MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Campus Hortolândia

TERMO DE REFERÊNCIA
Serviços de Apoio Administrativo, Apoio Operacional e Apoio de Manutenção Predial

1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de
manutenção predial operacional, apoio operacional e apoio de manutenção predial
(preventiva e corretiva), com fornecimento de mão de obra residente e não residente
(equipe volante) e peças/materiais, para atender as necessidades do IFSP - Câmpus
Hortolândia, conforme quadro abaixo:
ITEM

LOTE

1

1

2

3

ESPECIFICAÇÃO

Contratação de empresa
especializada para prestação de
serviços continuados de apoio
administrativo, apoio
operacional e apoio de
manutenção predial (preventiva e
corretiva), com fornecimento de mão
de obra residente sendo
1(um)Auxiliar de Serviços Gerais
e 1(um) Oficial de Manutenção
Predial CATSER:0538-0
Fornecimento de mão de obra não
residente (equipe volante)
CATSER:2459-7
Fornecimento de materiais e
peças, por demanda - CATSER:

UNID. DE

QUANT.

PREÇO MÉDIO

PREÇO MÉDIO

MEDIDA

TOTAL

MENSAL

ANUAL

Serviço

1

R$ 12.607,05

R$ 151.284,60

1

R$ 2.083,33

R$ 25.000,00

1

R$ 2.083,33

R$ 25.000,00

Serviços (p/
Demanda)

Serviço

0538-0

TOTAL

R$ 201.284,60

DEMONSTRATIVO DO VALOR DA MÃO DE OBRA RESIDENTE
(PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FIXOS)
TIPO DE SERVIÇO

POSTO DE TRABALHO

Serviço de Apoio

Auxiliar de

Operacional

Serviços

QTDD DE

VALOR

VALOR

FUNC.

MENSAL

ANUAL

1

R$ 5.274,96

R$ 63.299,52

1

R$ 7.332,09

R$ 87.985,08

Gerais
Serviço de

Oficial de

Manutenção

Manutenção

Predial

Predial
VALOR TOTAL

R$ 151.284,60

PREVISÃO DE MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE
(EQUIPE VOLANTE)
R$ 25.000,00
(Valor fixo - não ofertar lançe diferente deste valor)

PREVISÃO DE PEÇAS/ MATERIAIS
R$ 25.000,00
(Valor fixo - não ofertar lançe diferente deste valor)

1.2 O valor total mensal estimado do contrato corresponde a R$16.773,72 (dezesseis mil e
setecentos e setenta e três reais e setenta e dois sentavos), perfazendo o valor total
anual estimado de R$201.284,60 (duzentos e hum mil e duzentos e oitenta e quatro
reais e sessenta centavos).
1.2.1 Obs: serão estes valores, somente no caso de utilizarmos todo o valor previsto
com serviço volante mais peças/materais.
1.3 Para obtenção do valor estimado da contrataçãoe para fins de instrução deste processo,
foram priorizados os parâmetros de pesquisas citados nos incisos I, II e III da IN MPDG
Nº3, de 20/04/2017.
1.4 O valor estimado mensal fixo da contratação é de R$12.607,05 (doze mil e seiscentos e
sete reais e cinco centavos), referente aos serviços com dedicação exclusiva de mão de
obra, e o valor mensal estimado de R$4.166,67 (quatro mil cento e sessenta e seis reais
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e sessenta e sete centavos), referente aos serviços eventuais e fornecimento de peças
de reposição e materiais de consumo, pelo qual a CONTRATANTE só demandará a
quantidade

que

efetivamente

necessitar,

bem

como

só

remunerará

a

CONTRATADA pela quantidade executada e fornecida.
1.5 Considerando que está sendo fixado o valor para peças/materiais, o câmpus realizou um
estudo das peças/materiais mais utilizados (lista de referência) para que as empresas
participantes possam auferir os custos destes (ANEXO VI deste termo);
1.6 As peças/materiais e mão de obra não residente (equipe volante) constantes nos
quadros acima possuem valor estimado, não obrigando a CONTRATANTE a pagar
o valor total;
1.7 A forma de utilização das peças/materiais bem como da mão de obra não residente
(equipe volante) são as constantes neste termo;
1.8 O valor constante acima para peças/materiais e mão de obra não residente (equipe
volante) é fixo, não podendo ser ofertado lance diferente do constante acima;
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
2.1 A contratação deve-se à necessidade de efetiva de manutenção predial, reparos
elétricos, hidráulicos e de alvenaria nos componentes das edificações civis do
Câmpus

Hortolândia,

que

necessitam,

permanentemente,

de

serviços

de

manutenção predial, visando a plena utilização das instalações prediais e a total
segurança do público usuário, alunos e servidores, aliado à indisponibilidade de mão
de obra especializada no quadro funcional. Para isso, é necessária a contratação de
empresa de prestação de serviços continuados de manutenção predial, visando manter
as instalações nas devidas condições de utilização. Inicialmente, cumpre salientar que
no quadro de servidores do Câmpus Hortolândia não há pessoal qualificado para
realizar os serviços em questão, o que impede o aproveitamento de recursos humanos
existentes;
2.2 Para garantir a operacionalização integral das atividades finalísticas da Administração
Pública de forma contínua e eficaz, é necessária a conservação das características de
desempenho técnico dos componentes do conjunto de edificações do IFSP – Câmpus
Hortolândia. Nesse enfoque, a contratação de prestação de serviços de manutenção

predial, tem o objetivo de assegurar a execução do conjunto de atividades
necessárias

à

preservação

instalações

incorporadas

das características

à edificação,

de

incluindo

desempenho
os

dispositivos

técnico

das

mecânicos,

hidráulicos, elétricos e eletromecânicos existentes no câmpus;
2.3 Fica esclarecido que, para a execução dos serviços, a Administração não disponibilizará
ferramental, veículos para locomoção das equipes ou transporte de materiais,
equipamentos de segurança, insumos ou bens necessários à execução do contrato,
devendo estes custos serem incluídos nas Planilhas de Custo e Formação de Preços
apresentada pelos licitantes;
2.4 A contratação do serviço de apoio administrativo visa o conjunto de benefícios abaixo
descritos:
2.4.1 Garantia da preservação do patrimônio público;
2.4.2 Garantia do princípio da Eficiência;
2.4.3 Garantia do princípio da Economicidade.
2.5 Declaramos que o item proposto não está contemplado nas Atas de Registro de Preço
vigentes do IFSP;
2.6 Os serviços são considerados de natureza continuada, de acordo com a Instrução
Normativa nº 02 do MPOG, datada de 30/04/2008.
2.7 A Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores contemplam serviços que, por sua natureza,
são necessárias ao órgão, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom
andamento das suas atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente
nessa essência, são de natureza necessária e, portanto, devem ser executados de
forma contínua para que não venha comprometer a ordem e causar prejuízos
para a Administração, inclusive de saúde pública.
2.8 A contratação tem amparo legal no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, de
terceirização de atividades instrumentais

e complementares constitui-se em uma

alternativa indispensável para a melhoria da gestão

das ações do IFSP- Câmpus

Hortolândia.
2.9 A justificativa pelo agrupamento dos itens decorre da necessidade de otimizar o custo
administrativo de gerenciamento de todo o processo de contratação visando o aumento
da eficiência administrativa, tendo em vista a complexidade e a extensão da
vigência do contrato. Complexidade que se estende durante toda a vigência do contrato,
principalmente no que tange a fiscalização e gestão dos serviços contratados. Este
Termo de Referência foi elaborado em cumprimento ao disposto no Decreto nº 2.271 de
7 de julho de 1997; Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto nº 3.555 de 8 de
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agosto de 2000; Decreto nº5.450 de 31 de maio de 2005; Instrução Normativa nº
5/MARE de 21 de julho de 1995; Instrução Normativa SLTI/MP nº 2 de 30 de
abril de 2008; Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1 de 1 de janeiro de 2010; Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993; e suas alterações, bem como das demais disposições a
serem estabelecidas no Edital de Licitação;
2.10 Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados nas instalações do
IFSP – Câmpus Hortolândia. A manutenção preventiva destina-se a prevenir a
ocorrência de falhas, quebras e defeitos dos equipamentos e sistemas que integram as
instalações prediais, bem como da estrutura da edificação, conservando em perfeito
estado de uso e ocupação de acordo com as normas técnicas específicas, devendo para
tanto, quando necessário, executar os serviços de adaptação, adequação, modificação,
recuperação, restauração e pequenas reformas, entre outros;

3. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. O objeto desse Termo de Referência trata-se de serviço comum, nos termos da Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2012, e do Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005 (artigo
15, IX, da IN 02 de 30 de abril de 2008).
3.2. A prestação de serviço objeto deste Termo de Referência é comum, nos termos da
Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
3.3. 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.
3.4. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
3.5. Os serviços prestados serão sob regime de execução indireta.
4. FORMA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. DO OBJETO

4.1.1. Contratação

de

empresa

especializada

para

prestação de

serviços

continuados de apoio administrativo, apoio operacional e apoio de manutenção
predial (preventiva e corretiva), com fornecimento de mão de obra residente e
não residente (equipe volante) e peças/materiais, para atender as necessidades
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Câmpus Hortolândia, com condições, quantidades e exigências estabelecidas
neste Termo de Referência.
4.2. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.2.1.

Os Serviços serão prestados no IFSP - Câmpus Hortolândia:

• situado à Avenida Thereza Ana Cecon Breda, nº 1.896, Vila São Pedro, Hortolândia/SP –
CEP 13.183-250;
• Outro local a ser incorporado/construído pelo câmpus, no perímetro de Hortolândia/SP.
4.3. DA VIGÊNCIA
4.3.1. O prazo de vigência deste objeto será de 12 (doze) meses, contados a partir da
data de inicio de execução do objeto constante na Ordem de Serviço – Anexo I-B
, a ser emitida pela CONTRATANTE, podendo ser prorrogado, a cada 12 (doze)
meses , até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme observado o disposto no
artigo 57, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
4.4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
4.4.1. Os postos de trabalho necessários são os seguintes:
DESCRIÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO
Item

Descrição

CBO*

01

Oficial de Manutenção Predial

5143-25

01

02

Auxiliar de Serviços Gerais

5143-25

01

03

Auxiliar de Serviços Gerais

5143-25

Eventual

04

Eletricista

9511-05

Eventual

05

Encanador

Bombeiro 7241-10

Eventual

/

Quantidade de Postos

Hidráulico
06

Esquadrilheiro / Vidraceiro

7163-05

Eventual

07

Gesseiro / Instalador (Drywall)

7164-05

Eventual

08

Mecânico

de 9112-05

Eventual

Geral

e

Refrigeração
09

Pedreiro

7152-10

Eventual

10

Pintor

7166-10

Eventual

11

Serralheiro / Soldador

7144-40

Eventual
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12

Telhadista / Calheiro

7162-15

Eventual

13

Outros Profissionais

-

Eventual

*Classificação

Brasileira

de

Ocupações

do

Ministério

do

Trabalho

e

Emprego

(http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf)

4.4.2. Todas as tarefas/atividades referentes aos serviços de manutenção preventiva
e corretiva das instalações elétrica e hidrossanitárias, pequenas reformas civis e
de reparos em esquadrias e vidraças, etc., previstas, serão realizados de forma
contínua, sob demanda e/ou mediante solicitações e orientações dos fiscais do
contrato do IFSP;
4.5. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
4.5.1. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três
primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos,
observadas as normas ambientais vigentes;
4.5.2. Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;
4.5.3. Providenciar o adequado recolhimento das pilhas e baterias originárias da
contratação, para fins de repasse ao respectivo fabricante ou importador,
responsável pela destinação ambientalmente adequada, nos termos da
Instrução Normativa IBAMA n° 03, de 30/03/2010, conforme artigo 33, inciso II,
da Lei n° 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e
6° da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, e legislação correlata;
4.5.4. Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou
inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de
1999.
4.5.5. Atender naquilo que couber práticas de sustentabilidade previstas no Decreto
7.746/12
4.6. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Artigo 1º do
Decreto n° 2.271 de 7/7/1997, que por preferência, devem ser de execução indireta;
4.7. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.

4.8. Os postos fixos funcionarão de segunda a sábado, num total de 44 horas semanais,
sendo os horários definidos pela Administração, conforme horário de funcionamento do
Câmpus Hortolândia. A jornada de trabalho poderá ser alterada de acordo com o
interesse da Administração, porém respeitando a jornada semanal de 44 horas. Em
caso de greves e outras condições que impossibilitem a execução das atividades diárias
pela

empresa,

a

CONTRATANTE

definirá

o

funcionamento,

comunicando

a

CONTRATADA previamente sobre tal ato;
4.8.1. As horas computadas com faltas e/ou atrasos serão descontadas do
faturamento mensal.
4.8.2. A relação entre a demanda prevista e a quantidade a ser CONTRATADA foi
definida com base no seguinte: Estimado para a manutenção corretiva,
preventiva, com base na experiência de contratos anteriores (horas estimadas
dos profissionais), nas características físicas do imóvel, na necessidade de
serviços eventuais e nos salários dos profissionais envolvidos na contratação,
conforme pesquisa do mercado;
4.9. Ressalte-se que os valores a serem pagos são meramente estimativos (para os casos
de peças/materiais e mão de obra não residente), ou seja, a Administração não está
obrigada a remunerar a CONTRATADA por valores cujos serviços não forem
efetivamente realizados;
4.10.

DO QUADRO DE PESSOAL
4.10.1.

Exigências para desempenho das atividades é exigido:

4.10.1.1. Oficial de Manutenção Predial (equipe residente): Mínimo ensino
fundamental completo; Curso de capacitação profissional completo com
certificado de Eletricista ou Eletricista de Manutenção; Conhecimentos
técnicos: leitura e interpretação de planta baixa, interpretação e análise
de escalas e medidas; cursos em segurança do trabalho NR6, NR10 e
NR35 (certificação). Comprovação da experiência profissional na função
através da CTPS, de no mínimo 1 ano de experiência profissional;
4.10.1.2. Auxiliar de Serviços Gerais (equipe residente): Mínimo ensino
fundamental incompleto; Comprovação da experiência profissional na
função através da CTPS, de no mínimo 1 ano de experiência profissional;
Os demais cargos abaixo trata-se da equipe volante:
4.10.1.3. Auxiliar de Serviços Gerais: Mínimo ensino fundamental incompleto;
Comprovação da experiência profissional na função através da CTPS, de no
mínimo 1 ano de experiência profissional;
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4.10.1.4. Eletricista: Mínimo ensino fundamental completo e curso

básico de

qualificação profissional; cursos em segurança do trabalho e NR10
(certificação); Comprovação da experiência profissional na função através
da CTPS, de no mínimo 2 anos de experiência profissional;
4.10.1.5. Encanador/ Bombeiro Hidráulico: Mínimo

ensino

fundamental

completo e curso básico de qualificação profissional; Comprovação da
experiência profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos
de experiência profissional;
4.10.1.6. Esquadrilheiro / Vidraceiro: Mínimo ensino fundamental completo;
Comprovação da experiência profissional na função através da CTPS, de no
mínimo 2 anos de experiência profissional;
4.10.1.7. Gesseiro / Instalador Drywall: Mínimo ensino fundamental completo; e
curso básico de qualificação profissional (instalador Drywall); Comprovação
da experiência profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2
anos de experiência profissional;
4.10.1.8. Mecânico Geral e de Refrigeração: Mínimo ensino fundamental
completo e curso básico de qualificação profissional; Comprovação da
experiência profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos
de experiência profissional;
4.10.1.9. Pedreiro: Mínimo ensino fundamental completo; Comprovação da
experiência profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos
de experiência profissional;
4.10.1.10.

Pintor: Mínimo ensino fundamental completo; Comprovação da

experiência profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos
de experiência profissional;
4.10.1.11.

Serralheiro / Soldador: Mínimo ensino fundamental completo e

curso básico de qualificação profissional; Comprovação

da

experiência

profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos de
experiência profissional;
4.10.1.12.

Telhadista / Calheiro: Mínimo ensino fundamental completo e

curso básico de qualificação profissional; Comprovação da experiência

profissional na função através da CTPS, de no mínimo 2 anos de
experiência profissional;
4.10.1.13.

Outros Profissionais: De acordo com a exigência da mão de

obra não residente a ser solicitada, porém respeitando o mínimo ensino
fundamental completo e curso básico de qualificação profissional da mão de
obra solicitada.
4.11. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS
4.11.1.

Os

profissionais

executarão

serviços

relacionados

as

suas

respectivas ocupações, conforme descrito abaixo:
4.11.1.1. Oficial de Manutenção Predial:
•

Cobertura:

Limpeza

Periódica

de

Calhas/Rufos/Pingadeiras

e

Telhados;

Instalação/Reparos de Calhas/Rufos/Pingadeiras; Substituição de Telhas e Acessórios
de Fixação; Demais serviços correlatos.
• Rede elétrica: Realiza manutenções preventiva, preditiva e corretiva; Identificar
disjuntores
remoção

para
de

distribuição

calhas

e

de

circuitos

luminárias;

elétricos;

Distribuir

Instalação,

circuitos

para

recuperação

e

instalação

de

equipamentos; Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado, consultando
plantas, especificações e outros, para definir o roteiro das tarefas e a escolha do material
necessário; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores,
tomadas,

interruptores;

executar

serviços

de

manutenção

elétrica corretiva e

preventiva em instalações e equipamentos em geral; realizar exames técnicos e testes
elétricos; utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos, para
efetuar reparos e instalações; montar painéis de comando, cabines primárias, caixas
ou baterias de segurança; avaliar condições de segurança no trabalho e de terceiros;
manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e
local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; Levantamento de materiais
necessários

às atividades pertinentes aos serviços; Dimensionamento dos materiais

necessários para cada tipo de serviços a ser executado; Calcular áreas do
ambiente de execução dos serviços;
• Impermeabilizações: Reparo e Aplicação de Mantas ou pinturas impermeabilizantes;
Demais serviços correlatos.
• Instalações hidrossanitárias: Fazer instalações de encanamentos em geral, de
aparelhos sanitários, de caixas de descargas, de pias, torneiras, etc; Consertar e testar a
rede hidráulica, incluindo canalizações, válvulas e registros; Limpar e desobstruir ralos,
tubulações, caixas de inspeção etc.; Fazer reparos em qualquer tipo de junta em
canalizações; Fazer reparos em reservatórios e chaves de bóia; Reparar vazamentos
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das tubulações de casa de bombas; Eliminar vazamentos de aparelhos sanitários,
descargas, pias, torneiras e tubulações em geral; Fazer substituições de aparelhos
sanitários, descargas, pias, torneiras e tubulações em geral; Trabalhar em tubulações de
PVC cobre e galvanizadas e afins; Demais serviços correlatos.
• Revestimentos: Reparo/Substituição de Revestimentos Cerâmico/Reboco/Texturas;
Correções de Trincas e Fissuras; Demais serviços correlatos.
•

Vedações:

Reparo

e

pequenas

construções/alterações

de

Vedação em

Alvenaria/Gesso/ Divisória Naval/Divisória PVC; Demais serviços correlatos.
• Forro: Reparos e Pequenas Instalações de Forro em PVC linear/modular/gesso;
Demais serviços correlatos.
• Pisos: Reparo/Substituição de Piso Cerâmico/Granilite/Piso Elevado/Pavimentações
Rústicas; Demais serviços correlatos.
• Pintura: Realizar revitalização parcial de pinturas periodicamente, entre reformas
gerais das edificações de elementos de concreto, alvenaria, metálica, madeira, etc.;
Emassamentos

de

painéis

de

alvenaria/concreto;

Correção fissuras com

emassamento e pintura; Demais serviçoscorrelatos.
•

Serralheria: Executar

trabalhos

simples

de

verificação

e

reparo de

peças

metálicas; Cortar, perfurar, esmerilhar peças de metal em geral; Desmontar, montar
e lubrificar ferramentas; Executar consertosem grades, gradis, portões, esquadrias,
persianas, móveis metálicos e armações de ferro em geral; Executar serviço de
solda elétrica; Substituir peças metálicas; Demais serviços correlatos.
• Marcenaria/Carpintaria: Fazer a montagem e desmontagem de painéis divisórios;
Preparar e assentar assoalhos e madeiramento para tetos; Preparar e montar portas e
janelas; Colocar vidros em divisórias; Fazer reparos em diferentes objetos de
madeira; Efetuar o reaperto de sistemas de fixação em esquadrias, dobradiças e
fechaduras; Substituir jogos de ferragem; Construir e montar andaimes; Operar com
máquinas de carpintariae manejar instrumentose equipamentos de marcenaria; Fazer
pequenos serviços que envolvam trabalhos com madeiras em geral e coberturas
tais como: aplainagem e regulagem de portas e janelas, bitolagem de tábuas,
sarrafos

e

ripas;

serviços correlatos.

Fazer reparos em telhados, assoalhos, forros, rodapés; Demais

•

Outros:

Zelar

pela

higiene,

limpeza,

conservação

e

boa

utilização

dos

equipamentos e instrumentos utilizados sob sua responsabilidade; Fazer uso de todos
os equipamentos de segurança individual colocados à disposição para realização
das tarefas; Manutenção/Instalação/Remoção de cercas/alambrados; Outros serviços
correlatos.
4.11.1.2. Auxiliar de Serviços Gerais:
•

Remanejar e movimentar bens móveis e equipamentos; Distribuir materiais do

almoxarifado

para os diversos setores do câmpus;

Auxiliar

nas

alterações

de

divisórias internas; Auxiliar na pintura de meios-fios, muretas, sarjetas e outros; Fazer
pequenos reparos superficiais em telhados, portas e janelas; Fazer retro lavagem
dos filtros do poço artesiano quando necessário; Montar e desmontar móveis;
Substituir

placas

móveis

de forro; Fazer pequenos reparos hidráulicos; Auxiliarna

embalagem de materiais e bens; Remover as sujeiras da cobertura predial; Auxiliar
na

correção

de

rufos metálicos/chapas

galvanizadas

da

cobertura;

Lubrificar

cadeiras, portas, portões, trilhos e roldanas; Repor os garrafões de água nos
bebedouros, fazendo antes a devida higienização; Fazer vistoriae limpeza em telhas,
calhas, ralos e rufos; Realizar trabalhos de natureza manual e braçal; Fazer a lavagem
dos bebedouros; Proceder a arrumação e conservação

dos locais de trabalho e

instalações, mantendo limpos os equipamentos, materiais e máquinas; Conservação
das

áreas

ajardinadas;

Manutenção/Instalação/Remoção

de cercas/alambrados;

Outros serviços correlatos.
4.11.1.3. Eletricista:
•

Planeja serviço de manutenção e instalação eletroeletrônica e realiza manutenções

preventiva, preditiva e corretiva. Instala sistema e componente eletroeletrônico e
realiza medição e teste. Elabora documentação técnica e trabalha em conformidade
com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e
preservação ambiental; Identificar disjuntores para distribuição de circuitos elétricos;
Instalação, recuperação e remoção de calhas e luminárias; Distribuir circuitos para
instalação de equipamentos; Estudar o trabalho de eletricidade a ser realizado,
consultando plantas, especificações e outros, para definir o roteiro das tarefas e a
escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de fusíveis
e disjuntores, tomadas, interruptores; executar serviços de manutenção elétrica
corretiva e preventiva em instalações e equipamentos em geral; realizar exames técnicos
e testes elétricos; utilizar instrumentos de medição, desenhos e esquemas técnicos,
para efetuar reparos e instalações; montar painéis de comando, cabines primárias,
caixas ou baterias de segurança; avaliar condições de segurança no trabalho e de
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terceiros;

manter

organizados,

equipamentos

e

local

Levantamento

de

de

materiais

limpos

e conservados

trabalho,

que estão

necessários

os

sob

materiais,
sua

máquinas,

responsabilidade;

às atividades pertinentes aos serviços;

Dimensionamento dos materiais necessários para

cada

tipo

de

serviços

a

ser

executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos serviços;
4.11.1.4. Encanador/Bombeiro Hidráulico:
•

Operacionaliza

projeto de

instalação

de tubulações,

define

traçados

e

dimensiona tubulações; especifica, quantifica e inspeciona materiais; Prepara locais
para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações; Realiza testes
operacionais depressão de fluidos e testes de estanqueidade; Protege instalações e
fazem manutenções prediais, em equipamentos e acessórios; Identificação do fluxo de
água de rede; Domínio no levantamento de materiais necessários ao serviço;
Conhecimento em instalação de conexões de rede hidros sanitárias; Execução de
serviço de instalação, torneiras pias de lavatório; Recuperação de vasos sanitários;
Desobstrução de águas sorvida; Desobstrução de caixa de esgotos e caixa de gordura
(dejetos); Efetuar serviços relacionados à manutenção e instalação hidráulicas, como
fazer ligações, desligamentos e religações de água; fazerligações de água em redes
mestras e extensão de redes; realizar a pré-montagem e instalar tubulações de água em
novas redes usando tubos de PVC e outros; fazer a manutenção das redes de água já
existentes; verificar defeitos, Fazer o conserto e a manutenção de

hidrômetros;

Observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; Instalar
manilhas ou tubos, introduzindo suas extremidades retas nos locais da seção anterior,
para formar a tubulação; Efetuar instalação de redes hidráulicas e de esgoto,
localizando

e

eliminando

vazamentos

através

de equipamentos eletrônicos

específicos, trocando canos e manilhas, utilizando-se de vergalhões para desentupir,
chaves corrente, grifo, bombas de pressão manual e outros; Efetuar manutenção em
encanamentosem geral, consertando ou trocando caixas d'água, chuveiros, ralos,
válvulas, registros, canos avariados e manilhas de esgoto; Executar outras atividades
correlatas à função; Dimensionamento dos materiais necessários para cada tipo de
serviços a ser executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos serviços;
4.11.1.5. Esquadrilheiro / vidraceiro:

•

Selecionar, cortar e instalar vidros nos encaixes de portas, janelas e divisórias,

fazendo acabamento, proporcionando ao conjunto a aparência desejada; Executar
outras atribuições inerentes ao cargo; Dimensionamento dos materiais necessários
para cada tipo de serviços a ser executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos
serviços;
4.11.1.6. Gesseiro / Instalador drywall:
•

Prepara ferramentas, equipamentos, materiais e seleciona peças de acordo com o

projetode decoração; Fabrica e recompõe placas, peças e superfícies de gesso; Reveste
tetos e paredes com aplicação de gesso. Rebaixa tetos com placas de painéis de
gesso. Realiza decorações com peças de gesso e constrói paredes divisórias com
blocos

de gesso. Instala paredes e forro tipo Drywall e modular removível de

competências relativas à execução dos processos construtivos racionalizados. Instala
cortinas e persianas; Dimensionamento dos materiais necessários para cada tipo
de serviços a ser executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos serviços;
4.11.1.7. Mecânico Geral e de Refrigeração:
•

Executar a manutenção preventiva e corretiva de

equipamentos prediais

e

instalações de refrigeração e ventilação em geral, como geladeira, bebedouro,
câmara fria e aparelho de ar condicionado, plataformas elevatórias hidráulicas e
compressores,

instalando, reparando ou substituindo peças e fazendo os ajustes,

regulagem e lubrificação convenientes, utilizando ferramentas comuns ou especiais,
instrumentos e aparelhos de medição e controle, para assegurar aos sistemas
funcionamento regular e eficiente; Dimensionamento dos materiais

necessários para

cada tipo de serviços a ser executado;
4.11.1.8. Pedreiro:
•

Organiza e preparar o local de trabalho na obra; constroe fundações e

estruturas
paredes;

de

alvenaria;

Execução

de

Aplica

revestimentos

aduelas,

vigotas,

e

contrapisos; Acabamento

corrimão,

pisos inclusive

pisos

em
de

borrachas; Levantar paredes para dar nova disposição de layout; Instalação de
bancadas de madeira e revestidas em granito; Instalação de aparelhos ou acessórios de
banheiros, salas de aula e de outros ambientes; Correção
Impermeabilização

de

juntas

de

de

telhados;

dilatação; Impermeabilização de caixa d’água;

Limpeza de caixad’água; Outros serviços pertencentes à obra civil; Dimensionamento
dos materiais necessários para cada tipo de serviços a ser executado; Calcular áreas
doambiente de execução dos serviços;
4.11.1.9. Pintor:
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•

Pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando-a

amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos,
paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos e para tanto,
entre outras atividades, preparar as superfícies a revestir, combinar materiais etc;
Aparelhamento e pintura em madeiras; Acabamento com correção de massa corrida
interna e externa em paredes de alvenaria, madeira, gesso acartonado (drywall), etc;
Cálculo em áreas de revestimento com tintas à base d’água, óleo e esmalte
sintético; Dimensionamento dos materiais necessários para cada tipo de serviços a
ser executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos serviços;
4.11.1.10.
•

Serralheiro / soldador:

Recortar, modelar ou trabalhar de outra forma, barras perfiladas de materiais

ferrosos e não ferrosos, utilizando ferramentas manuais comuns e especiais,
mandri, gabaritos, máquinas operatrizes, instrumentos de medição, de traçagem e de
controle,para fabricar esquadrias, portas, grades, vitrais e peças similares; Executar
serviços de serralheria, trabalhando o material, medindo, riscando, furando,cortando,
torcendo e unindo partes por meio de parafusos, rebites, solda e outros, de acordo
com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas
metálicas

em

geral;

Efetuar

exames

periódicos

nas

instalações,

conforme

solicitação da Fiscalização, executando as manutenções corretiva e preventiva das
estruturas metálicas; Providenciar reparos e substituições do que for necessário,
adotando cuidados a cada tipo de trabalho, visando o perfeito funcionamento das
instalações da unidade;
4.11.1.11.
•

Telhadista / Calheiro:

Realizar serviços de manutenção e reparo de telhados em geral; Conserto de

pequenas goteiras e infiltrações; Retelhamento e reparos em mantas de um modo geral;
Instalação de calhas e rufos; Execução de outras atividades correlatas à função;
Dimensionamento dos materiais necessários para cada tipo de serviços a ser
executado; Calcular áreas do ambiente de execução dos serviços.
4.12. Os serviços de manutenção predial deverão ser executados por profissionais
capacitados que desenvolverão as tarefas constantesdo plano de manutenção, abaixo
discriminadas (descrição esta não exaustiva, apenas exemplificativa), acompanhadas
e fiscalizadas sua execução, por servidor previamente designado;

4.13. As

rotinas

básicas

MANUTENÇÃO

a

de

seguir.

manutenção
Tratam-se

estão
de

compreendidas

inspeções,

no PLANO

verificações,

DE

limpezas,

operações, consertos, reparos, substituições, pequenas adaptações e modificações
e outras atividades a serem realizadasnas instalações objeto deste termo de referência
e em outras instalações e equipamentos existentes que porventura não estejam
aqui discriminados, mas que façam parte das edificações objeto deste contrato;
4.14. A listagem dos serviços detalhadas neste Termo de Referência não é exaustiva
(apenas exemplificativa), sendo, portanto da competência do homem fixo ou volante,
quando for o caso, a execução do serviço inerente a sua função;
4.15. Os

serviços

de

manutenção

predial

deverão

contemplar,

eventualmente,

construções de obras civis de pequeno porte, bem como de novas instalações de
elétrica, telefonia, rede lógica e hidráulica/sanitária, no que tange aos homens
fixos e volantes, podendo inclusive serem executados após a jornada normal de trabalho
(respeitando a legislação trabalhista), inclusive aos sábados, domingos e feriados, a
critério da fiscalização, respeitando as 44 horas semanais;
4.16. Segue abaixo a relação dos serviços e atividades a serem realizados em todas
as instalações referentes ao objeto deste Termo de Referência (PLANO DE
MANUTENÇÃO), o qual servirá de ferramenta de controle de avaliação pelo Fiscal
do contrato:
4.16.1.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) QUADROS GERAIS
• Semanalmente:
− Inspeção visual do equipamento quanto ao seu estado geral;
− Testar lâmpadas e substituir as queimadas (inclusive as do letreiro);
− Leitura de todos os instrumentos de medição;
− Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, inclusive quanto ao
aquecimento em excesso;
− Verificar a existência de ruídos anormais, elétricos e mecânicos;
− Medir a corrente dos alimentadores de todas as saídas dos disjuntores
para os andares;
− Verificação da concordância com as condições limites de amperagem
permitidos para cada disjuntor;
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− Testar tomadas e substituir as defeituosas;
− Substituir reatores e bocais das lâmpadas quando defeituosos (inclusive
as do letreiro).
• Trimestralmente:
− Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;
− Medir o nível de iluminação;
− Efetuar a limpeza das luminárias;
− Reapertar o parafuso de sustentação das luminárias;
− Reapertar os contatos dos reatores;
− Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;
− Verificar os parafusos de contato das tomadas;
− Testar a carga das baterias de emergência, substituindo-as
quando necessária.
b) QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUIÇÃO
• Diariamente:
− Ligar e desligar as luminárias dos pavimentos;
− Verificar o aquecimento nos condutores de alimentação e
distribuição;
− Verificar ruídos anormais;
− Inspeção visual de todos os componentes, providenciando a substituição
dos defeituosos.
• Semanalmente:

− Verificar as temperaturas dos disjuntores, cabos alimentadores e barras de
cobre – contato manual;
− Executar testes de lâmpadas de sinalização;
− Verificar se todos os comandos estão operando;
− Inspecionar as conexões de saídas dos disjuntores;
− Verificar o equilíbrio de fases no alimentador, com todos os circuitos
ligados;
− Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros;
− Medir a corrente e tensão do disjuntor geral e verificar se há
concordância com os valores permitidos;
− Verificar o aquecimento de todos os disjuntores;
− Medir a corrente do disjuntor geral;
− Limpeza dos cabos das prumadas com vaselina líquida;
− Limpeza externa dos quadros com benzina;
− Verificar o funcionamento de todos os disjuntores

dos circuitos de

distribuição;
− Verificar o funcionamento de todos os disjuntores e chaves e, caso se
encontrem com defeitos ou subdimensionados, providenciar as substituições.
• Trimestralmente:
− Realizar teste de carga dos diversos circuitos;
− Revisão e verificação das cargas;
− Verificar o dimensionamento de cabos e fios;
− Revisar os quadros de comando e alimentação das bombas d’água do
prédio;
− Verificar

a

temperatura

de

todos

os

terminais

de

disjuntores

e

equipamentos, caso sejam constatadas temperaturas além do normal,
devem ser limpos e reapertados;
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− Verificar os terminais e caso estejam oxidados devem ser limpos e protegidos
com produto adequado;
− Verificar a existência de pontos de ferrugem nas caixas e eliminá-los;
− Realizar a limpeza geral dos barramentos e conexões, com
benzina;
− Realizar a limpeza externa dos painéis, com benzina;
− Realizar a limpeza geral do quadro, com aspirador de pó;
− Realizar o teste de isolamento do quadro;
− Limpar os condutores aparentes com estopa umedecida em
vaselina líquida;
− Reapertar todos os parafusos de contato dos disjuntores,
barramentos e aterramentos;
− Verificar a tensão das molas dos disjuntores;
− Verificar o balanceamento das fases.
c) PORTÃO DE COMANDO ELETRÔNICO
• Mensalmente:
− Vistoriar
automático),

o

comando

quando

elétrico

houver,

do

portão

executando

os

de

entrada

reparos

(comando

necessários que

garantam o seu pleno funcionamento.
• Eventualmente:
− Substituição ou manutenção dos componentes elétricos, incluindo o motor e
o controle, garantindo seu pleno funcionamento.
d) SUBESTAÇÃO (anualmente)

• Transformador
− Medir e anotar o valor da resistência do enrolamento;
− Medir e anotar o valor de tensão entre fases do secundário;
− Medir e anotar o valor da corrente por fase do secundário;
− Medir e anotar o valor da resistência de isolamento das bobinas;
− Limpar cuidadosamente o conjunto e reapertar parafusos,
conexões e terminais;
− Examinar tanque, tampa e radiadores quanto a vazamentos e ferrugens;
− Verificar nível de óleo, completando se necessário;
− Inspecionar acessórios e sua fiação;
− Verificar sistema de proteção e testar circuitos elétricos;
− Examinar

buchas

e

isoladores

quanto

a

rachaduras,

indicando

anormalidades;
− Apertar fixação a terra;
− Medir a relação de espiras;
− Testar óleo isolante, trocando-o se necessário;
− Verificar estado de pintura e, se necessário, pintar.
e) SECCIONADORA AT (anualmente)
− Examinar articulações, pinos, molas e travas;
− Reapertar ligações do cabo terra, conexões gerais e fixação da
estrutura;
− Operar e alinhar fechamento dos contatos;
− Lubrificar partes móveis;
− Verificar

condições

dos

isoladores

necessário;
− Ajustar limites de abertura e fechamento;

e

suportes,

substituindo

se
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− Verificar intertravamento;
− Limpar cuidadosamente o conjunto;
− Verificar estado das facas;
− Medir e anotar o valor da resistência de isolamento.
f) BARRAMENTO (anualmente)
− Limpar barramento e isoladores indicando anormalidades;
− Reapertar fixações e conexões;
− Medir e anotar o valor da resistência de isolamento.
g) RAMAL DE ENTRADA (anualmente)
− Verificar estado dos isoladores, substituindo os que se
encontrarem em mau estado;
− Verificar a isolação das muflas e cabos de entrada e saída do ramal
subterrâneo, substituindo se necessário;
− Eliminar umidade nos dutos;
− Verificar as armações de sustentação das muflas, fixando as que se
encontrarem soltas.
h) MALHA DE TERRA (eventualmente)
− Medir e anotar o valor da resistência da malha de terra da subestação,
corrigindo seu valor caso esteja acima do valor normatizado pela ABNT;
− Verificar se há corrosão nos conectores das hastes de aterramento,
eliminando-a.
i)

SISTEMA

(eventualmente)

DE

PROTEÇÃO

CONTRA

DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS

− Apertar fixações e verificar terminais;
− Verificar ligação para terra;
− Limpar cuidadosamente o conjunto;
− Inspecionar minuciosamente a porcelana quanto a trincas e rachaduras,
substituindo se necessário.
j) SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS (eventualmente)
• Pequenas instalações elétricas e de processamento

de dados, que não

configurem construção, reforma ou ampliação:
− Troca de lâmpadas, soquetes e reatores;
− Substituição de luminárias;
− Compreendendo a instalação aparente de canaletas ou eletrodutos;
− Instalação de cabos lógicos, compreendendo a passagem de cabos de
pequena monta e canaletas;
− Conversão de tomadas de 110V para 220V ou vice-versa e de tomadas
elétricas

simples

para

tomadas

2P+T

(três

pinos), compreendendo a

passagem de fio-terra, se necessário;
− Verificação de queda de energia elétrica em quadros, tomadas e
equipamentos provocados por curto-circuitos, sobrecarga no sistema e outros,
corrigindo o problema de forma adequada;
− Verificação

dos

quadros

de

entrada,

após

a

queda

de

energia,

corrigindo de forma adequada o problema no local;
− E

quaisquer

outras

tarefas

que

se

fizerem

necessárias

e

não

condutores

(drenos)

de

pluviais,

especificadas aqui.
4.16.2.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

• Quinzenalmente
− Inspecionar

as

calhas

e

procedendo à limpeza e desobstrução.
• De acordo com a legislação vigente, hoje semestralmente

águas
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− Limpar caixa d’água.
• Eventualmente
− Verificar caixa de descarga acoplada e proceder com a troca do reparo,
quando necessário;
− Verificar as válvulas de descarga e proceder com atroca desta ou dos
reparos, se necessário;
− Verificar vazamento nas torneiras, pias, lavatórios ou outros que, porventura
venham a ocorrer;
− Verificação e detecção da existência de vazamento na tubulação, registros e
válvulas, por utilização de equipamentoespecífico;
− Verificar o estado das tubulações e conexões;
− Promover

os

reparos

e

substituir,

quando

necessário,

as

peças

defeituosas.
4.16.3.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

• Mensalmente
− Inspeção geral das caixas coletoras e de gorduras,procedendo a retirada de
materiais sólidos, óleos e gorduras.
• Eventualmente
− Verificar vasos entupidos e desentupi-los, quando necessário;
− Verificar tubulações de esgoto entupidas e desentupi-las, quando necessário;
− Verificar e sanar vazamentos e problemas de assentamentos dos vasos
sanitários, inclusive com troca do anel de vedação e rejunte;
− Verificar e sanar problemas com assentos dos vasossanitários;
− Verificar parafusos de fixação dos vasos sanitários;

− Testar continuidade de esgotamento das tubulações verticais de esgoto;
− Limpar caixas de passagens;
− Verificar caixas e ralos sanfonados e secos;
− Verificar o nível das caixas de gordura e procedera remoção do material ali
existente;
− Em todos os casos deverão ser substituídos os materiais considerados
impróprios e efetuados os reparos que garantam o efetivo funcionamento
dessas instalações.
4.16.4.

ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS, PORTAS, PORTÕES E VIDROS

• Trimestralmente:
− Realizar

lubrificação

e

manutenção

nas

portas

de

vidro,

portões

(comando automático) e dobradiças das portas de divisórias e esquadrias
de alumínio.
• Eventualmente
− Substituir vidros trincados ou quebrados de portase janelas;
− Substituir massas ou borrachas endurecidas e ressecadas dos painéis
de vidro;
− Verificar e ajustar ferragem e fechaduras das portas divisórias e de vidro;
− Remover, quando solicitado pela fiscalização, painéis divisórios e reinstalá-lo
em um novo local;
− Assentar portas e painéis divisórios;
− Substituição de partes danificadas de divisórias;
− Verificação da situação dos vidros e ferragens dasesquadrias;
− Revisar,

regular

ou

fechaduras,

ferragens,

substituir,
pinos,

travas

se
e

necessário,
molas

de

grades,
portas,

portões,
janelas

e

divisórias;
− Ajuste e readequação, quando necessário, dos suportes de aparelhos de
ares condicionados;
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− Colocação de telas de proteção, nos suportes de aparelhos de ares
condicionados, para evitar a proliferação de pombos e outros pássaros;
− Verificar e substituir rodízios, rolamentos e peças com defeitos ou que
apresente desgaste do portão de acesso (comandoautomático);
− Substituir portas e janelas que não possam ser recuperadas.
4.16.5.

PISO, TETO, PAREDES, COBERTAS E FORROS

• Eventualmente
− Retocar partes de paredes e tetos onde foram executados serviços
elétricos e hidráulicos, com massa, gesso e pintura;
− Substituir peças danificadas dos diversos tipos depiso (cerâmica, Paviflex,
taco, assoalho e etc.);
− Inspecionar a cobertura do prédio, substituindo e/ou rejuntando telhas
quebradas e/ou deslocadas;
− Reparar ou construir paredes drywall;
− Reparar ou construir forros de gesso acartonado ouremovíveis;
− Detectar e solucionar pontos de umidade existentes;
− Realizar reparos em reboco e massa corrida;
− Repintura geral de paredes e forros;
− Conserto de partes de pisos, paredes e tetos rachados;
− Detectar e sanar problemas em forros de gesso.
4.16.6.

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

• Mensalmente
− Verificação do funcionamento dos registros (fixos ou móveis) e válvulas;
− Verificação da existência de vazamento na tubulação, registros e válvulas;

− Verificar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema;
− Limpeza das caixas dos registros de passeio;
− Inspeção em toda rede, quanto ao índice de oxidação;
− Inspeção dos extintores;
− Limpeza em toda a rede de incêndio;
− Limpeza em todas as caixas e extintores;
− Verificação do estado das mangueiras;
− Verificar e corrigir, se necessário, o funcionamento do sistema de supervisão
de circuito interrompido, falta de energia, baixa pressão de ar ou água;
− Verificar e corrigir a pressão dos manômetros do sistema, quando existir;
− Verificar e corrigir o funcionamento das bombas do sistema;
− Verificar e corrigir os filtros da tubulação hidráulica do sistema;
− Verificar se a pressão hidráulica do sistema está de acordo com o projeto;
− Verificar se as caixas de hidrantes estão sinalizadas adequadamente;
− Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas;
− Verificar se as mangueiras estão enroladas de forma “aduchada” e com o
esguicho ligado a uma de suas juntas;
− Verificar se as caixas de hidrantes estão equipadas com duas chaves
de mangueiras cada uma, esguichos e mangueiras;
− Verificar e corrigir vazamentos através de unidade interna;
− Abrir e fechar os registros para evitar seu gripamento;
− Lubrificar os registros com uma mistura de óleo e grafite;
− Verificar se os registros de alimentação de água do sistema, sob o
reservatório superior, estão abertos mantendo-os nessa posição;
− Verificar o funcionamento dos gongos hidráulicos dos sistemas.
• Semestralmente
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− Fazer circular água pelas mangueiras de algodão forrada de borracha
para evitar seu ressecamento;
− Lavar as mangueiras que estiverem sujas, secando-as à sombra antes de
serem guardadas;
− Checar o funcionamento das bombas de alimentação do sistema;
− Verificar

o

acionamento

das

bombas

de

incêndio

(manual

ou

automático);
− Verificar defeito e/ou falta de energia no sistemade atuação das bombas.
• Eventualmente
− Sempre que necessário ou por solicitação do fiscaldo contrato, a empresa
CONTRATADA deverá promover a pintura das caixas de incêndio fixas.
4.16.7.

SERVIÇOS DE ALVENARIA (PEDREIRO)

• Serviços que não se enquadrem como construção nova, reforma total ou
ampliação de área:
− Revisão das condições gerais de acabamento em argamassa ou elementos
cerâmicos;
− Revisão das condições gerais de mármores e granitos;
− Revisão das condições gerais de pisos rodapés e soleiras;
− Consertos e arremates em paredes de alvenaria, proveniente de reparos
hidráulicos ou demolições;
− Conserto, instalação ou substituição de azulejos e pisos, proveniente de
reparos hidráulicos ou demolição;
− Retirada de paredes por demolição, conserto e instalação de pisos
cerâmicos, vinílicos e de graniliti, oriundos da retirada de paredes e
divisórias;

− Revisão das condições gerais de impermeabilização;
− Reparos em coberturas e lajes;
− Tratamento de infiltrações e vazamentos em coberturas e lajes
− Substituição de azulejos e ladrilhos soltos;
− Verificação das condições gerais de estruturas, desenvolvimento de trincas e
acomodações de terreno;
− Verificação e conservação de reservatórios;
− Revisão de juntas de dilatação;
− Reparos de emergência;
− E

quaisquer

outras

tarefas

que

se

fizerem

necessárias

e

não

especificadas aqui.
4.16.8.

SERVIÇOS DE PINTURA (PINTOR)

• Serviços que não se enquadrem como reforma total, tais como:
− Repintura de locais onde não se configura pintura total do prédio;
− Retoques de pintura em locais onde se efetuaram reparos elétricos,
hidráulicos

e

alvenaria

ou

remanejamento de

móveis, equipamentos e

divisórias;
− Retoques ou consertos com massa corrida em paredes;
− Revisão

e

reparo

das

condições

gerais

em

madeira,

elementos

metálicos (gradis) e alvenaria;
− E

quaisquer

outras

tarefas

que

se

fizerem

necessárias

e

não

especificadas aqui.
4.16.9.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO

• Bimestralmente
− Limpeza do evaporador, do filtro, da frente plástica e do painel de comando
de todos os ares condicionados do câmpus.
• Serviços que não se enquadrem como construção nova, reforma total ou
ampliação de área, tais como:
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− Prestação

de

manutenção

especializada,

corretiva

e preventiva em

aparelhos de ar condicionado (tipo janela e Split) e instalação de aparelho de
ar

condicionado

(tipo

Split)

com

fornecimento

de material conforme

especificações técnicas;
− E

quaisquer

outras

tarefas

que

se

fizerem

necessárias

e

não

especificadas aqui.
4.16.10.

SERVIÇOS GERAIS

• Serviços exercidos por elementos de forma superficial, tendo como base de
atribuições, apoio e serventia para todas as categorias principais em
hidráulica, civil, elétrica e demais setores durante o horário estabelecido, e
que não se enquadrem como reforma total, tais como:
− Substituição de telhas, telhas goivas quebradas e rufos metálicos;
− Limpeza

mensal

das

calhas

de

águas

pluviais

das

edificações,

constando da remoção de qualquer sujeira e obstáculos;
− Folhas e/ou sujeiras depositadas nas calhas e entradas dos coletores de
águas pluviais;
− Troca de placas de forro;
− Desprendimento de forro;
− Conserto, desembaraçamento e remanejamento de persianas;
− Serviços de manutenção em bens móveis de outras naturezas, tais
como: instalações que não necessitem de conhecimento técnico especializado,
remanejamento de móveis, biombos e ou divisórias, desde que isso não
configure construção, reforma ou ampliação e outros serviços conexos;
− Serviços de transporte de móveis e equipamentos entre andares e
dependências do IFSP Câmpus Hortolândia;
− Fazer manutenção na estação elevatória de esgoto;

− Mudança de mobiliário quando solicitado, para melhor adequação de layout;
− E quaisquer outras tarefas necessárias e não especificadas aqui.

5. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
5.1 Do Local de Execução dos Serviços
5.1.1 Os serviços serão executados nas instalações do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Câmpus Hortolândia, no seguinte endereço:


IFSP Câmpus Hortolândia – Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/nº Vila São Pedro – Hortolândia / SP - Cep 13183-250.

5.2 A demanda do órgão tem como base as seguintes características:
5.2.1 Quantitativo de usuários: 1.500 usuários /dia (média);
5.2.2 Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7h00 às 22h40;
5.2.2.1

O horário de execução dos serviços, da equipe fixa (Oficial de
Manutenção Predial e Auxiliar de Serviços Gerais ) deverá ser de acordo
com o constante neste termo, conforme as necessidades da Administração;

5.2.2.2

Poderá,

em

casos

excepcionais,

devidamente

autorizados

pela

administração, conforme necessidade da mesma, ser efetuado serviços
em horários diferentes do horário de funcionamento do câmpus, ou
diferentes do estabelecido neste termo;
5.3 Garantia
5.3.1 A CONTRATADA, prestará garantia contratual correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratado, unicamente, dos serviços de manutenção predial,
preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva com dedicação exclusiva de mão
de obra com dedicação exclusiva de mão de obra, item usiva de mão de obra do
objeto, em uma das modalidades previstas no artigo 56 da Lei 8.666/93, no prazo
de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura do contrato, observadas as
condições previstas no Edital.
5.3.2 A CONTRATANTE não exigirá garantia contratual para os serviços serviços
eventuais de manutenção predial, preventiva e corretiva eventuais

(item 2 do

objeto), e para o fornecimento de materiais e peças de reposição (item 3 do
objeto), uma vez que serão executados e fornecidos por demanda, bem como não
envolvem postos de trabalhocom dedicação exclusiva de mão de obra, desta
forma serão excluídos para o cálculo da garantia contratual.
5.4 Reajuste e Repactuação
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5.4.1 Visando à adequação dos preços praticados no mercado, desde que solicitado
pela CONTRATADA, o valor contratado será repactuado/reajustado, conforme
Decreto n° 2.271, de 1997, e nas isposições aplicáveis da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2008, bem como conforme estabelecido na Cláusula de
Repactuação da minuta do contrato que compõe o Edital.
6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:
6.1.1.

Normas e Métodos

6.1.1.1.

Os serviços serão executados dentro das normas técnicas da ABNT, em

atendimento às exigências das concessionárias locais de energia elétrica,
água, saneamento e telefonia, dentro das especificações técnicas dos
fabricantes dos equipamentos e materiais, bem como em obediência as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
6.1.2.

Equipe Técnica

6.1.2.1.

A CONTRATADA deverá possuir, uma equipe de técnicos, devidamente

qualificados, uniformizados, portadores de crachá de identificação, para
atendimento às solicitações da CONTRATANTE, nos dias e horários
previstos para a prestação dos serviços e nos dias e horários não cobertos
pelo subitem 5.2.2 no caso de chamados emergenciais (inclusive sábados,
domingos e feriados);
6.1.2.1.1.

Os chamados de emergência deverão ser atendidos em até 24

(vinte quatro) horas da efetivação dos mesmos.
6.1.2.2.

A CONTRATADA poderá, após o consentimento da CONTRATANTE,

realizar a subcontratação de profissionais ou empresas para a execução dos
serviços eventuais, item 2 do objeto da contratação, mantendo-se, porém,
as mesmas condições de apresentação e qualificação exigidas;
6.1.2.3.

De forma excepcional e a critério da CONTRATANTE, os postos fixos

poderão realizar os serviços eventuais nos horários fora da jornada de
trabalho habitual (inclusive sábados, domingos e feriados durante o dia ou a
noite);

6.1.3.

Da qualificação técnica operacional:

6.1.3.1.

A CONTRATADA deverá apresentar 1 (um) ou mais atestado(s) de

capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito
público ou privado, comprovando que o licitante executa ou executou a
prestação deste serviço em outros órgãos;
6.1.4.

A

CONTRATADA

deverá

comprovar

que

possui

em

seu

quadro

permanente ou contrato de prestação de serviço vigente com a empresa
vencedora da licitação, profissional habilitado, com inscrição regular (ativo)
no órgão de classe competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA). Ressalta-se que em caso de contrato de prestação de serviço,
este deverá conter os mesmos dados cadastrais que o da empresa
vencedora da licitação, na data da assinatura do contrato, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA), sendo o mesmo
responsável pelos serviços prestados no IFSP;
6.1.5.

O profissional acima citado poderá acumular a posição de Profissional

Representante da CONTRATADA.
7. UNIFORMES
7.1. Os uniformes serão fornecidos pela CONTRATADA a seus empregados e deverão
ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no IFSP – Câmpus Hortolândia,
sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, compreendendo itens para todas

as

estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
observando o seguinte:
7.1.1. O uniforme deverá compreender as seguintes peças do vestuário por
funcionário:
PEÇA

QUANTIDADE

Camisa gola polo manga curta com bolso e 2 botões

3

Camisa gola polo manga longa com bolso e 2 botões

3

Calça

2

Agasalho

2

Meia (par)

6

Bota curta com proteção no bico (par)

1

7.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer também Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), por categoria, em conformidade com as normas vigentes e
crachá com cordão, com o logotipo da CONTRATADA e identificação do
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empregado com foto recente, não se admitindo, de forma alguma, o repasse
aos empregados dos respectivos custos;
7.1.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser da seguinte forma:
7.1.3.1.

02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução

do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de
uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas após comunicação escrita da CONTRATANTE,
sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação;
7.1.3.2.

O conjunto completo compreende 1 (um) item de cada peça elencada no

quadro acima;
7.1.4. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade;
7.1.5. Os

uniformes

deverão

ser

entregues

mediante

recibo, cuja

cópia,

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao
servidor responsável pela fiscalização do contrato;
7.1.6. Os uniformes dos profissionais que executarão os serviços eventuais (homem
volante) deverá ser identificado com o logo da CONTRATADA, podendo ser
um jaleco.
8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS E SERVIÇOS EVENTUAIS
DOS MATERIAIS
8.1. Os

instrumentos,

equipamentos,

ferramentas

e

materiais,

necessários

à

execução dos serviços de manutenção previstos no ANEXO V deste Termo,
serão de responsabilidade da empresa CONTRATADA, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE, devendo ser fornecido no início de execução do contrato;
8.2. Cabe

ressaltar

o

ANEXO

V

trata-se

de

uma

listagem

mínima

que

a

CONTRATADA deverá fornecer já no início de execução do contrato, porém
poderá ocorrer situações em que seja necessário a aquisição de instrumentos,
equipamentos, ferramentas e materiais que não estejam nela. Havendo isso, a
CONTRATANTE deverá solicitar a CONTRATADA através do formulário previsto
neste termo;

8.3. Para os casos de serviço de execução eventual a CONTRATADA ficará
responsável pela aquisição e entrega dos itens necessários para a plena atividade do
profissional solicitado para o câmpus, sem ônus para a CONTRATANTE;
8.4. Os instrumentos, equipamentos, ferramentas e materiais para cada profissional,
ou seja, cada funcionário deverá ter suas ferramentas, equipamentos e instrumento
individual;
8.5. A

CONTRATADA

deverá

dispor

no

local

dos

reparos,

de todos

os

equipamentos que se façam necessária a boa manutenção das instalações objeto
deste termo de referência e que seja inerente a função dos profissionais acima
mencionados. Ressalta-se que o equipamento/ferramenta utilizado pela equipe
residente que apresentar problema e não houver resolução deste no prazo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da notificação do fiscal, a qual será enviada para o email da CONTRATADA cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual ou
melhor qualidade, cujo objetivo é o câmpus não ter prejuízo na execução do objeto
em questão. O retardo ou não atendimento deste item será descontado valor
de acordo com o Acordo de Níveis de Serviços (ANS);
8.6. Nos casos das manutenções eventuais, que serão executadas pelo homem volante,
o custo com os instrumentos, equipamentos e ferramentas já deve estar inserido na
composição do valor do seu serviço.
8.7. O valor referente ao custo anual com material de consumo e peças de
reposição será de R$ 25.000,00 (vinte cindo mil reais) e será utilizado de acordo com
o previsto neste termo.
8.7.1. O valor referente ao custo mensal com a aquisição de peças/materiais será de
acordo com a necessidade durante a vigência do contrato, respeitando o valor
estimado previsto neste termo
8.8. Para a aquisição das peças/materiais, deverá observar a seguinte rotina de
procedimentos:
8.8.1. A solicitação de material de consumo e peças de reposição previsto no
ANEXO

VI

(Listagem

de

Referência)

deverá

ser

formalizada

pela

CONTRATANTE através do Formulário de Autorização de Compra (FSMP) ANEXO I-A DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, a ser enviado para o e-mail do
preposto

para

que

este

cumpra

o

abaixo

descrito, conforme

prazo

estabelecido neste termo;
8.8.2. A listagem prevista no ANEXO VI é apenas uma referência, podendo ocorrer
situações em que seja solicitado materiais e/ou peças não constante nela;
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8.8.3. A CONTRATADA retornará o e-mail com o formulário preenchido com o
preço da peça/material, de acordo com a tabela do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil- Tabela SINAPI, da Caixa
Econômica Federal, ou com a pesquisa dos 3 (três) orçamentos, caso não esteja
previsto na tabela, para aprovação do fiscal;
8.8.4. Para efeito de verificação da conformidade dos preços e autorização pela
Fiscalização, deverão ser considerados como preços referenciais para as
peças/materiais, os índices de preço da tabela SINAPI;
8.8.5. Para
realizará

o

caso
outra(s)

de

apresentação

pesquisa(s)

de

dos

orçamentos,

preço(s)

para

a

CONTRATANTE

confirmação

do

valor

apresentado pela CONTRATADA. Uma vez não havendo divergência dos
valores apresentados x pesquisados, a CONTRATANTE pagará o menor
valor constante nos orçamentos apresentados pela CONTRATADA. Porém,
havendo divergência, a CONTRATANTE pagará o menor valor apurado por ela
através

da

pesquisa,

notificando

a

CONTRATADA

sobre

tal

fato

previamente;
8.8.6. Uma vez autorizada a compra pelo fiscal, através do retorno do email ao
preposto, a CONTRATADA realizará a compra da peça/material, a qual deverá
ser entregue diretamente ao fiscal do contrato para fins de conferência
juntamente com a cópia da nota fiscal de compra deste item. Após
conferência, o fiscal autorizará a execução doserviço. Ressalta-se que tais
documentos ficarão sob a guarda do fiscal que deverá juntar a nota fiscal
do mês de execução do serviço;
8.8.7. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes,
exceto quando comprovada a equivalência técnica de outra marca, o que,
necessariamente, deverá ser comprovado através de testes e ensaios previstos
por normas a serem submetidos à análise e aceite prévios do fiscal do contrato;
8.8.8. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, não podendo ser recondicionados
ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações,
devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do contrato.

8.8.9. Se

julgar

necessário,

o

fiscal

do

contrato

poderá

solicitar

à

CONTRATADA a apresentação de informação, por escrito, dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos a eles,
comprovando a qualidade dos materiais empregados na instalação dos
equipamentos. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela
CONTRATADA e executados por laboratórios aprovados pelo fiscal do
contrato;
8.8.10.

Os custos de ensaios, verificações e testes de equivalência, de

recebimento ou quaisquer outros, deverão estar implícitos nos respectivos
custos de equipamento e materiais não cabendo qualquer reivindicação de
ressarcimento pela CONTRATADA;
8.8.11.

No caso de fornecedor exclusivo do componente, a CONTRATADA

deverá apresentar uma carta de exclusividade do seufornecedor;
8.8.12.

Os materiais de consumo utilizados na execução do serviço deverão

preferencialmente ser produzidos, no todo ou em parte, com material
reciclado, atóxico ou biodegradável, e os produtos de limpeza e conservação de
superfícies

e

objetos

inanimados

deverão

atender às

classificações

e

especificações da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
8.8.13.

A

CONTRATADA

deverá

providenciar

às

suas

expensas

a

separação, transporte, destinação e descarte dos resíduos sólidos, líquidos e
gasosos, detritos e entulhos resultantes da prestação do serviço, tais como
lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares, recipientes de solventes
químicos, tintas, combustíveis, etc., observando a legislação ambiental
vigente no que se refere ao descarte de resíduos que possam ser
prejudiciais ao meio ambiente;
8.8.14.

Os materiais recicláveis resultantes da prestação do serviço deverão

preferencialmente

ser

destinados

a

associações

e

cooperativas

de

catadores;
8.8.15.

Deverá ser dada destinação ambiental adequada às pilhas e

baterias descarregadas ou inservíveis usadas na execução dos serviços,
segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257/99;
8.9. Do ressarcimento do material de consumo e peças de reposição
8.9.1. Para obter o ressarcimento pelos materiais de consumo e peças de
reposição, o fiscal juntará a documentação relativa à autorização de compra da
peça/material, bem como dos orçamentos, caso existam, com a nota fiscal
do mês de execução do serviço, sendo esta a ser enviada pela CONTRATADA;
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8.9.2. Lembrando que somente será pago as peças/materiais

efetivamente

utilizadas pelo câmpus e com a devida aprovação do fiscal;

DOS SERVIÇOS EVENTUAIS
8.10.

O valor referente ao custo mensal com a mão de obra não residente (equipe

volante) será de acordo com a necessidade durante a vigência do contrato,
respeitando o valor estimado previsto neste termo;
8.11.

Para a mão de obra não residente (equipe volante), deverá observar a

seguinte rotina de procedimentos:
8.11.1.

A solicitação da mão de obra não residente (equipe volante) deverá ser

formalizada pela CONTRATANTE através da Ordem de Serviço (OS) - ANEXO IC DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, a ser enviado para o e-mail do preposto
para que este cumpra o abaixo descrito, conforme prazo estabelecido neste
termo;
8.11.2.

A CONTRATADA retornará o e-mail com o formulário preenchido

com o preço da mão de obra solicitada, de acordo com a tabela do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Tabela
SINAPI, da Caixa Econômica Federal, ou com a pesquisa dos 3 (três)
orçamentos, caso não esteja previsto na tabela, para aprovação do fiscal;
8.11.3.

Para efeito de verificação da conformidade dos preços e autorização

pela Fiscalização, deverão ser considerados como preços referenciais para as
peças/materiais, os índices de preço da tabela SINAPI;
8.11.4.
realizará

Para o caso de apresentação dos orçamentos, a CONTRATANTE
outra(s)

pesquisa(s)

de

preço(s)

para

confirmação

do

valor

apresentado pela CONTRATADA. Uma vez não havendo divergência dos
valores apresentados x pesquisados, a CONTRATANTE pagará o menor
valor constante nos orçamentos apresentados pela CONTRATADA. Porém,
havendo divergência, a CONTRATANTE pagará o menor valor apurado por ela

através

da

pesquisa,

notificando

a

CONTRATADA

sobre

tal

fato

previamente;
8.11.5.

Uma vez aprovada/autorizada a mão de obra pelo fiscal, através do

retorno do e-mail ao preposto, a CONTRATADA realizará a execução do
serviço, respeitando o prazo previsto neste termo. Ressalta-se que tais
documentos ficarão sob a guarda do fiscal que deverá juntar a nota fiscal do mês
de execução do serviço;
8.11.6.

Não serão aceitas mão de obra sem a qualidade exigida neste

termo;
8.12. Quando se tratar de mão de obra não residente com necessidade de
materiais, deverá ser respeitado as condições e prazos previstos de ambos os
casos.
8.13. CHAMADA PARA MÃO DE OBRA NÃO RESIDENTE (EQUIPE VOLANTE):
8.13.1.

A CONTRATANTE acionará a CONTRATADA para casos em que

necessitar de mão de obra não residente (equipe volante), detalhando o tipo de
serviço necessário através da Ordem de Serviço anexo a este termo, os quais
deverão ser atendidos em até 48 (quarenta e oito) horas da solicitação,
podendo ser prorrogado este prazo desde que a CONTRATADA solicite antes do
fim do prazo e a ser aprovado pelo fiscal do contrato, o qual fixará o novo
prazo. A solicitação deverá ser feita pelo fiscal através da Ordem de
Serviço anexa a este termo para o e-mail da CONTRATADA cadastrado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
8.13.2.

A

CONTRATADA

poderá,

após

o

consentimento

da

CONTRATANTE, realizar a subcontratação dos profissionais citados como mão
de obra não residente,

mantendo-se

porém

as

mesmas

condições

de

apresentação e qualificação exigidas.
8.14. CHAMADOS EMERGENCIAIS
8.14.1.

A CONTRATANTE poderá acionar a CONTRATADA para casos em que

não se possa aguardar o trâmite normal de execução – A chamada para a mão
de obra não residente mencionada no item anterior, sendo através de chamados
de emergência, os quais deverão ser atendidos em até 24 (vinte e quatro) horas
da solicitação. A solicitação deverá ser feita pelo fiscal através da Ordem de
Serviço anexa a este termo para o e-mail da CONTRATADA cadastrado no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
8.14.2.

A

CONTRATADA

poderá,

após

o

consentimento

da

CONTRATANTE, realizar a subcontratação dos profissionais citados como mão
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de obra não residente,

mantendo-se

porém

as

mesmas

condições

de

apresentação e qualificação exigidas.
8.15.

Do Ressarcimento da mão de obra não residente (Equipe Volante)

8.15.1. Para obter o ressarcimento pela mão de obra não residente (equipe volante)
efetivamente utilizada, o fiscal juntará a documentação relativa à Ordem de
Serviço autorizada, bem como dos orçamentos, caso existam, com a nota fiscal
do mês de execução do serviço, devendo esta ser enviada pela CONTRATADA;
8.15.2. Lembrando que somente será pago a mão de obra não residente
efetivamente utilizada pelo câmpus e com a devida aprovação do fiscal;
8.15.3. As despesas administrativas com a mão de obra não residente devem ser
estimadas/provisionadas na planilha de custo e formação de preços no
item despesas operacionais/administrativas.
9. ÍNICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1. A execução dos serviços será iniciada após emissão pela CONTRATANTE da
Ordem de Serviço – OS – Anexo I-B deste termo, oficializando a data de início,
ocasião em que deverá apresentar-se a Coordenação da Licitações e Contratos do
câmpus, a fim de tomar conhecimento das normas estabelecidas para acesso às
dependências da CONTRATANTE, relativas ao expediente de trabalho, orientandose inclusive quanto aos procedimentos para entrada e saída de materiais e de seus
empregados, portando ferramentas e/ou instrumentos de medição.;
9.2. A relação de manutenções preventivas e corretivas contidas neste Termo de
Referência não é exaustiva, e sim, exemplos de ações e s Termo serviços
pretendidos, não podendo ser recusada a execução pela CONTRATADA de qualquer
serviço que, por sua natureza, está inseparavelmente ligado às atividades de
manutenção predial das instalações do Câmpus Hortolândia.
9.3. Ao iniciar cada atendimento, a CONTRATADA deverá assinar a Ordem de Serviço –
Serviços Eventuais Anexo I-C deste instrumento, emitida pela fiscalização, a qual
explicitará o prazo de execução em dias corridos, a contar da data de seu
recebimento, conforme definido no referido documento, que deverá ter início imediato

e conclusão dentro do prazo estabelecido, sob pena de aplicação de sanções
cabíveis.
9.4. Quando se tratar de serviços de maior complexidade de execução, seja por questões
técnicas ou pelo volume do serviço, a CONTRATADA deverá estabelecer e registrar,
de comum acordo com a fiscalização, em cada OS, as datas de início e conclusão do
serviço nela solicitado, que só poderão ser prorrogadas, em caráter excepcional,
mediante prévia concordância da fiscalização do contrato.
9.5. A CONTRATADA deverá fazer constar, em cada OS atendida, os materiais aplicados
e seus respectivos quantitativos e custos, as datas e horas de início e término, bem
como os nomes dos empregados envolvidos.
9.6. As OS’s só poderão ser consideradas atendidas, após o “de acordo” da fiscalização e
o “ciente” do cliente interno (usuário) da CONTRATANTE.
9.7. Cumpridas as etapas do subitem anterior, as OS’s serão encaminhadas, de imediato,
à fiscalização, para providenciar o seu ateste e finalização.
9.8. A CONTRATADA deverá fornecer à fiscalização, juntamente com a fatura dos
serviços prestados, relatório mensal completo, informando: as manutenções
preventivas e corretivas, identificando detalhadamente, equipamentos e locais
contemplados, o total das ordens de serviço recebidas no mês, o número de
atendimentos por especialidade, bem como o consolidado dos materiais aplicados
com seus respectivos quantitativos e valores. Relatar as ordens de serviço
pendentes de execução, que passarão para o mês subsequente, apontando a data
limite para a conclusão de cada uma.
9.9. A CONTRATADA deverá agir e operar com organização completa, fornecendo a mão
de obra, ferramentas, materiais, utensílios e equipamentos necessários à perfeita
execução dos serviços, realizando, também, todas as atividades inerentes à
coordenação, administração e execução dos serviços, utilizando-se de empregados
treinados preparados e de bom nível educacional, moral e mental.
9.10. A CONTRATADA deverá refazer, às suas custas, os serviços reprovados pela
fiscalização, quer seja pela baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto pela
imperícia, imprudência e/ou incompetência de seus empregados, arcando com o
custo de todos os materiais necessários.
9.11. A CONTRATADA deverá zelar para não danificar os pisos/paredes/forros/móveis,
tomando todas as precauções necessárias para não riscar e/ou impregná-los com
sujeiras, adotando as ações cabíveis para entregar os locais dos serviços em perfeito
estado.
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9.12. Os empregados da CONTRATADA deverão manter limpos os lugares onde
estiverem trabalhando, livres e desobstruídos, visando minimizar o impacto dos
serviços nos ambientes. Após a conclusão dos serviços, efetuarão a limpeza
completa do local, antes de comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, o
encerramento dos trabalhos, para fins de vistoria e aceite pela fiscalização;
9.12.1.

A CONTRATADA deverá promover a retirada do entulho dos serviços

executados, com destinação ambiental correta, comunicando, por escrito, à
fiscalização quando a realização desse serviço exigir prazo superior a 02 (dois)
dias;
9.13. A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com as especificações e
normas técnicas brasileiras e instruções dos fabricantes dos equipamentos utilizados.
9.14. Os reparos ou indenizações de avarias em equipamentos, instalações e bens,
causadas por seus empregados na execução dos serviços ou por imperícia,
imprudência ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros, sem ônus adicional
para a CONTRATANTE, deverão ser providenciados no prazo máximo de 48 horas.

10. VISTORIA
10.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá
realizar vistoria técnica nas instalações no local de execução dos serviços,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das
08 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente por
quaisques dos telefones indicados abaixo:


Coordenadoria de Licitações e Contratos : (19) 3865-8073



Diretoria Adjunta de Admistração

: (19) 3865-8077

10.2. 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 abertura da sessão pública.
10.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
10.4. As pessoas jurídicas licitantes têm o direito à vistoria prévia, porém, a interessada
deverá decidir se arcará com o ônus de tal operação ou assumirá o risco de uma
avaliação menos acurada.

10.5. A pessoa jurídica licitante que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente,
subestimar sua proposta, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não
podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer
obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a firmar.
10.6. Após a vistoria será entregue licitante/representante o Termo de Realização de
Vistoria conforme Anexo VII deste Termo de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
11.2. 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.
11.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.
11.4. 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.
11.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
11.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da
CONTRATADA, em conformidade com o art. 36, §8º da IN SLTI/MPOG N. 02/2008.
11.7. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como:
11.7.1.

Exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
11.7.2.

Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas

CONTRATADAS;
11.7.3.

Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da

CONTRATADA, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual
o trabalhador foi contratado; e
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11.7.4.

Considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação,
especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
11.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações
trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:
11.8.1.

A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo

adicional, bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde,
quando for devido;
11.8.2.

O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos

empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados,
a fim de verificar qualquer irregularidade;
11.8.3.

O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos

empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
11.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal empregado na
prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
após a extinção ou rescisão do contrato, nos termos do art. 34, §5º, d, I e §8º da IN
SLTI/MPOG n. 02/2008.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
55 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
12.2. 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.
12.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração.
12.4. 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.
12.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor
12.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão
CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010
12.7. Disponibilizar à CONTRATANTE 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.
12.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme disposto
neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes.
12.9. As empresas CONTRATADAS que sejam regidas pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:
12.9.1.

Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,

horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;
12.9.2.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados

admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o
caso, devidamente assinada pela CONTRATADA; e
12.9.3.

Exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que

prestarão os serviços;
12.9.4.

Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para

cada novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De
igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação
de serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação
pertinente ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do
encerramento do contrato administrativo.
12.10.

Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro

de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA cujos empregados vinculados
ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade
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Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3)
certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicílio ou sede 56 do contratado; 4) Certidão de Regularidade do
FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
12.11.

Substituir, no prazo de 02 (duas) horas, em caso de eventual ausência, tais

como, faltas, férias e licenças, o empregado posto a serviço da CONTRATANTE,
devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato.
12.12.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade à CONTRATANTE.
12.12.1.

Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as

disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem
de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou
previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício
da atividade.
12.13.

Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em
agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação
dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da
CONTRATANTE. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a
CONTRATADA deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise
sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento
12.14.

Autorizar a Administração CONTRATANTE, no momento da assinatura do

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e
demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem
prejuízo das sanções cabíveis;

12.14.1.

Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria

Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de
pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
12.15.

Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da CONTRATADA, bem como de
suas repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados
pela CONTRATANTE em conta-depósito vinculada específica, em nome do
prestador dos serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo
VII da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2008, os quais somente serão
liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições
estabelecidas §1º, do art. 19-A, da referida norma.
12.15.1.

O montante dos depósitos da conta vinculada será igual ao somatório

dos valores das provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a
remuneração, cuja movimentação dependerá de autorização do órgão ou
entidade promotora da licitação e será feita exclusivamente para o pagamento
das respectivas obrigações:
12.15.1.1.

13º (décimo terceiro) salário;

12.15.1.2.

Férias e um terço constitucional de férias;

12.15.1.3.

Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem

justa causa; e
12.15.1.4.

Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, conforme no

art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991 (Item 1.1.1 do Anexo VII da IN
SLTI/MPDG n. 02/2008, com a redação dada pela IN n. 3, de 2014.
12.15.1.5.

Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão

aqueles indicados no Anexo VII da IN SLTI/MP n. 2/2008.
12.15.2.

O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da

poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica
firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual
alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação
Técnica.
12.15.3.

Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam

retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser
pago diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.
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12.15.4.

Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para

operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.
12.15.5.

A empresa CONTRATADA poderá solicitar a autorização do órgão ou

entidade CONTRATANTE para utilizar os valores da conta-depósito para o
pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de
eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações
ocorridas durante a vigência do contrato;
12.15.5.1.

Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os

documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e
seus respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da
ocorrência da situação pela Administração, será expedida a autorização
para a movimentação dos recursos creditados na conta-depósito vinculada,
que será encaminhada à Instituição Financeira no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos
comprobatórios pela empresa;
12.15.5.2.

A autorização de movimentação deverá especificar que se destina

exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual
indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos;
12.15.5.3.

A

empresa

deverá

apresentar

ao

órgão

ou

entidade

CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da
movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para
a quitação das obrigações trabalhistas.
12.15.5.4.

O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-

depósito será liberado à respectiva titular no momento do encerramento do
contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços
contratados, quando couber, e após a comprovação da quitação de todos os
encargos trabalhistas, previdenciários e para com o FGTS relativos ao
serviço contratado.
12.16.

Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste

seus serviços no turno imediatamente subsequente.

12.17.

Atender às 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.
12.18.

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas

da Administração.
12.19.

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.
12.20.

Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção

das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas ao contrato
de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as seguintes
medidas:
12.20.1.

Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos
serviços ou da admissão do empregado;
12.20.2.

Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal

para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do
início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;
12.20.3.

Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a

obtenção

de

extratos

de

recolhimentos

de

seus

direitos

sociais,

preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível;
12.21.

Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis

para a realização do objeto da licitação;
12.22.

A

CONTRATADA

deverá

indicar,

formalmente

a

CONTRATANTE,

e

manter preposto aceito pela Administração do IFSP - Câmpus Hortolândia durante o
período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre
que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante declaração em que deverá
constar o nome completo, número do CPF, documento de identidade, além dos
dados relacionados à sua qualificação profissional (ficha cadastral), bem como
e-mail e telefone para o contato direto entre a CONTRATANTE e este;
12.22.1. A fim de não ter o vínculo da pessoalidade, o preposto não poderá ser um
funcionário terceirizado que preste serviço ao IFSP - Câmpus Hortolândia,
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ou seja, deve ser uma pessoa externa; O preposto, uma vez indicado pela
empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à unidade
fiscalizadora, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a assinatura do
contrato;
12.22.2. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às
faturas dos serviços prestados;
12.22.3. O

prazo

para

o

preposto

responder

os

questionamentos,

esclarecimentos e demais solicitações do IFSP - Câmpus Hortolândia será
de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do envio do e-mail pelo fiscal para o e-mail
do preposto, com exceção das solicitações de mão de obra não residente
e chamados emergenciais, visto que estes já possuem prazo estipulado
neste termo. Ressalta-se que dependendo do conteúdo da notificação, o
preposto deverá comparecer pessoalmente ao câmpus para as tratativas, sendo
que tal solicitação constará no e-mail do fiscal, respeitando o prazo acima;
12.22.4. A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;
12.22.5.
serviço,

O preposto deverá obrigatoriamente realizar visitas mensais ao posto de
devendo

se

apresentar

ao

responsável

pela

fiscalização

do

contrato, vista a sanar algum questionamento ou solicitação;
12.22.6.

A CONTRATADA será responsável pela contratação do funcionário

terceirizado que prestará o serviço no IFSP - Câmpus Hortolândia, bem como
todos os encargos referente a admissão, demissão, aviso de férias e demais
relações trabalhistas.
12.22.7.

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no

decorrer da prestação dos serviços.
12.23.

Fornecer, sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos
empregados colocados à disposição da CONTRATANTE
12.23.1.

A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja
regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
12.23.2.

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação

mencionada

no

subitem

anterior,

sem

a

regularização

da

falta,

a

CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
12.23.2.1.

O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser

notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das
respectivas verbas.
12.24.

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.
12.25.

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

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.
12.26.

Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do

cumprimento do contrato.
12.27.

Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
12.28.

Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas
no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, para
fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da
contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da
LC 123, de 2006;
12.28.1.

Para efeito de comprovação da comunicação, a CONTRATADA deverá

apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante
de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação
de serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês
subsequente ao da ocorrência da situação de vedação.
12.29.

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.30.

Sujeitar-se à retenção da garantia prestada e dos valores das faturas

correspondentes a 1 (um) mês de serviços, por ocasião do encerramento da
prestação dos serviços contratados, podendo a Administração CONTRATANTE
utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso
da não comprovação (1) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou (2) da
realocação dos trabalhadores em outra atividade de prestação de serviços, nos
termos do art. 35, parágrafo único da Instrução Normativa SLTI/MPOG n. 02/2008.
12.31.

Quando da emissão das notas fiscais, a CONTRATADA deverá encaminhar

duas notas fiscais distintas, sendo uma para a prestação de serviços (itens 1 e 2 do
objeto) e outra para o fornecimento de materiais/peças (item 3 do objeto), visto que a
tributação incidente são diferenciadas. Poderá a CONTRADATA apresentar uma
Nota Fiscal conjugada, neste caso deverá encaminhar junto com a Nota Fiscal
conjugada, o acordo de cooperação entre a Sefaz Estadual e a Prefeitura Municipal
de competência tributária 60 para recolhimento dos respectivos impostos resultantes
da prestação dos serviços e fornecimento de materiais/peças.
12.32.

Fornecer, quando solicitado pela fiscalização o registro de ocorrências relativas

a pessoal, andamento dos serviços e material retirado e adquirido.
12.33.

Providenciar visitas periódicas do preposto da CONTRATADA às Unidades

vinculadas ao objeto do contrato.
12.34.

Elaborar e apresentar à CONTRATANTE, junto com a nota fiscal, Relatório

Técnico Mensal, documento este imprescindível do processo de pagamento,
detalhando a execução dos serviços, assinado pelo Responsável Técnico, citando no
mínimo os seguintes aspectos:
12.34.1.

discriminação dos serviços executados, contendo a data e o local onde

os mesmos foram executados;
12.34.2.

resumo das anormalidades e fatos ocorridos no período;

12.34.3.

resumo dos serviços preventivos e corretivos executados com indicação

das pendências, as razões de sua existência e os que estejam dependendo de
solução por parte da CONTRATANTE;
12.34.4.

as peças, acessórios, componentes e materiais substituídos por defeito

ou desgaste;
12.34.5.

se for o caso, sugestões sobre reparos preventivos ou modernizações

cuja necessidade tenha sido constatada;
12.34.6.

sugestões

indicando

quais

materiais/equipamentos

podem

ser

substituídos visando melhor eficiência energética e de água, para redução dos
consumos de água e energia elétrica bem como a relação custo-benefício que
justifique o investimento;
12.34.7.

parecer sobre as condições de conservação, desgaste e funcionamento

dos equipamentos (gerador, bombas hidráulicas, motores, transformadores,
estabilizadores, etc.);
12.34.8.
12.35.

outros que julgar necessário para o diagnóstico preciso.

Cumprir rigorosamente com toda a legislação aplicável à execução dos

serviços contratados, executando-os em conformidade com as normas técnicas
vigentes, zelando pela segurança e saúde do trabalhador, responsabilizando-se por
qualquer acidente de trabalho, danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE e a
terceiros, de tal modo que os serviços sejam prestados com eficiência e máxima
segurança.
12.36.

Observar as normas de segurança e saúde no trabalho, em especial as NR 06,

NR 10, NR 17 e NR 18.
12.37.

Providenciar sinalização de segurança (cones, faixas de alerta e interdição,

placas de advertência, etc.), no local da execução dos serviços, de proteção para
bens e pessoas.
12.38.

Utilizar material novo, sem defeitos ou deformações em quaisquer serviços de

manutenção. Tais materiais deverão ser de classe, qualidade e grau adequados e
em conformidade com as últimas revisões dos padrões da ABNT e das normas
descritas neste Termo de Referência.
12.39.

Utilizar material, equipamentos e instalações em conformidade com os

regulamentos de proteção contra incêndio, especialmente os isolamentos térmicos,
que deverão ser feitos de material incombustível ou auto extinguível.
12.40.

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos

serviços em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos
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em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de
proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica.
12.41.

Ser responsável pelo atendimento aos seus empregados por quaisquer

acidentes e/ou mal súbito de que possam ser vitimados, quando em serviço.
12.42.

Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, devendo os

materiais utilizados receberem prévia aprovação da fiscalização, que se reserva o
direito de rejeitá-los sempre que contrariarem os padrões especificados.
12.43.

Disponibilizar, para a perfeita prestação dos serviços, somente técnicos

especializados, habilitados, qualificados e treinados, os quais deverão estar
devidamente identificados e utilizar somente ferramentas, aparelhos e equipamentos
adequados a cada tipo de serviço.
12.44.

Verificar todas as características de funcionamento exigidas nas especificações

técnicas e nos desenhos de catálogos dos equipamentos e seus componentes.
12.45.

Proteger os móveis, documentos e objetos existentes no local de realização

dos serviços com lonas ou outro material adequado, afim de evitar danos aos
equipamentos, amarrando com cordas e vedando com fitas adesivas, sem que isso
implique acréscimo nos preços contratados.
12.46.

Manter o local do serviço limpo, efetuando tanto a limpeza grossa quanto fina

no período de execução dos serviços.
12.47.

Disponibilizar sistemas de comunicação por rádio, telefonia celular ou

tecnologia similar, para comunicação remota entre os funcionários da equipe
permanente de manutenção, a fim de agilizar e otimizar as atividades da equipe, bem
como para comunicação da equipe com a CONTRATANTE.
12.48.

Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer
bem,

público

ou

privado,

adjacente

às

instalações

da

CONTRATANTE,

providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.
12.49.

Providenciar para que, após os serviços, todos os ambientes fiquem

exatamente como estavam antes da execução dos serviços.
12.50.

Em nenhuma hipótese alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou

esquecimento de qualquer detalhe, e arcará com quaisquer ônus decorrentes desses
fatos.

12.51.

Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas das

edificações da CONTRATANTE.
12.52.

Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE e substituir,

sempre que exigido e independente de justificativa por parte desta, qualquer
empregado

cuja atuação,

permanência

ou

comportamento

sejam

julgados

prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao
interesse do serviço público.
12.53.

Adotar CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE na execução dos serviços,

conforme determinado abaixo:
12.53.1.

Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes,

informando, se for o caso, o tratamento adotado para o recolhimento dos
resíduos;
12.53.2.

Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor

toxicidade;
12.53.3.

Separar e acondicionar em recipientes adequados para destinação

específica as lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, óleos e frascos de
aerossóis em geral, demonstrando os procedimentos utilizados para o
recolhimento adequado dos materiais;
12.53.4.

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e

equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo de
energia, classificados pelo Selo Procel de Economia de Energia (um instrumento
promocional do Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiência
energética;
12.53.5.

Utilizar exclusivamente lâmpadas fluorescentes compactas, tubulares de

alto rendimento ou leds e luminárias eficientes, realizando a avaliação e
implementação de intervenções energeticamente mais eficientes;
12.53.6.

Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e

matériasprimas de origem local na execução dos serviços;
12.53.7.

Providenciar o recolhimento dos materiais inservíveis e dos recipientes

de tintas, vernizes, óleos e solventes originários dos serviços executados, para
posterior repasse às empresas industrializadoras, responsáveis pela reciclagem
ou reaproveitamento dos mesmos, ou destinação final ambientalmente
adequada, demonstrando os procedimentos utilizados para o recolhimento
adequado dos materiais;
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12.53.8.

Promover a Eficiência Energética por meio de ações que contemplem a

redução do desperdício de energia elétrica advindo da ineficiência dos processos
e ou equipamentos nas instalações das unidades atendidas da Advocacia-Geral
da União. Essas ações devem contemplar quando da substituição de
equipamentos, por outros com melhor rendimento nos sistemas de iluminação,
força motriz, dentre outros. Em suma, qualquer sistema, contanto que
comprovada a Eficiência Energética gerada de acordo com as premissas da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
12.53.9.

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos

três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de
energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes, sendo o conteúdo
programático do curso aprovado pela administração por meio do fiscal do
contrato;
12.53.10.

A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a

CONTRATANTE, procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria
contínua da eficiência energética e hidráulica da edificação e de seus
equipamentos;
12.53.11.

Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender a

melhor relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos
ambientais, positivos e negativos, associados ao produto;
12.53.12.

A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a

apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais
utilizados, que devem ser os mesmos instalados no imóvel locado pela AGU,
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma
finalidade, considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos
ambientais.
12.54. Assumir todas as responsabilidades e sanções, as quais deverão correr

a

expensas da CONTRATADA, inclusive o cumprimento da Convenção Coletiva
do

Sindicato

que

abrange

o

município

de Hortolândia/SP vigente e suas

alterações durante o período de vigência do contrato;

12.55. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade do seu empregado e
apresentar relatórios mensais junto a nota fiscal de prestação do serviço;
12.56. Responder por quaisquer prejuízos que seu empregado ou preposto causar
ao IFSP - Câmpus Hortolândia, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão,
procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o
ônus e responsabilidade decorrentes;
12.57. Manter seu empregado sob as normas disciplinares do CONTRATANTE,
substituindo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após notificação,
qualquer

que

seja

considerado

inconveniente

pelo

representante

do

CONTRATANTE;
12.58. Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade ea pontualidade de seu pessoal,
bem como as ocorrências havidas, permitindo ao CONTRATANTE o acesso ao
controle de freqüência;
12.59. Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal do empregado;
12.60. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de
forma

a

não

serem

confundidos

com

similares

de propriedade

do

CONTRATANTE ou de outra empresa prestadora de serviço;
12.61. Responsabilizar-se pelo transporte do seu pessoal até as dependências do
IFSP - Câmpus Hortolândia, por meios próprios ou mediante vale-transporte,
inclusive

em

casos

de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas

situações em que se faça necessária a execução dos serviços em regime
extraordinário;
12.62. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;
12.63. Sujeitar-se às demais condições descritas no presente Termo de Referência;
12.64. Cumprir, no que couber, as disposições previstas na Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 1 de 19 de janeiro de 2010, que trata dos critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;
12.65. Com relação as normas/legislações a serem cumpridas pela CONTRATADA,
destaca-se:
12.65.1.

Normas, especificações e métodos da ABNT;

12.65.2.

Leis trabalhistas vigentes;

12.65.3.

Recomendação Normativa 004-1995 da SBCC – Classificação de

filtros de ar para utilização em ambientes climatizados e suas alterações;
12.65.4.

Normas que tratam de plataformas verticais e demais itens;
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12.65.5.

Os pontos omissos deverão obedecer às normas internacionais

pertinentes ao assunto;
12.65.6.

Sempre que necessário, consultar as normas da NBR de sistema

predial civil, sistema elétrico, sistema hidráulico, ar condicionado, e demais
situações/normas.
12.66.

São de responsabilidade da CONTRATADA as seguintes obrigações sociais:

12.66.1.

Todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na

legislação social e trabalhista em vigor. É dever da CONTRATADA saldálos na época própria, uma vez que o empregado não mantém nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
12.66.2.

Todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie for
vítimas o empregado durante a execução deste contrato, ainda que
ocorrido em dependência do CONTRATANTE;
12.66.3.

Todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por
prevenção, conexão ou continência;
12.66.4.

Encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

12.66.5.

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos

supracitados, não transfere a responsabilidade por seu pagamento
Administração

do

CONTRATANTE,

nem

pode

onerar

o

objeto

à

deste

contrato.
12.67.

São expressamente vedadas à CONTRATADA:

12.67.1.

A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do

CONTRATANTE, ativo, ou de ocupante de cargo em comissão, assim
como de seus cônjuges, parentes ou afins, até o 3º grau, durante a
vigência deste contrato;
12.67.2.

A veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver

prévia autorização da Administração do CONTRATANTE;
12.67.3.

A subcontratação de outra empresa para execução do objeto deste

Termo de Referência salvo nos casos previstos no Item 13 deste termo;

12.67.4.

A retirada de equipamentos das dependências do IFSP- Câmpus

Hortolândia, salvo por motivo de manutenção ou de substituição por similar ou
de melhor tecnologia, cabendo ao CONTRATANTE a autorização prévia.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, conforme as seguintes condições:
13.1.1.

A subcontratação é permitida para os serviços eventuais de

manutenção, Item 2 do objeto e para o Fornecimento de Materiais e peças de
reposição, por demanda, item 3.
13.1.2.

É vedada a sub-rogação dos serviços de manutenção predial,

preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva de mão de obra , item 1 do
objeto, sendo considerada como a parcela principal da obrigação e não pode ser
subcontratada.
13.1.3.

É vedada a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno

porte que estejam participando da licitação.
13.2. As microempresas e/ou empresas de pequeno porte a serem subcontratadas serão
indicadas e qualificadas pela licitante melhor classificada juntamente com a descrição
dos bens e/ou serviços a serem por elas fornecidos e seus respectivos valores.
13.3. São obrigações adicionais da CONTRATADA, em razão da subcontratação:
13.3.1.

Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e

empresas de pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se
o prazo para regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de
2015.
13.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, bem como pela padronização,
pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratação, 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.
13.5. Não será aplicável a exigência de subcontratação quando a licitante for qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte.
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14. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
14.1. 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.

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. 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;
15.1.1.

A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das

obrigações trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos,
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e
não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.
15.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3. 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.
15.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base
nos critérios previstos neste Termo de Referência;
15.5. 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.

15.6. 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.
15.7. 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 proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
15.8. 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.
15.9. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas
contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á,
dentre outras, as comprovações previstas no §5º do art. 34 da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 02, de 2008.
15.10.

O fiscal do contrato também poderá solicitar ao preposto que forneça os

seguintes documentos:
a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administração contratante;
b) b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços,
em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale
alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de convenção
ou acordo coletivo de trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e
de qualquer empregado;
e) e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que
forem exigidos por lei ou pelo contrato;
15.10.1.

Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é,

abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo
que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior parte
dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez;
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15.10.2.

Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a empresa

deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à
obtenção de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para
que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletrônico, quando
disponível;
15.10.3.

Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais

verificações periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer
irregularidade, independentemente de solicitação por parte da fiscalização.
15.11.

O

fiscal

do

contrato

poderá

solicitar

ao

preposto

os

documentos

comprobatórios da realização do pagamento de vale-transporte e auxilio alimentação
em nome dos empregados, relativos ao período de execução contratual, para fins de
conferência pela fiscalização;
15.11.1.

Tal solicitação será realizada periodicamente, inclusive por amostragem,

isto é, abrangendo, a cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de
modo que, ao final de 12 (doze) meses de execução contratual, todos ou a maior
parte dos empregados alocados tenham sido abrangidos ao menos uma vez;
15.12.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades

assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações
trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a aplicação
de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77
e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.13.

O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação,

pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e
previdenciárias referentes à mão de obra alocada em sua execução, inclusive quanto
às verbas rescisórias.
15.14.

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.

15.15.

Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços ou em razão da

dispensa de empregado vinculado à execução contratual, a CONTRATADA deverá
entregar no prazo de 10 (dez) dias a seguinte documentação pertinente a cada
trabalhador:
a) termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de
serviço, devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;
b) guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes às
rescisões contratuais;
c) extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do 66 FGTS de
cada empregado dispensado; e
d) exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
15.16.

Os documentos necessários à comprovação do cumprimento das obrigações

trabalhistas, previdenciárias e para com o FTGS poderão ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou
por servidor da Administração.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
16.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) 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.
16.2. 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.
16.3. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) 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;
16.3.1.

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

procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumandose o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;
16.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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17. DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS
17.1. O acordo de nível de serviço (ANS) para fins deste termo de referência, que define,
em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de
pagamento ao atendimento das metas, será celebrado entre o CONTRATADO e a
CONTRATANTE, conforme abaixo:
17.1.1.

Tipo de serviço: Manutenção Predial, visando à manutenção preventiva

e corretiva nas instalações da Câmpus Hortolândia do IFSP – Estado de São
Paulo;
17.1.2.

Finalidade: Garantir a realização e qualidade na na manutenção predial

, através do acompanhamento e da avaliação periódica dos serviços prestados
pela CONTRATADA;
17.1.3.

Meta a cumprir: Σ SUB – Indicadores em desacordo contidos na

planilha de valoração de subitens em desacordo (PVSD) = 0 a 2,0 (zero a dois);
17.1.4.

Instrumento de medição: Planilha de Subitens (SUB) em desacordo e

suas valorações, comprovados pelo Fiscal do Contrato, e informados por escrito
à CONTRATADA;
17.1.5.

Forma de acompanhamento : De acordo com o Plano de Manutenção,

conferência das Ordens de Serviços (OS) e Formulário de Solicitação de
Materiais e Peças (FSMP);
17.1.6.

Periodicidade: Mensal;

17.1.7.

Início da vigência: Data de assinatura do contrato;

17.1.8.

Cálculo do fator de qualidade : Cada SUB será valorado segundo

planilha de valoração de subitens em desacordo (PVSD) para serem somados
conforme fórmula: X= (10 – Σ SUB)


Disposições gerais: Disposições gerais
o A aplicação do presente acordo de nível de serviço (ANS) na
avaliação de qualidade dos serviços deverá ser dividida em 02
(duas) fases distintas como segue:


Fase Inicial: até 30 (trinta) dias do efetivo início da execução:
momento no qual os indicadores de níveis de serviço serão

apenas medidos e apresentados à CONTRATADA, sem que
haja a aplicação do sistema de ajustes dos pagamentos;


Fase de Aplicação: após 31 (trinta e um) dias do efetivo
início da execução: momento no qual o presente ANS será
plenamente aplicado com todas as suas consequências
contratuais.

17.2. Deverá ser anotado em “livro de ocorrências” fato ou situação que venha a
impossibilitar ou dificultar a prestação dos serviços objeto do presente Termo de
Referência, de maneira a ser considerado no cálculo final do fator de qualidade geral;
17.3. A ordem de serviço é o documento utilizado pela CONTRATANTE para a
solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos
contratos de prestação de serviços. Esta deverá estabelecer as quantidades, os
prazos, os custos das atividades a serem executadas, o nome dos empregados
envolvidos e deve possibilitar a verificação da conformidade do serviço a ser
executado, considerando atendidas apenas quando do visto do Fiscal do contrato;
17.4. Os serviços serão avaliados pelo fiscal do contrato mediante vistoria em diversos
pontos do prédio, para identificar a sua qualidade;
17.5. Mensalmente, o fiscal do contrato preparará relatório do nível de qualidade dos
serviços, anotando e avaliando a execução do Plano de Manutenção Plano de
Manutenção, se péssimo, regular de Manutenção ou bom;
17.6. A nota classificada como “Péssimo”, equivalente a 0,5 (zero vírgula cinco), indica
que o serviço não foi executado;
17.7. A nota classificada como “Regular”, equivalente a 0,25 (zero vírgula vinte e cinco),
indica que o serviço foi executado de forma precária;
17.8. A nota classificada como “Bom”, equivalente a 0 ponto, indica que o serviço foi
executado de forma satisfatória;
17.9. A nota mensal será de 10 pontos se todos os serviços forem considerados bons e
se não houver a ocorrência de algum indicador em desacordo conforme descrito na
Planilha de Valoração de Subitens em Desacordo (PVSD). No entanto, na existência
de serviços considerados regulares ou péssimos poderá haver ajuste no pagamento
das citadas notas mensais, conforme a tabela a seguir:
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17.10.

Será anotado apenas um nível de satisfação (péssimo, regular ou bom) para

avaliação no conjunto dos serviços de mesmo tipo a serem executados;
17.11.

Segue abaixo o modelo que será utilizado pela fiscalização para fins de

avaliação dos serviços permanentes, eventuais, bem como da qualidade de
administração e gerenciamento da CONTRATADA:
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº
10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
18.1.1.

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em

decorrência da contratação;
18.1.2.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.3.

fraudar na execução do contrato;

18.1.4.

comportar-se de modo inidôneo;

18.1.5.

cometer fraude fiscal;

18.1.6.

não mantiver a proposta.

18.2. Comete falta grave, podendo ensejar a rescisão unilateral da avença, sem prejuízo
da aplicação de sanção pecuniária e do impedimento para licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 2002, aquele que:
18.2.1.

não promover o recolhimento das contribuições sociais previdenciárias e

para com o FGTS exigíveis até o momento da apresentação da fatura, após o
prazo de 15 dias da solicitação da Administração;

18.2.2.

deixar de realizar pagamento do salário, do vale-transporte e do auxílio

alimentação e demais encargos trabalhistas, após o prazo de 15 dias da
solicitação da Administração, o que ensejará o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução
dos serviços objeto do contrato. 70
18.3. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.3.1.

advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não

acarretem prejuízos significativos para a CONTRATANTE;
18.3.2.

multa moratória de 3% (três por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
18.3.2.1. em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicarse-á multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior
a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover
a rescisão do contrato;
18.3.2.1.1.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão

consideradas independentes entre si;
18.3.3.

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

contrato, no caso de inexecução total do objeto;
18.3.3.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à
obrigação inadimplida;
18.3.4.

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;
18.3.5.

impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
18.3.6.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 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;
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18.3.7.

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

de 1993, a CONTRATADA que:
18.3.7.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
18.3.7.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
18.3.7.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.
18.3.8.

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;
18.4. Pelo descumprimento de cláusulas contratuais, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções, de acordo com os graus atribuídos, conforme
as tabelas 1 e 2 a seguir:
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18.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou por motivo de reconhecida
força maior, devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE, a CONTRATADA
ficará isenta das penalidades mencionadas.
18.6. A sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderá
ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
18.7. Após 30 (trinta) dias de descumprimento de cláusulas contratuais poderá ser
considerada inexecução do contrato.
18.8. As multas referidas neste capítulo poderão ser descontadas do pagamento devido
pela CONTRATANTE, ou da garantia prestada na assinatura do contrato, ou
cobradas judicialmente.
18.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento
de Fornecedores – SICAF.:

19. DA CONTA CORRENTE VINCULADA

19.1. Antes

do

início

de

execução

do

Contrato,

a

CONTRATADA

deverá

providenciar a abertura de conta vinculada, em instituição bancária oficial,
bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa, para depósito
direto das provisões de pagamento dos encargos trabalhistas, que serão
destacadas do valor mensal do contrato, de acordo com o art. 19-A e Anexo VII da IN
02/2008, alterada pela IN 03/2009;
19.2. Será

exigida

da

CONTRATADA

a

assinatura

de

termo

especifico

da

instituição financeira oficial, no ato da regularização da conta corrente vinculada, que
permita a CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a
movimentação dos valores depositados à autorização da Administração;
19.3. As

provisões

realizadas

pela

CONTRATANTE

para

o

pagamento

dos

encargos trabalhistas, em relação à mão de obra da CONTRATADA, serão
destacadas do valor mensal do contrato e depositados em conta vinculada em
instituição bancária oficial, bloqueada para movimentação e aberta em nome da
empresa;
19.4. A

movimentação

da

conta

vinculada

ocorrerá

mediante autorização

da

CONTRATANTE, exclusivamente para o pagamento dessasobrigações.
19.5. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das
seguintes previsões:
• 13º salário;
• Férias e abono (1/3) de férias;
• Adicional do FGTS (40% + 10%) para as rescisões sem justa causa;
• Impacto sobre férias e 13º salário (Grupo “A” sobre as férias e 13º salário);
• Aviso-prévio trabalhado e aviso-prévio indenizado.
19.6. A CONTRATANTE firmará acordo de cooperação com instituição bancária oficial,
determinando os termos para a abertura da conta corrente vinculada;
19.7. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre a CONTRATANTE e
CONTRATADA do certame será precedida dos seguintes atos:
• Solicitação da CONTRATANTE, mediante oficio à instituição bancária oficial, de
abertura de conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, no nome da
empresa;
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• Assinatura, pela CONTRATADA, no ato da regularização da conta corrente
vinculada, de termo especifico da instituição financeira oficial que permita à
CONTRATANTE ter acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentação dos
valores depositados à autorização da Administração.
19.8. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados,
depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago
diretamente à empresa;
19.9. O montante de que trata o aviso-prévio trabalhado, 23,33% (vinte e três virgula
trinta e três por cento) da remuneração mensal, deverá ser integralmente depositado
durante a primeira vigência do contrato, devendo ser renegociado para fins de
prorrogação, em conformidade com o disposto na IN MPOG/SLTI nº 02/2008:
• O percentual do aviso-prévio trabalhado ao términodo contrato é de 23,33% (vinte e
três virgula trinta e três por cento), obtido através do seguinte cálculo: 7/30 (sete
trinta avos) da remuneração mensal x 100 (cem).
19.10.

A CONTRATADA poderá solicitar a autorização da CONTRATANTE para

utilizar

os

valores

da

conta

vinculada

para

o

pagamento

de

eventuais

indenizações trabalhistas dos empregados, ocorridas durante a vigência do
contrato, nas seguintes condições:
• Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários, quando devidos;
• Parcialmente, pelo valor correspondente às férias e ao 1/3 de férias, quando
dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
• Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários proporcionais, férias
proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,
quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;
• Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;
• O saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação,
por parte da

empresa, da

quitação de

previdenciários relativos ao serviçocontratado.

todos

os

encargos trabalhistas e

19.11.

Para a liberação dos recursos da conta vinculada, para o pagamento de

eventuais

indenizações

trabalhistas

dos

empregados, ocorridas

durante

a

vigência do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE os
documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
respectivos prazos de vencimento;
19.12.

A

CONTRATANTE

expedirá,

após

a

confirmação

da

ocorrência

da

indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos, a autorização para a
movimentação, encaminhando a referida autorização à instituição financeira
oficial no prazo máximo de dez dias úteis, a contarda data da apresentação dos
documentos comprobatórios da empresa;
19.12.1.

A autorização de que trata o subitem anterior deverá especificar

que a movimentação será exclusiva para a transferência bancária para a
conta corrente dos trabalhadores favorecidos;
19.13.

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de

três dias, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a
quitação das obrigações trabalhistas;
19.14.

O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à CONTRATADA, no

momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria
correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado;
19.15.

Os valores provisionados para atendimento do montante do depósito

vinculado

serão

discriminados

conforme

tabela

abaixo.

Os

percentuais

apresentados são apenas referenciais e não são obrigatórios, podendo as
licitantes apresentarem percentuais menores em suas planilhas de custo e
formação de preços, sendo estes últimos os que serão utilizados para fins de
retenção das provisões. Fica esclarecido que poderáser solicitadas justificativas pela
adoção de percentuais inferiores aos previstos;

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1. A inobservância das normas deste Termo de Referência e das especificações
técnicas implicará na não aceitação total ou parcial do objeto, devendo a
CONTRATADA refazer as partes recusadas sem o direito à indenização;
20.2. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas através do e-mail: cad.hto@ifsp.edu.br
e/ou telefone: (19) 3865 8073.
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21. ANEXOS


Anexo I – A - Formulário de Solicitacao de Materiais e Peças – FSMP;



Anexo I – B - Ordem de Serviço (O.S) – Inicio da Contratação;



Anexo I – C – Ordem de Serviços (O.S.E) – Serviços Eventuais;



Anexo II – Minuta de Contrato;



Anexo III – Modelo de Autorização para utilização da garantia e de pagamento;



Anexo IV – Modelo de Autorização para abertura de conta vinculada para
deposito das provisões;



Anexo V – Listagem mínima de obrigatoriedade de materiais, equipamentos e
ferramentas de manutenção geral ;



Anexo VI – Listagem de Referencia de materiais, equipamentos e ferramentas
de manutenção geral;



Anexo VII – Modelo de Termo de Vistoria.
Hortolândia, 07 de junho de 2018.

O presente Termo de Referência segue para o parecer do Diretor Gerald do Câmpus
Hortolândia do IFSP, com vistas ao prosseguimento do certame licitatório.

Davis Wilian Graciano de Toledo
Diretor Adjunto de Administração DAA-HTO
Requisitante
Após análise, aprovo este Termo de Referência, considerando que do mesmo constam
os elementos capazes de propiciar a avaliação do custo/benefício, para atender às
necessidades do IFSP – Câmpus Hortolândia.
Hortolândia, 07 de junho de 2018.

Edgar Noda
Diretor Geral do Câmpus Hortolândia
DRG-HTO
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ANEXO I - B
ORDEM DE SERVIÇO (OS) – ÍNICIO DA CONTRATAÇÃO

ANEXO I - C
ORDEM DE SERVIÇO (OSE) - SERVIÇOS EVENTUAIS
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ANEXO II
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO
DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
......../....,

QUE

FAZEM

INTERMÉDIO

DO

EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA

HORTOLÂNDIA

ENTRE

IFSP

SI

INSTITUTO
E

A

UNIÃO,
FEDERAL

TECNOLOGIA-

E

A

POR
DE

CÂMPUS
EMPRESA

.............................................................
A União, por intermédio do IFSP –Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Câmpus
Hortolândia, com sede na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/nº, Vila São Pedro, CEP 13183-250, na
cidade de Hortolândia/ SP, inscrito no CNPJ sob o nº 10.882.594/0019-94, neste ato representado pelo
DIRETOR GERAL, Sr. EDGAR NODA, brasileiro, casado, servidor público federal, nomeado ao cargo de
Diretor pela Portaria nº 1337 de 10 de abril de 2017, publicada no D.O.U. seção 2, de 11 de abril de 2017, e
autorizado a celebrar contratos pela Portaria nº 1003 de 10 de março de 2014, inscrito (a) no CPF nº
016.916.369-59, portador (a) da Carteira de Identidade nº 7.095.573-3 SSP/PR, 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 .............................. 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 SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº xxxxxxx – Processo original nº
23439.001241.2017-88, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de apoio
administrativo, apoio operacional e apoio de manutenção predial (preventiva e
corretiva), com
fornecimento de mão de obra residente e não residente (equipe volante) e peças/materiais, para atender
as necessidades do IFSP - Câmpus Hortolândia, conforme quadro abaixo:
LOTE

ITEM

DESCRIÇÃO

VALOR
MENSAL

VALOR
ANUAL

1
1

2
3

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
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 a realização do serviço;
2.1.3. O valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administração;
2.1.4. A contratada manifeste interesse expressamente interesse na prorrogação;
2.1.5. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo;
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.
3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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 2018, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 26439
Fonte: 8100
Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RL.0035
Elemento de Despesa: 339037
PI: L0000P0100N
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.
CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Edital e no Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.
CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO
6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem
que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, nos moldes contemplados
no subitem 5.4 do Termo de Referência ( Anexo I do Edital) e conforme esta cláusula, competindo à
CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas
apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 2017.
6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado:
6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à
época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam
diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por
autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa;
6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite
para apresentação das propostas constante do Edital.
6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última
repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última
repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
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6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso
não haja prorrogação.
6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
6.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser
pleiteada após o decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:
6.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos
decorrentes de mão de obra;
6.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços
que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);
6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos
custos sujeitos à variação de preços do mercado;
6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA
proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para
resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob
pena de preclusão.
6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial,
exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.
6.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções
Coletivas que tratem do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os
insumos relacionados ao exercício da atividade.
6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a
comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços,
acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional
abrangida pelo contrato.
6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por
meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos
itens abrangidos, considerando-se:
6.13.1. índice específico, setorial ou geral que retrate a variação dos preços relativos a alguma
parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e
Formação de Preços da Contratada;
6.13.2. os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
6.13.3. as particularidades do contrato em vigência;
6.13.4. a nova planilha com variação dos custos apresentados;
6.13.5. indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas
ou outros equivalentes;
6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada
pela CONTRATADA.

6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
6.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
6.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de
periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou
6.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação
envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo,
dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como
para a contagem da anualidade em repactuações futuras.
6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação à diferença porventura existente.
6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
6.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a
prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ ............... (.......................), na modalidade de
.............................., correspondente no prazo de 10 (dez) dias, observadas as condições previstas no
Edital, com validade de 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a
cada prorrogação , observados os requisitos previstos no item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MPDG n.
5/2017.
7.2. A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou
todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS,, conforme
estabelecido no art. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a legislação que rege a matéria.
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.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
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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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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem
como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG nº 05, de 2017.
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.
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.
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.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO
16.1. É eleito o Foro da cidade de Hortolândia para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº
8.666/93.
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 e por duas testemunhas.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
________________________
Representante legal da CONTRATANTE
_________________________
Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
12-

Anexo III
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA E DE PAGAMENTO
(art.19-A e 35 da IN SLTI/IMPOG nº 2, de 2008)
______________________________________________ (identificação do licitante), inscrita no
CNPJ nº _______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ___________________________
(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº _______________ e do CPF nº
_______________, AUTORIZA o(a) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), para os fins do
Anexo VII-B da Instrução Normativa n° 05, de 26/05/2017, da Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e dos dispositivos correspondentes do Edital do Pregão n.
XXX/20XX:

1) que sejam descontados da fatura e pagos diretamente aos trabalhadores alocados a
qualquer tempo na execução do contrato acima mencionado os valores relativos aos salários e demais verbas
trabalhistas, previdenciárias e fundiárias devidas, quando houver falha no cumprimento dessas obrigações por
parte da CONTRATADA, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
2) que sejam provisionados valores para o pagamento dos trabalhadores alocados na execução
do contrato e depositados em conta corrente vinculada, bloqueada para movimentação, e aberta em nome da
empresa (indicar o nome da empresa) junto a instituição bancária oficial, cuja movimentação dependerá de
autorização prévia da(o) (Nome do Órgão ou Entidade promotora da licitação), que também terá permanente
autorização para acessar e conhecer os respectivos saldos e extratos, independentemente de qualquer
intervenção da titular da conta.
Nota explicativa: A assinatura desta “Autorização Complementar” deve ser precedida da solicitação de
abertura da conta-depósito para a Instituição Financeira com quem se tenha firmado Termo de Cooperação
Técnica e é condição para a celebração do contrato.

3) que a CONTRATANTE utilize o valor da garantia prestada para realizar o pagamento direto
das verbas rescisórias aos trabalhadores alocados na execução do contrato, caso a CONTRATADA não efetue
tais pagamentos até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual.
..........................................., .......... de.......................................... de 20.....
________________________________________
(assinatura do representante legal do licitante)
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Anexo IV
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CONTA VINCULADA
PARA DEPÓSITO DAS PROVISÕES
Em cumprimento do disposto no art. 19-A e no Anexo VII, da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, com as alterações
introduzidas

pela

IN

SLTI/MPOG

nº

empresa:_______________________________,

3,

de

CNPJ

15/10/2009
nº

(DOU

de

______________,

16/10/09),
sediada

a
em

_________________________, à ______________________ nº___________, Bairro:____________ e CEP
____________, autoriza o/a _________ (órgão contratante), a:
Abrir, em seu nome e em instituição financeira oficial, uma conta corrente vinculada, na qual serão
depositados os valores descritos no item 2, abaixo.
Deduzir de suas faturas mensais os valores correspondentes às provisões para 13º salário, férias e abono
de férias, adicional do FGTS para as rescisões sem justa causa e impacto sobre férias e 13º salário, dos seus
empregados vinculados à contratação decorrente do Pregão nº xx/2010 – , Processo nº .000XX/2010-xx nos
montantes determinados pelo Anexo VII, item 10, da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, com as alterações introduzidas
pela IN SLTI/MPOG nº 3 de 15/10/2009, os quais serão depositados na conta referida acima.
A aplicação destas disposições ficará condicionada à celebração de convênio entre a Contratante e uma
instituição financeira oficial, ainda a ser determinada, o qual terá efeito subsidiário às Instruções Normativas
citadas neste documento e determinará as condições para abertura, acesso e movimentação da conta corrente
vinculada.
Declara, ainda, ter conhecimento de que os valores depositados somente poderão ser movimentados ou
sacados mediante autorização da _______________ (órgão contratante), exclusivamente para as situações
previstas nas Instruções Normativas citadas na introdução.
_________________ , ____ de ___________ de 2018
Assinatura
Representante da licitante Qualificação do representante: Nome: _____________________________, Cargo
ou função: ___________Documento de identidade nº:___________ Tipo:________ Órgão expedidor:______

OBS.: Esta autorização deverá ser assinada pela licitante vencedora por ocasião da celebração do contrato.

ANEXO V

LISTAGEM MÍNIMA DE OBRIGATORIADE MATERIAIS,
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL
EPI’s (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)
- UNIFORMES
- BOTAS DE BORRACHA
- BOTINAS USO PADRÃO
- LUVAS DE COURO (PELICA)
- LUVAS DE PANO
- LUVAS DE BORRACHA
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO (ESCURO E TRANSPARENTE)
- PROTETOR AURICULAR (CONCHA)
- CINTO E CORDA DE SEGURANÇA
- CAPACETE
- JOELHEIRA
- CANELEIRA
- MANGAS OU PROTETOR SOLAR
- CAPAS DE CHUVA
- BONÉS ÁRABES
- RÁDIOS HT DE COMUNICAÇÃO
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
- VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL
- TOUCAS OU CAPUZ DE BALACLAVA
- LUVAS DE ALTA TENSÃO
JARDINAGEM
- SACOS PRETO GRANDE PARA LIXO
- PROTETOR AURICULAR (CONCHA)
- ÓCULOS ESCUROS
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- VISEIRA DE PROTEÇÃO FACIAL
- BONÉ ÁRABE, CHAPÉU DE PALHA
- LUVAS (PELICA) E AVENTAL DE COURO
- MANGOTES, PROTETOR SOLAR 30 A 60
- BOTINAS E BOTAS DE BORRACHA
- CANELEIRA E CAPA DE CHUVA
- CORTADOR DE GRAMA 127/220 V
- APARADOR DE CERCA VIVA 127/220 V
- ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL (GASOLINA) IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE
QUE A MARCA STIHL FS 160
- SOPRADOR DE FOLHAS COSTAL (GASOLINA) IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE
QUE A MARCA STIHL
- CONES DE TRÁFEGO COM CORRENTE
- IRRIGADOR ESPIGA ENGATE
- SUPORTE DE ENROLAR MANGUEIRA COM RODAS
- CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA
- FACAS (LÂMINAS) DE CORTAR GRAMA
- CARRIOLA DE JARDINEIRO
- BOMBA PULVERIZADORA COSTAL IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A
MARCA JACTO
- RASTELO, GARFO PARA CAPIM, ENXADA, ENXADÃO, FACÃO, MACHADO,
MACHADINHA, CAVADEIRA RETA, CAVADEIRA ARTICULADA, PÁ, TESOURÃO,
TESOURA DE PODA, SERROTE DE PODA, MANGUEIRA DE JARDIM, CABOS E CUNHA,
REGADOR, BALDES, GARRAFA TÉRMICA DE 5L, VASSOURÃO, LIMA DE AMOLAR.
FERRAMENTAS
- 2 CORTADORES DE GRAMA (1 RESERVA) 127/220

- 1 APARADOR DE CERCA VIVA 127/220
- 2 ROÇADEIRA DE GRAMA COSTAL (+1 RESERVA) GASOLINA IGUAL OU DE MELHOR
QUALIDADE QUE A MARCA STIHL FS 160
- 1 SOPRADOR DE FOLHAS GASOLINA IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A
MARCA STIHL
- 12 CONES DE TRÁFEGO
- 80 METROS DE CORRENTES
- 10 IRRIGADORES ESPIGAS ENGATE
- 1 SUPORTE DE ENROLAR MANGUEIRA
- 3 CARRIOLAS DE JARDINEIRO
- 1 BOMBA PULVERIZADORA COSTAL IGUAL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A
MARCA JACTO
- 2 VASSOURAS DE JARDIM TIPO ANCINHO
- 2 RASTELOS
- 2 GARFOS PARA CAPIM
- 2 FORCADOS
- 2 ENXADAS
- 2 ENXADÕES
- 2 FACÕES
- 1 MACHADO
- 1 MACHADINHA
- 1 CAVADEIRA RETA
- 1 CAVADEIRA ARTICULADA
- 2 PÁS (1 RETA E 1 DE BICO)
- 1 SERROTE DE PODA CURVADO
- 4 REGADORES
- 4 BALDES
- 2 GARRAFAS TÉRMICAS DE 5 LITROS
- 2 VASSOURÕES
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- 1 FURADEIRA 3 X 1 (SDS) INDUSTRIAL
- 1 LIXADEIRA E POLITRIZ
- 1 ESCADA DE FERRO EXTENSOR
- 3 CAIXAS DE FERRAMENTAS EM PVC
- 2 CARRINHOS DE CARGA 2 RODAS
- 1 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA
- 1 FITA MÉTRICA DE CARRETILHA DE 50 M
- 2 ALICATES DE PRESSÃO 10 POL BICO RETO
- 2 ALICATES DE BOMBA (BOCA AJUSTÁVEL)
- 2 ALICATES UNIVERSAL 8 POL
- 1 LAVADORA DE ALTA TENSÃO
- 1 MALETA KIT COM JOGOS DE CHAVES CATRACA
- 1 CARRIOLA DE PEDREIRO
- 1 PICARETA
- 2 TRENAS DE 5 M
- 2 ARCOS DE SERRA
- 2 MARRETAS DE 1 KG
- 3 VASSOURAS
- PÁ DE LIXO
- 1 TURQUESA DE CARPINTEIRO
- 2 CHAVES DE GRIFO 18 POL
- 1 ESCOVA DE AÇO - 1 ALICATE DE CORTE
- 1 JOGO DE CHAVE DE FENDA ISOLADA PHILIPS - 1 FURADEIRA (SDS)
- 1 PARAFUSADEIRA

ANEXO VI

LISTAGEM DE REFERÊNCIA DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO GERAL
ALVENARIA E PINTURA
- PROTETOR AURICULAR (CONCHA)
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO
- BONÉS E CAPACETE
- LUVAS DE PANO, COURO E BORRACHA
- JOELHEIRA, CINTO E CORDA DE SEGURANÇA
- BOTINAS E BOTAS DE BORRACHA
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
- CAPA DE CHUVA
-

PEÇAS

DE

ANDAIME

DE

CONSTRUÇÃO

CIVIL

SUSTENTAÇÃO (PLATAFORMA) COM RODAS E CÂMERAS
- FURADEIRA 3 X 1 (SDS) INDUSTRIAL COMPARTELETE
- PLAINADEIRA ELÉTRICA 127 V
- MÁQUINA DE CORTAR PISO 127 V
- LIXADEIRA E POLITRIZ 127 V
- ESCADA DE FERRO EXTENSOR DE ABRIR
- CAIXA DE FERRAMENTAS
- MOTOR ESMERIL
- PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 127 V
- CARRINHO DE CARGA 2 E 4 RODAS
- DESEMPENADEIRA LISA, MADEIRA, DENTADA
- FITA MÉTRICA DE CARRETILHA 50 METROS
- RISCADEIRA DE PISO 60 CM
- ALICATE DE PRESSÃO 10 POLEGADAS BICO RETO
- ALICATE BOMBA (BOCA AJUSTÁVEL)

–

TRAVAS,

BLOCOS

DE
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- ALICATE UNIVERSAL 8 POLEGADAS
- CONES DE TRÁFEGO, CORRENTE 80 METROS
- PLACA SINALIZADORA: ATENÇÃO, OBRA, PINTURA
- LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 127 V
- MALETA KIT COM JOGOS DE CHAVES CATRACA
- CARRIOLA, PÁ, ENXADA, ENXADÃO, PICARETA, VANGA, COLHER DE PEDREIRO,
PENEIRA, PLUMO, MANGUEIRA DE NÍVEL, NÍVEL DE MÃO, LINHA DE PEDREIRO,
RÉGUA, BALDE, CAÇAMBA, CARRETILHA DE OBRA, TRENA, ARCO DE SERRA,
MARTELO DE CARPINTEIRO, MARRETA 5 KG, MARRETA 3 KG, MARRETA 1 KG,
MARTELO DE BORRACHA, BROXA, PINCEL, ROLO, CABO EXTENSOR, PONTEIRO,
TALHADEIRA,

FORMÕES,

ESPÁTULA,

VASSOURA,

PÁ

DE

LIXO,

LÁPIS

DE

CARPINTEIRO, ESTILETE, TORQUÊS DECARPINTEIRO, TORQUÊS DE CORTAR PISO,
CHAVES DE GRIFO 18 POL, ESCOVA DE AÇO, MORSA, ESQUADRO COMBINADO COM
NÍVEL, SERROTE.
- DISCO DE CORTE, MADEIRA, FERRO, PISO
- LÂMINA DE SERRA, DISCO DESBASTADOR
- CANETA DE MARCAR PISO, FITA VEDA ROSCA
- COLA DE CANO E DE MADEIRA, GRAFITE EM PÓ
- LIXA DE PAREDE 100, FITA CREPE 50X50
- SERRA COPO MADEIRA E ALVENARIA ½, ¾, 1 POL 50
- BROCAS (SDS) FERRO E ALVENARIA 5, 6, 7, 8, 10
- PONTEIRO, TALHADEIRA (SDS)
- DESENGRIPANTE E GRAXA LIQUIDA
- SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA
- AGUA RAZ E TINER
- CORDAS 100 METROS

- LÂMINAS PARA ESTILETE, ARAME COZIDO
- TINTA ASFÁLTICA BRANCA, AZUL, AMARELA
ELÉTRICA
- PROTETOR AURICULAR (CONCHA)
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO (TRANSPARENTE)
- TOUCA OU CAPUZ BALACLAVA + CAPACETE
- BOTINA OU COTURNO DE ELETRICISTA
- LUVA DE COURO (PELICA)
- LUVA DE ALTA TENSÃO
- CINTO E CORDA DE SEGURANÇA
- LANTERNA DE CABEÇA + RÁDIO HT
- CINTO DE FERRAMENTA ELETRICISTA
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
- JOELHEIRA
- CAPA DE CHUVA
- ALICATE MULTÍMETRO
- ALICATE UNIVERSAL 1000 V
- ALICATE DE CORTE
- ALICATE DE PRENSAR TERMINAL ELÉTRICO TIPO FORQUILHA DE 5 A 6 MM (CR 25)
- ALICATE DE PRENSAR TERMINAL ELÉTRICO TIPO TUBULARDE 5 A 6 MM (CR 22)
- JOGO DE CHAVE FENDA/PHILIPS ISOLADA
- FURADEIRA DE IMPACTO (SDS)
- PARAFUSADEIRA
- KIT JOGO DE CHAVE COM CATRACA
- LIXADEIRA / POLITRIZ
- SUPORTE CARRETEL COM EXTENSÃO DE 30 M
- CAIXA DE FERRAMENTAS
- ESCADA DE FIBRA 7 DEGRAUS
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- REBITADEIRA INDUSTRIAL
- FERRO DE SOLDA
- CONES DE TRÁFEGO
- NÍVEL DE MÃO MAGNÉTICO
- TERMINAIS ELÉTRICOS DE 5 A 6 MM TIPOS OLHAL, FORQUILHA E TUBULAR
- FITA ISOLANTE
- FITA DE ALTA FUSÃO
- FITA DUPLA FACE EM GEL OU ESPUMA
- FIXADOR DE CABO COAXIAL
- ABRAÇADEIRA PEQUENA, MÉDIA E GRANDE
- FIXADOR DE ABRAÇADEIRA PEQUENA, MÉDIA E GRANDE
- BROCAS (SDS) PARA FERRO E ALVENARIA TAMANHOS 4, 5, 6, 7, 8 E 10
- MANDRIL ADAPTADO (SDS)
- SERRA COPO ½, ¾, 1 POL, 2 POL PARA MADEIRA E ALVENARIA (COM ANEL)
- BUCHA DE PAREDE 6, 8, 10 FLANGEADAS
- ARRUELA LISA 1/8, 5/32, ¼, 5/16
- REBITES
- PARAFUSOS BROCANTE 7X32, 1 ½, 7X32
- PARAFUSOS ATARRACHANTES FENDA 4/2 X 32
- PARAFUSO FRANCêS ¼ X 1 ½
- PARAFUSO FLANGEADO FIXER 3/5 X 40
- CANALETAS 2 M COM ADESIVO 20 X 10, 30/30
- ORGANIZADOR EM EXPIRAL ½ E ¾
- ELETRODUTOS, CONDULETE, UNIDUTE, CURVA LUVA ¾, FIXADORES DE
ELETRODUTO

- CAPACITOR DOIS FIOS PARA VENTILADOR
- PASTA PARA SOLDA, FERRO DE SOLDAR
- PLACA SINALIZADORA DE TENSÃO 220 V, 127 V, PERIGO, ALTA TENSÃO
- CAIXINHA DE SOBREPOR DE SISTEMA X COM TOMADA
- ACESSÓRIOS PARA CANALETAS PARA 20 X 10, 30 X 30
- COTOVELO INTERNO E EXTERNO, T, LUVA, ACOPLADOR 5 X 2 CM, COTOVELO 30,
DERIVAÇÃO TAMPA EXTREMIDADE.
FERRAMENTAS
-

6

PEÇAS

DE

ANDAIME

DE

CONSTRUÇÃO

CIVIL,

SUSTENTAÇÃO (PLATAFORMA) COM 4 RODAS DE CAMERAS
- 1 PLAINADEIRA ELÉTRICA 127/220
- 1 MÁQUINA DE CORTAR PISO
- 1 ESCADA DE FIBRA EXTENSOR (ELETRICISTA)
- 1 ESCADA DE ALUMÍNIO DE 7 DEGRAUS
- 1 MOTOR ESMERIL
- 1 PISTOLA PULVERIZADORA DE PINTURA 127/220 V
- 1 CARRINHO DE CARGA 4 RODAS
- 1 DESEMPENADEIRA LISA
- 1 DESEMPENADEIRA DENTADA
- 1 RISCADEIRA DE PISO 60 CM
- 1 VANGA
- 1 COLHER DE PEDREIRO
- 1 PENEIRA
- 1 PRUMO
- 1 MANGUEIRA DE NÍVEL
- 2 NÍVEIS DE MÃO
- 1 LINHA DE PEDREIRO
- 1 RÉGUA DE 3 M DE ALUMÍNIO
- 2 ESPUMAS

TRAVAS,

PLACAS

DE
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- 2 CAÇAMBAS
- 1 CARRETILHA DE OBRAS
- 2 MARTELOS DE CARPINTEIRO
- 1 MARRETA DE 5 KG
- 2 MARRETAS DE 3 KG
- 1 MARTELO DE BORRACHA
- 1 BROCHA
- 2 PINCÉIS DE 7 CM
- 2 PINCÉIS DE 12 CM
- 2 ROLOS
- 2 ROLOS ANTI RESPINGO
- 2 CABOS EXTENSORES
- 1 PONTEIRO
- 1 TALHADEIRA
- 1 KIT FORMÕES
- 1 KIT ESPÁTULAS
- 1 TURQUESA DE CORTAR PISO
- 1 MORSA
- 1 ESQUADRO COMBINADO COM NÍVEL
- 1 ESQUADRO COMUM 25 CM
- 1 SERROTE
- 1 ALICATE MULTÍMETRO
- 1 ALICATE UNIVERSAL 1000
- 1 ALICATE DE PRENSAR TERMINAL ELÉTRICO TIPO FORQUILHA 0,5 A 6 MM (CR 25)
- 1 ALICATE DE PRENSAR TERMINAL ELÉTRICO TIPO TUBULAR 0,5 A 6 MM (CR 22)

- 4 RÁDIOS HT DE COMUNICAÇÃO
- 1 SUPORTE CARRETEL COM EXTENSÃO 30 M 2 X 2,5 (P.P.)
- 1 REBITADEIRA INDUSTRIAL
- 1 FERRO DE SOLDA
MATERIAIS
- 2 LÂMINAS DE CORTADOR DE GRAMA
- 2 LÂMINAS DE ROÇADEIRA DE GRAMA
- 1 CARRETEL DE FIO NYLON PARA ROÇADEIRA
- 3 ROLOS DE MANGUEIRA DE JARDIM
- 3 LIMAS DE AMOLAR
- 1 DISCO DE CORTE PARA PISO
- 1 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA
- 1 MAÇO DE DISCO DE CORTE PARA FERRO
- 1 JOGO DE BROCAS (SDS) PARA MADEIRA / ALVENARIA 210 MM 5, 6, 7, 8, 10
- 1 JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA / ALVENARIA DE ½, ¾, 1 POL, 2 POL
- 3 CANETAS DE MARCAS PISO (PRETAS)
- PLACAS SINALIZADORAS (ATENÇÃO, OBRAS, PINTURA, 220 V, 127 V, ALTA TENSÃO,
ENTRADA DE VEÍCULOS)
- 1 ESPELHO ESPIÃO
- 1 MAÇO DE LÁPIS DE CARPINTEIRO
- 5 ESTILETES
- JOGO DE LÂMINAS PARA ESTILETE
- 2 SUPORTES PARA ROLO DE PINTURA
- 60 METROS DE CORDA
- 1 MAÇO DE LÂMINAS DE SERRA
- 1 DISCO DESBASTADOR
- 6 FITAS VEDA ROSCA
- 3 TUBOS DE COLA DE CANO 175 G
- 2 TUBOS DE COLA MADEIRA 500 G
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- 3 LATAS DE 300 ML DE DESENGRIPANTE
- 3 LATAS DE 300 ML DE GRAXA LÍQUIDA
- 3 TUBOS DE GRAFITE EM PÓ
- 1 PACOTE DE LIXA DE PAREDE 100
- 1 MAÇO DE FITA ISOLANTE 3 M AVANT
- 1 ROLO DE FITA ALTA FUSÃO 3 M
- 1 MAÇO DE FITA CREPE 50 X 50
- 3 LITROS DE ÁGUA RAZ
- 3 LITROS DE TINER
- 1 BALDE DE 18 LITROS DE TINTA ASFÁLTICA BRANCA, AZUL E AMARELA
- TOMADA MACHO DE 10 A E 20 A TRIPOLAR
- MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
- 1 SACO DE FIXADOR COAXIAL
- 2 FEIXES DE ABRAÇADEIRA PEQUENOS
- 2 FEIXES DE ABRAÇADEIRA MÉDIOS
- 2 FEIXES DE ABRAÇADEIRA GRANDES
- 1 MAÇO DE FITA DUPLA FACE EM GEL
- 2 MAÇOS DE FIXADOR DE ABRAÇADEIRA PEQUENOS
- 2 MAÇOS DE FIXADOR DE ABRAÇADEIRA MÉDIOS
- 2 MAÇOS DE FIXADOR DE ABRAÇADEIRA GRANDES
- 1 SACO DE BUCHAS DE PAREDE COM ANEL 6, 8, 10
- 1 SACO DE ARRUELA LISA 1/8, 5/32, ¼, 5/16
- 1 CAIXA DE REBITE 1/8, 5/32, 3/16, ¼
- 1 DESENTUPIDOR DE PIA
- 1 DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO

- 2 SACOS DE PARAFUSO BROCANTE 7 X 32, 1 ½, 7 X 32
- 3 SACOS DE PARAFUSO ATARRACHANTE FENDA 4/2 X 32
- 3 SACOS DE PARAFUSO FRANCÊS ¼ X 1 ½
- 2 SACOS DE PARAFUSO FLANGE FIXES 3/5 X 50
- 3 CAIXAS DE CANALETAS DE 2 M, 20 X 0,30 X 30
- 1 CAIXA DE ORGANIZADOR EM ESPIRAL DE ½
- 1 CAIXA DE ORGANIZADOR EM ESPIRAL DE ¾
- 300 METROS DE ELETRODUTOS ¾
- 50 CONDULETES 3/4
- 100 UNIDUTES, LUVAS ¾
- 30 CURVAS COM FIXADORES DE ELETRODUTOS
- 10 CAPACITORES DE VENTILADORES 2 FIOS
- 1 PASTA COM FIO DE ESTANHO DE SOLDA
- ACESSÓRIO DE CANALETAS PARA 20 X 10 E 30 X 30
- CAIXA COM 30 CD
- COTOVELO INTERNO E EXTERNO, T, LUVA, ACOPLADOR COTOVELO 90°,
DERIVAÇÃO, TAMPA DE EXTREMIDADES
- 1 BARRA DE CANO ¾
- 10 CONEXÕES COTOVELO, LUVA, ADAPTADOR REDUÇÃO, T,T DE COLA E ROSCA
AZUL, NIPLE
- 5 SIFÕES CORRUGADOS
- 5 SIFÕES CORRUGADOS E Y
- 1 BARRA DE CANO 50 MM
- 5 CONEXÕES COTOVELO, LUVA, ADAPTADOR REDUÇÃO 50 X¾, T CAPS
- 10 FECHADURAS
- 5 TORNEIRAS DE PIAS BICA MÓVEL
- 5 TORNEIRAS DE JARDIM
- 10 MOLAS DE PORTAS
- 10 TRAVAS DE PORTAS DE RODAPÉS OU PAREDES
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- 30 INTERRUPTORES SIMPLES
- 10 INTERRUPTORES PARALELOS
- 10 INTERRUPTORES INTERMEDIÁRIOS
- 30 TOMADAS 20 A VERMELHA E BRANCA
- 30 TOMADAS 10 A VERMELHA E BRANCA
- NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRÉDIO (250)
- 5 ROLOS DE 100 METROS DE CABO FLEX 1,5
- 5 ROLOS DE 100 METROS DE CABO FLEX 2,5
- 5 ROLOS DE 100 METROS DE CABO FLEX 4,0
- 5 ROLOS DE 100 METROS DE CABO FLEX 6,0
- 1 MAÇO DE PREGO 15 X 15, 12 X 15, 08 X 08
- 10 SACOS DE CAL DE PINTURA
- 1 SACO DE CIMENTO
- 2 SACOS DE ARGAMASSA AC II
- 5 KG DE REJUNTE
- 30 X 1 METRO DE TELA DE GALINHEIRO
- 2 CAIXAS COM AREIA PARA FUMANTES
- 1 CAIXA DE TERMINAIS ELÉTRICOS FORQUILHA 0,5 A 6,0 MM
- 1 CAIXA DE TERMINAIS ELÉTRICOS TUBULAR 0,5 A 6,0 MM
- 60 METROS DE ASPERSOR

ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE VISTORIA
TERMO DE VISTORIA

Certifico sob as penas da lei que a empresa __________________________, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ/MF sob o nº ___________ , com sede na
_____________________________________________________________________, por
intermédio de seu representante legal, o Sr.
_______________________________________, infra-assinado, portador da carteira de
identidade nº_____________________ , e do cadastro de Pessoa Física, CPF/MF, sob o nº
_________________________ visitou as dependências
da Instituto Federal de Educação , Ciência e Tecnologia – Câmpus Hortolândia , tomando
conhecimento dos locais onde serão prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº
________ estando plenamente consciente da infraestrutura que tem a disposição.

Hortolândia, _____de __________de 201x.

________________________________________________________
Servidor responsável pela acompanhamento da vistoria

Ciente e de acordo,

________________________________________________________

Representante legal da licitante

