trabalho residentes (Supervisor responsável ou Responsável 
técnico). 

7.4. É vedada à execução de qualquer trabalho, nesses horários, sem o acompanhamento 
direto de um dos profissionais citados. 

7.5. A CONTRATADA deverá indicar por carta, no inicio de vigência do contrato, os nomes 
dos responsáveis que deverão ser contatados nos casos de emergência e/ou fora dos horários 
normais de prestação dos serviços, apontando os respectivos números de telefones. 
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1. RELAÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 

1.1. Instalações Civis 
 
1.1.1. Área construída: 1300 m² 

1.1.2. 1090 m² de parede confeccionada de dry-wall com espessura de 10 cm. 

1.1.3. 19 Portas de madeira compensada lisa para pintura, 90 x 210 x 3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 
2ª e dobradiça. 

1.1.4. 02 Portas de madeira compensada lisa para pintura, 1,60x2,10m, 2 folhas (de abrir), incluso 
aduela 2a, alizar 2a e dobradiça; 

1.1.5. 02 Portas automáticas sociais, deslizante, para baixo fluxo de pessoas, uma folha fixa e uma 
móvel com vidro liso temperado, para vão de 1800 x 2100mm. 

1.1.6. 01 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,60x2,10m, 2 folhas (de abrir), com visor, 
incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça. 

1.1.7. 02 Portas de madeira compensada lisa para pintura, 1,60x2,10m, 2 folhas (de correr), com 
visor incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradiça; 

1.1.8. 03 Portas de madeira tipo veneziana, 120x210x3cm, 2 folhas, incluso aduela 1a, alizar 1a e 
dobradiça com anéis. 

1.1.9. 540m² de forro de placa mineral (625x625x13 ,incluso todos os acessórios de fixação, 
sustentação e instalação). 

1.1.10. 1090 m² de isolamento de lã de rocha com espessura de 2”. 

1.1.11. 245m² de Piso elevado. 

1.1.12. Fechamento com vidro. 

1.1.13. Identificação dos ambientes. 

1.1.14. Revestimento das paredes com pintura na cor branco fosco. 

1.1.15. Revestimento resinado para o piso. 

1.1.16. Acabamento em massa corrida. 

1.1.17. Piso de granito natural espessura de 2 cm, na cor branco siena, nas dimensões 40 x 40cm. 

1.1.18. 126 m² de azulejos Cerâmicos Eliane branca 25x35 - revestimento de sanitários e Copa. 

1.1.19. 2 molas hidráulicas aérea - MA200/2 ou 200/3 - Cor Alumínio - Fechamento Automático. 



 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 
 

Página 111 de 121 

 

1.1.20. 36,4 m² Divisória Sanitária Tipo Alcoplac Lam. Estrutural TS 10 mm. 

1.1.21. 03 tapas Vistas para Mictórios 40 x 80 cm com prateleiras TS-10 mm. 

1.1.22. 6m² de espelho em cristal sem moldura e liso, colado do frontão até forro (pela extensão da 
bancada) - WC clientes e WC PNE. 

1.1.23. 04 conjuntos de tampos em granito branco siena com frontão. 

1.1.24. 40m² de Piso tátil cor preta. 

1.2. Instalações Hidráulicas 
 
1.2.1. 02 Assentos plásticos para bacia deficente Vogue Plus- Linha Conforto Ref AP 52 C or Branco 
Gelo Ref GE 17 – DECA 

1.2.2. 06 Assentos plásticos para bacia convencional e caixa acoplada linha vogue plus AP 50 DECA 

1.2.3. 06 Bacias com caixa acoplada - Deca Linha Vogue Plus CP 525 - Branco Gelo GE 17 (Incluso 
acessórios) 

1.2.4. 02 Bacias para sanitário deficiente Deca Linha Vogue Plus - Ref P51 Cor Branco Gelo Ref GE 
17 

1.2.5. 06 Cubas Deca Embutir, Oval, Linha Universal L37 - Branco Gelo GE17 (Incluso sifão, válvula 
e flexível) 

1.2.6. 02 Lavatórios Deca Linha Vogue Plus L 51, com coluna suspensa CS1V, Branco Gelo GE 17 
(inclusive sifão cromado, tubo flexível e acessórios) 

1.2.7. 06 Torneiras lavatório com fechamento automático Pressmatic Compact de Mesa Cod. 
17160606 DOCOL 

1.2.8. 02 Caixas acoplada ref M 9000 DWMontreal com acionamento em Aço Inoxidável  fab 
Montana cor branco gelo para parede em Drywall 

1.3. Instalações de Refrigeração  
 
1.3.1. 01 (uma) condensadora tipo VRV (Volume Refrigerante Variável) inverter, capacidade 120.000 
BTU. 

1.3.2. 01 (uma) condensadora tipo VRV ((Volume Refrigerante Variável) inverter, capacidade 110.000 
BTU, gás refrigerante R-410a. 

1.3.3. 01 (uma) condensadora tipo VRV ((Volume Refrigerante Variável) inverter, capacidade 170.000 
BTU, gás refrigerante R-410a. 

1.3.4. 04 (quatro) evaporadoras tipo VRV, capacidade 24.900 BTU, 220 V/1F+N/60 Hz.  

1.3.5. 02 (dois) evaporadoras tipo VRV, capacidade 39.600 BTU , 220 V/1F+N/60 Hz.  
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1.3.6. 08 (oito) evaporadoras tipo VRV, capacidade 16.000 BTU, 220 V/1F+N/60 Hz.  

1.3.7. 05 (cinco) evaporadoras tipo VRV, capacidade 12.600 BTU, 220 V/1F+N/60 Hz.  

1.3.8. 02 (dois) ventiladores/Exaustores, dotados de damper de regulagem, filtros G3 e pré filtros G1 
(laváveis) com vazão de 700m²/h x 15 mmCA,  de 0,25 kW 220 V/3F + N/60 Hz. 

1.3.9. 35 (trinta e cinco) difusores de alumínio anodizado unidirecional, dotado de registro de laminas 
opostas, nas dimensões de 9”x6”. 

1.3.10. 35 (trinta e cinco) grelhas para retorno de ar e exaustão, em alumínio anodizado, com registro, 
150x150mm. 

1.3.11. 04 (quatro) evaporadoras e condensadoras da marca Electolux com capacidade de 30.000 
BTU. 

1.3.12. 02 (duas) sistemas HAVC. 

1.3.13. Sistemas de Bombas. 

1.4.  Instalações Elétricas 
 
1.4.1.  02 disjuntores gerais de 300A; 

1.4.2. 01 Painel QGBT de alimentação geral do CEMADEN com disjuntores de 300A, 2x165A, 
5x125A, 4x100A, 4x63A em caixa moldada nas dimensões 1200x1200x350mm. 

1.4.3. 01 Painel QDG Ilum/Tug do CEMADEN, 150A, 4x32BipA, 6x25ABip, 8x20ABip, 
10x16AMono 46 posições. Caixa 600x1000x200mm. 

1.4.4. 07 painéis QDT, 125A, 20x32A. 

1.4.5. 250m de eletrocalha ventilada galvanizada 200x100mm. 

1.4.6. 156m de leito aramado 300x50mm. 

1.4.7. 450m de perfilado 38x38mm. 

1.4.8. 450m de eletroduto galvanizado de 2” com acessórios de fixação; 

1.4.9. 105 Luminárias de embutir, na cor branca, equipada com lâmpadas fluorescentes 4x16W 
T8, com refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho, porta-lâmpadas anti-vibratório em 
policarbonato, reator eletrônico alimentado em 220Vca e alto fator de potência. 

1.4.10. 25 Luminárias tipo spot de embutir com facho direcionável, na cor branca, equipada com 
lâmpada incandescente tipo PAR-20 de 50W, soquete E-27 e na tensão de 220Vca. 

1.4.11. 106 tomadas RJ45. 
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1.4.12. 340 tomadas 2P+T padrão brasileiro. 

1.4.13. 420 lâmpadas fluorescentes tubulares de tipo T8 de 16W. 

1.4.14. 20 luminárias na cor branca, equipada com lâmpadas fluorescentes 2x32W T8, com refletor 
e aletas em alumínio anodizado de alto brilho, porta-lâmpadas anti-vibratório em policarbonato, reator 
eletrônico alimentado em 220Vca e alto fator de potência. 

1.4.15. 210 Reatores eletrônicos de alta frequência leve e compacto para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 16W T8, bivolt. Partida instantânea, sem cintilação e sem efeito estroboscópico. 

1.4.16. 25 bombas de dreno da condensação de água das evaporadoras.  

1.4.17. 60 Lâmpadas de vapor metálico de 500W. 

1.5. Transformadores 

1.5.1. 01 transformador a seco de 100KVA, rebaixador 380/220V. 

1.5.2. 02 Transformadores a seco de 120KVA, aumentador 220/380V. 

1.6. Grupo Motogerador 

1.6.1. 01 Grupo gerador Stemac, motor Perkins, 380V, 60Hz, 100 KVA, ligado em 220/137VAC. 

1.6.2. 01 QTA (quadro de transferência automática) ABBAF de 300A. 

1.7. Sistemas de Nobreaks  

1.7.1. Sistema Ininterrupto de Energia, com chave estática, em paralelo redundante, de 200 KVA, 
composto por: 

1.7.1.1. 02 Unidades de UPS Emerson modelo NXR 100, trifásico, 100KVA, entrada 380 VCA e saída 
380VCA; 

1.7.1.2. 02 bancos de baterias com 40 baterias de 500W cada; 

1.7.1.3. Bypass. 

1.7.1.4. Sistema de paralelismo redundante tal qual cada UPS alimente 50% da carga critica na 
condição normal de operação. 
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ANEXO II 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº ....../2014 
PROCESSO Nº 01200.004598/2014-26 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014 
 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A 

UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA  

CIÊNCIA, TECNOLOGIA  E  INOVAÇÃO  (MCTI)  E  DO  

CENTRO NACIONAL  DE  MONITORAMENTO  E  

ALERTAS  DE DESASTRES  NATURAIS  (CEMADEN 

E A EMPRESA .............................................................   

 

A União, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E  INOVAÇÃO (MCTI) e do  

CENTRO  NACIONAL  DE  MONITORAMENTO  E  ALERTAS  DE  DESASTRES  NATURAIS  

(CEMADEN), com sede na Rodovia Residente Dutra, km 40, na cidade de Cachoeira Paulista/ Estado 

SP, CEP 12630-000, inscrito no CNPJ sob o nº 01.263.896/0026-12, neste ato representado(a) pelo 

Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Senhor CARLOS AFONSO 

NOBRE, designado pela  Portaria nº 434, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 02, 

página 02, do dia 02 de  fevereiro  de  2012, inscrito no CPF/MF nº 738.128.978-49, portador da 

Carteira de Identidade nº 4349745,  expedida  pela  SSP/SP, doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no 

Processo nº 01200.004598/2014-26 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 e da 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 16/2014, mediante as cláusulas e condições a 

seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de manutenção preventiva, 

preditiva e corretiva, das instalações elétricas, eletroeletrônicas, sistema de segurança, CFTV, 

mecânicas e de ar condicionado, necessárias à operação do Centro Nacional de Monitoramento 



 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 
 

Página 115 de 121 

 

e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN localizado no Parque Tecnológico em São José 

dos Campos/SP, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM (SERVIÇO) LOCAL DE EXECUÇÃO VALORES 

manutenção preventiva, 
preditiva e corretiva, das 
instalações elétricas, 
eletroeletrônicas, sistema de 
segurança, CFTV, mecânicas e 
de ar condicionado 

Parque Tecnológico em São José 
dos Campos/SP - Estrada Doutor 
Altino Bondesan, 500, Distrito de 
Eugênio de Melo (Rodovia 
Presidente Dutra, km 137,8). 

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço; 

2.1.3.  O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 

e 

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação. 

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$.......(....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 240224  

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 19.571.2040.12QB.0001 

Elemento de Despesa: 33.90.39 
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4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-

se definidos no Edital. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo 

de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do 

IPCA (índice de preços ao consumidor amplo), ou outro que substituí-lo. 

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1.   A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na 

modalidade de .............................., correspondente a 5% (cinco por cento) de seu valor total, no 

prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no Edital. 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais 

que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 

da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Seção Judiciária do Distrito Federal - Justiça Federal. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2014. 

 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 



 
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS 

 
 

Página 118 de 121 

 

 
 

 
 

ANEXO III 
 

TERMO DE VISTORIA TÉCNICA 
 

 
Declaramos em atendimento ao previsto no(a) ............................... nº ........., que o Sr. (Sra.) 

........................................., portador (a) do CPF (MF) nº .................................................., representante 
da empresa .................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
..............................................., vistoriou o local onde será realizado o serviço e tomou o conhecimento 
de todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 
 

Por ocasião da vistoria forma prestados todos os esclarecimentos solicitados, de forma que 
não poderá alegar posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria como 
pretexto para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vir a ser celebrado, caso a referida 
empresa seja a vencedora do certame. 
 
São José dos Campos, SP, ____ de ____________________ de 2014. 
 
 

 
Assinatura do representante da Administração (SIAPE) 

 
 
 
 
 
 

Ciente e de acordo. 
 
 
 

Representante da empresa 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
MENSAL 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
ANUAL DO ITEM (R$) 

1      

      

      

      

      

      

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  

 
 
 
 

DADOS DA PROPONENTE  
 
 
NOME: 
____________________________________________________________________________  
RAZÃO SOCIAL: ______________________________________________________________  
CNPJ Nº: ____________________________________________________________________  
ENDEREÇO COMPLETO: ______________________________________________________  
TELEFONES: ________________________________________________________________ 
E-MAIL:_____________________________________________________________________  
VALIDADE DA PROPOSTA: ________________________ (não inferior a 60 (sessenta) dias) 
 
   

 
 

Carimbo e assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 
 
Pela presente, declaramos conhecer e compreender, por inteiro, o teor do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 16/2014 do CEMADEN/SEPED/MCTI, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção, preventiva, preditiva e corretiva, das instalações elétricas, 
eletroeletrônicas, sistema de segurança, CFTV, mecânicas e de ar condicionado, necessárias à 
operação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEN 
localizado no Parque Tecnológico em São José dos Campos – SP, visando atender às necessidades 
institucionais, conforme as especificações, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 
 
Declaramos, outrossim, que esse LICITANTE VENCEDOR do Pregão Eletrônico nº 16/2014, atende 
ao art. 5º, da Instrução Normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) de nº 
1, de 19 de janeiro de 2010. 
 
Empresa:____________________________________________________________________ 
 
C.N.P.J. (MF): ___________________________    Tel/Fax: ___________________________ 
 
Endereço: 
____________________________________________________________________________ 
 
E-mail: 
____________________________________________________________________________ 
 
Responsável da Empresa:_______________________________________________________ 
 

 
 
 

Cidade onde a empresa está instalada (XXXXX),         de                       de 2014. 
 
 

 
_______________________________ 

Responsável da Empresa 
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ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA  
PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
Declaramos que a empresa ________________, inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, 
possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administração pública: 
 
 

Nome do 
Órgão/Empresa 

Nº/Ano do Contrato Data de assinatura Valor do contrato 
 

    

    

Valor Total dos Contratos  

 
 
__________________ 
Local e data 
______________________________________________ 
Assinatura e carimbo do emissor 


