
COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

1

COBRA TECNOLOGIA S.A. 
Local de realização do certame: Estrada dos Bandeirantes no 7.966, Jacarepaguá, 
Rio de Janeiro – RJ - CEP: 22783-110 - CNPJ: 42.318.949/0001-84 
    ___________________________________________________________________ 
 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Licitação BB:  662357 

 
TIPO: MENOR PREÇO  

 
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 

 
ÁREA DEMANDANTE: GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Manutenção 
Predial e de Ar Condicionado compreendendo a manutenção preventivas e corretivas dos 
equipamentos e das seguintes instalações: civis, hidrossanitárias, combate a incêndio, elétricas, 
para raios, bombas d’água, subestações, transformadores, estabilizadores e nobreaks, ventilação, 
refrigeração e exaustão mecânica, desenvolvimento/elaboração de projetos e adequações 
solicitados pela Cobra com apresentação de documentação (Diagrama, Descrição, Especificação, 
Identificação), bem como nos demais serviços constante da presente especificação para atender a 
Matriz da Cobra Tecnologia, localizada na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – Rio de Janeiro – RJ. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Início do acolhimento das propostas: 
Data: 14/02/2017 às 17:00 horas 

 
 Recebimento das Propostas até: 
      Data limite: 24/02/2017 às 10:00 horas 
 
 Abertura da Sessão: 

Data: 24/02/2017 às 10:00 horas 
 

 Início da Disputa de Preços: 
Data: 24/02/2017 às 10:30 horas 
 

 Formalização de consultas: até 21/02/2017 às 17:00 horas 
e-mail para contato: licitacoes@bbtecno.com.br, informando o n da licitação. 

             Telefone para contato: 21 2101-8525 
 

 Problemas com conexão e/ ou dúvidas sobre o site “Licitações-e”: 
 - Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500 

       - Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500 
 

 Referencia de Tempo: Para todas as referências de tempo, será observado o 
horário de Brasília (DF). 
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INTRODUÇÃO 
 

A COBRA TECNOLOGIA S.A, por intermédio do site do Banco do Brasil e por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da informação - INTERNET torna público que, de 
acordo com as leis n°s 8.666 e 10.520, de 21.06.1993 e 17.07.2002, os decretos n° s 
3.931, 4.342, 3555, 5.450 e 6204 de 19.09.2001, 23.08.2002, 08.08.2000, 1.05.2005 e 
05.09.2007, Lei Complementar 123 de 14.12.2006, e os termos deste edital, comunica 
aos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do 
tipo MENOR PREÇO, na forma abaixo. 

 
A minuta específica foi aprovada pelos pareceres CONTRATOS/COJUR nº 00106/2015, 
de 28 de abril de 2015 e n° 046 de 03 de fevereiro de 2016. 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, 
mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas 
fases. 

 
1.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Empresa Cobra Tecnologia, 

denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados 
ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, desenvolvido pelo Banco do Brasil 
S.A., conforme acesso indicado no cabeçalho deste Edital, ou diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
2. OBJETO DO PREGÃO 
 

2.1.  Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de Manutenção 
Predial e de Ar Condicionado compreendendo a manutenção preventivas e 
corretivas dos equipamentos e das seguintes instalações: civis, hidrossanitárias, 
combate a incêndio, elétricas, para raios, bombas d’água, subestações, 
transformadores, estabilizadores e nobreaks, ventilação, refrigeração e exaustão 
mecânica, desenvolvimento/elaboração de projetos e adequações solicitados pela 
Cobra com apresentação de documentação (Diagrama, Descrição, Especificação, 
Identificação), bem como nos demais serviços constante da presente 
especificação para atender a Matriz da Cobra Tecnologia, localizada na Estrada 
dos Bandeirantes, 7966 – Rio de Janeiro – RJ. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

3.1. O PROPONENTE vencedor do certame obriga-se a executar os serviços na forma 
e nas condições estabelecidas no Anexo I e VIII, deste Edital 
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4 . VIGÊNCIA 
 

4.1. A prestação de serviço terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogada até o limite de 60 (sessenta) 
meses.  

 
5 . FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 
 

5.1. Observado o prazo legal, o licitante poderá formular consultas pelo e-mail: 
licitacoes@bbtecno.com.br, até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, informando o número da licitação. 
 

5.2. As consultas serão respondidas no campo “MENSAGENS”, diretamente no site 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
6. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E INÍCIO 
DA DISPUTA DE PREÇOS. 
 

6.1. O PROPONENTE deverá observar as datas e os horários limites previstos para a 
abertura da sessão, atentando, também para a data e horário para o início da 
disputa de preços, conforme disposto na página 1 - preâmbulo deste Edital. 

 
6.2. DEVERÁ SER LANÇADO NO SITE DO BANCO DO BRASIL O MENOR VALOR 

GLOBAL DO LOTE – VALOR PARA 36 MESES. 
 
6.3. No preço deverão estar contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, 

tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, 
taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, 
seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e 
integral cumprimento do objeto deste Edital e seus Anexos. 

 
 

7. REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

7.1. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão 
registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

 
8. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
 

8.1. Este Edital observará em todas as fases do procedimento licitatório, no que 
couber, as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, 
prevendo as obrigações do fornecedor pela logística reversa dos materiais de 
higienização e limpeza. 
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8.2. A licitante vencedora adotará, preferencialmente, as práticas de sustentabilidade 
na execução dos serviços de conservação e limpeza: 

 
8.2.1 que os produtos de limpeza e conservação de superfícies obedeçam as 

classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
 
8.2.2. que adotem medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 

instituído no Decreto nº 48.138/2003 e o art. 4º do Decreto nº;7.746/2012. 
 
8.2.3. que observe a Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, 

quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 
funcionamento. Para efeitos desta Resolução, aparelho eletrodoméstico é 
aparelho elétrico projetado para utilização residencial ou semelhante, 
conforme definição da NBR-6514; 

 
8.2.4. forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem 

necessários para a execução dos serviços, conforme normas do Ministério 
do Trabalho e Emprego; 

 
8.2.5. realize 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, conforme normas ambientais vigentes; 

 
8.2.6. que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos, ou seja, a Lei 
12.305/10 (PNRS); 

 
8.2.7. que não utilize a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça 

uso de quaisquer substâncias que destroem a camada de ozônio- SDO 
abrangida pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC, e 
tricloroetano, à exceção dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de 
Montreal, conforme art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 2.783/98, e art. 4º 
da Resolução CONAMA nº 267/2000; 

 
8.2.8. que os uniformes sejam constituídos, na medida do possível, no todo ou em 

parte, por material reciclado, atóxico e biodegradável. Os uniformes a serem 
fornecidos pelo PROPONENTE aos seus empregados deverão ser 
condizentes com a atividade de limpeza que está sendo desempenhada, 
compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem 
qualquer repasse de custo à Cobra Tecnologia S.A.; 

 
9. CONDIÇÕES GERAIS 

 
9.1.Poderão participar do processo os interessados que atenderem a TODAS as 

exigências contidas neste Edital e seus anexos. 
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9.2. A participação neste Pregão implica a aceitação, plena e irrevogável, das normas 
constantes do presente Edital e dos seus Anexos. 

 
9.4. Não poderão participar do presente Pregão, empresas que estejam enquadradas 

nos seguintes casos: 
 

a) suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a Cobra Tecnologia, 
enquanto durar a suspensão ou o impedimento; 

 
b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação; 

 
c) que se encontrem sob falência decretada, recuperação judicial ou extrajudicial 

sem acolhimento do plano de recuperação pelo juiz, na forma do Art. 52 da Lei 
11.101/2005, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

 
d) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
 
e) tenha funcionário ou membro da Administração da Cobra Tecnologia S.A., 
mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por 
cento) do capital com direito a voto ou controlador ou responsável técnico (artigo 
9º, inciso III da Lei nº 8.666/93); 
 
f) Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 
 

9.5. O CNPJ do PROPONENTE seja da matriz ou da filial, que deverá constar do 
Contrato e das notas fiscais/fatura, deverá ser o mesmo CNPJ que o 
PROPONENTE utilizou no cadastramento de sua proposta econômica e 
participação no certame. 

 
10. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
 

10.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes 
atribuições: 

 
a) coordenar o processo licitatório; 
 
b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital; 
 
c) conduzir a sessão pública na Internet; 
 
d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
 
e) dirigir a etapa de lances; 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

7

f) desclassificar propostas indicando os motivos; 
 
g) verificar e julgar as condições de habilitação; 
 
h) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão; 
 
i) indicar o vencedor do certame; 
 
j) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 
 
k) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
 
l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação; 
 
m) convocar o vencedor para assinar o Contrato; 
 
n) convocar o vencedor para assinar o contrato/ordem de compra ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido; 
 
o) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 
 

  
- CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES - 

 
10.2. Para acesso ao sistema eletrônico Licitações-e, os interessados em participar do 

Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 
(intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no 
País. 

 
10.2.1. Os interessados em se credenciar no aplicativo Licitações-e poderão obter 

mais informações na Central de Atendimento do Banco do Brasil S.A., 
Capitais e Regiões Metropolitanas 3003-0500 e demais localidades 0800 
729 0500 ou diretamente no site www.licitacoes-e.com.br. 

 
10.3. As pessoas jurídicas e empresas individuais deverão credenciar representantes, 

para o recebimento da chave de identificação e senha pessoal, junto às 
Agências do Banco do Brasil, mediante a apresentação de procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular propostas e lances de preços e praticar todos os demais atos e 
operações no sistema licitações-e. 

 
10.3.1. No caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do 

signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do Estatuto ou 
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Contrato Social em vigor, e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário. 

 
10.4. Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, 

deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 
de tal investidura. 

 
10.5. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação 
do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S.A., devidamente justificado. 

 
10.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso 

em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou à Empresa Cobra Tecnologia S.A a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros. 

 
10.7. O credenciamento do PROPONENTE e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 
presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
pregão eletrônico. 

 
10.7.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos 

termos da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e para que essa possa 
gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à 
época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou 
“Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, à 
sua firma ou denominação, conforme o caso. 

 
10.7.1.1. Caso o PROPONENTE já esteja cadastrado no Sistema e não 

constem os dados acima em sua firma ou denominação, deverá 
providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema. Para tanto, deverá 
dirigir-se a qualquer agência do BANCO. 

 
- PARTICIPAÇÃO – 
 

10.8. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha 
pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, observadas a data e horário limite estabelecidos na página 1 - 
preâmbulo deste Edital. 

 
10.8.1. Os dados para acesso devem ser informados no site www.licitacoes-

e.com.br, opção “Acesso Identificado”. 
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10.8.2. É recomendável que os licitantes apresentem suas propostas com 
antecedência, não deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das 
propostas é garantido pelo Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos 
para a abertura, as propostas tornam-se publicamente conhecidas. 

 
10.8.3. O valor inicial de proposta lançado no site www.licitacoes-e.com.br será o 

VALOR TOTAL DO LOTE. 
 
10.8.4. O PROPONENTE que utilizar o campo de “Informações Adicionais”, o 

campo “Anexar Documentos” ou qualquer outro meio no portal do licitações-e 
para registrar qualquer informação que venha a identificar sua razão social ou 
nome fantasia no referido campo terá sua proposta desclassificada antes da 
disputa de lances, visto estar violando o sigilo das propostas. 

 
10.9. Considerando tratar-se de contratação de serviços que se enquadra, para fins 

tributários, no conceito de cessão de mão-de-obra, conforme previsto no art. 31 da 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e nos arts. 112, 115, 117, 118 e 191 da 
Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, as licitantes 
microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, que, 
porventura venha a ser contratada, não poderá beneficiar-se da condição de 
optante e estará sujeita à retenção na fonte de tributos e contribuições sociais, na 
forma da legislação em vigor, em decorrência da sua exclusão obrigatória do 
Simples Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, em consequência 
do que dispõem o art. 17, XII, art. 30, II e art. 31, II, da Lei Complementar nº 123, 
de 2006. (Acórdão TCU nº 797/2011-Plenário). 

 
10.10. O PROPONENTE optante pelo Simples Nacional, que, por ventura venha a ser 

CONTRATADA, após a assinatura do Contrato, no prazo de até trinta dias, deverá 
apresentar a Cobra cópia dos ofícios, com comprovantes de entrega e recebimento, 
comunicando a assinatura do Contrato de prestação de serviços mediante cessão 
de mão de obra (situação que gera vedação a opção por tal regime tributário) às 
respectivas Secretarias Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, no prazo previsto 
art. 30, § 1º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006. (Acórdão TCU nº 2.798/2010-
Plenário). 

 
10.11. Caso o PROPONENTE optante pelo Simples Nacional não efetue a 

comunicação no prazo do subitem 10.10, a Cobra, em obediência ao princípio da 
probidade administrativa, efetuará a comunicação à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil - RFB, para que esta efetue a exclusão “de ofício”, conforme disposto no 
art. 29, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
10.12. Caso o PROPONENTE seja optante pelo Simples Nacional será efetuado do 

valor constante da Nota Fiscal/Fatura a glosa da diferença entre os percentuais de 
efetivos recolhimentos e os cotados correspondentes aos encargos sociais (tais 
como INSS, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, INCRA, Salário Educação, FGTS, 
Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, SEBRAE, Férias, 13º Salário e outros) 
durante o período compreendido entre a data da contratação e a da homologação 
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, da exclusão do benefício do 
regime fiscal, para evitar o enriquecimento ilícito. 

 
10.13. As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput do art. 17 da 

Lei Complementar nº 123 de 2006 não se aplicam às pessoas jurídicas que se 
dediquem exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5º-B a 5º-E do art. 18 da 
referida Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com outras atividades que 
não tenham sido objeto de vedação no caput daquele artigo. 

 
10.14. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento 

às exigências de habilitação previstas no Edital.  
 
10.15. O PROPONENTE declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste edital, sujeitando-se 
as sanções legais na hipótese de declaração falsa. 

 
10.16. O PROPONENTE será responsável por todas as transações que forem 

efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil S.A. ou 
Cobra Tecnologia responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido da senha, ainda que por terceiros. 

 
10.17. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 

proposta sujeitará o PROPONENTE as sanções previstas neste edital. 
 
10.18. A validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir 

da data da sessão pública do Pregão. Na hipótese de não conclusão do processo 
licitatório dentro do prazo de validade da proposta deverá o PROPONENTE, 
independente de comunicação formal da Cobra Tecnologia, revalidar, por igual 
período, sua proposta comercial, sob pena de ser declarada desistente do feito 
licitatório. 

 
10.19. Caberá ao PROPONENTE acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
10.20. O PROPONENTE deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (Órgão 

provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou 
a inviolabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

 
 - ABERTURA - 
 

10.21. A partir do horário previsto na página 1 – preâmbulo do Edital, a sessão pública 
na Internet será aberta por comando do Pregoeiro. 
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10.22. Até a abertura da sessão, os PROPONENTES poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada. 

 
10.23. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 
 
10.24. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 

sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
 
10.25. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo 

Pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance. 
 
10.26. Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando 

então os PROPONENTES poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico. 

 
10.27. Aberta a etapa competitiva, os PROPONENTES deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o 
PROPONENTE será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo 
horário de registro e valor. 

 
10.28. O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 

ofertado e registrado pelo sistema. 
 
10.29. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 
10.30. Os lances ofertados serão com base no VALOR TOTAL DO LOTE (valor 

fixo + valor variável). 
 
10.30. Os lances ofertados serão no valor global dos bens/materiais/serviços, 

observado o disposto no item 11.1. Na contratação, para o cálculo do valor 
unitário dos bens/materiais/serviços, será dividido o valor do lance pela 
quantidade total de unidades licitadas. No caso em que esta divisão resultar em 
um valor unitário com centavos, serão considerados, SOMENTE, as 2 (duas) 
casas decimais, desprezando-se as demais. 

 
10.31. Durante o transcurso da sessão pública, os PROPONENTES serão informados, 

em tempo real, dos seus respectivos últimos lances registrados no sistema, do 
menor lance registrado, bem como da ordem de classificação. O sistema não 
identificará os autores dos lances registrados. 

 
10.32. O tempo normal da etapa de lances da sessão pública será encerrado por 

decisão do Pregoeiro. 
 
10.33. O tempo aleatório será controlado pelo sistema eletrônico, o qual encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, podendo transcorrer período de tempo 
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de até 30 (trinta minutos), aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 
10.34. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao PROPONENTE que 
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida a melhor proposta, 
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições 
diferentes daquelas previstas neste Edital. A negociação será realizada por meio 
do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais PROPONENTES. 

 
10.35. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 

sistema eletrônico permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

 
10.36. Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada 
somente após comunicação aos PROPONENTES participantes, no endereço 
eletrônico utilizado para divulgação. 

 
10.36.1.O PREGOEIRO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender 

o pregão, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da 
etapa competitiva do certame, reconhecendo ao pregoeiro poder de agir de 
modo a assegurar que a etapa de lances desenvolva-se dentro dos padrões da 
razoabilidade. 

 
10.36.2 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em 
relação ao estimado para contratação e verificará a habilitação. 

 
- HABILITAÇÃO – 
 

10.37. A habilitação do(s) PROPONENTE(S) arrematante(s) do(s) lote(s) será 
verificada por meio do SICAF, conforme art. 25 §§ 1º e 2º do Decreto nº 
5.450/2005, nos documentos por ele abrangidos, para comprovar a 
regularidade de situação do autor da proposta, avaliada na forma da Lei 
8.666/93. O Pregoeiro verificará, também, o cumprimento às demais exigências 
para habilitação contidas neste Edital. 

 
10.38. Os documentos em cópias ou digitalizados relativos aos requisitos não 

compreendidos no SICAF e demais exigidos deverão ser remetidos no prazo de 
até 4 (quatro) horas para o e-mail citado na primeira página deste edital, após o 
encerramento da etapa competitiva, observado o horário comercial, a fim de 
agilizar os procedimentos de habilitação. 

 
10.39.  A entrega da documentação completa exigida no edital original ou cópia 

autenticada deverá ocorrer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
da data de realização do pregão, no seguinte endereço: Estrada dos 
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Bandeirantes, 7966 -  Jacarepaguá -  CEP: 22783-110 Rio de Janeiro – RJ, sob 
pena do PROPONENTE arrematante ser inabilitada no certame. 

 
10.39.1. No caso do PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante apresentação de documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser 
apresentados na forma e prazos indicados no item anterior. 

 
10.40. O PROPONENTE arrematante deverá encaminhar o original do detalhamento 

da proposta econômica solicitada no Anexo VII, nos prazos e formas fixadas 
neste Edital. 

 
10.41. No caso de ocorrer atraso na entrega da proposta econômica, sem as 

justificativas aceitas pelo PREGOEIRO, ou na hipótese de apresentação desta em 
desacordo com as especificações previstas neste Edital, poderá ser aplicada ao 
PROPONENTE a penalidade de suspensão temporária pelo prazo de 06 (seis) 
meses. 

 
10.42. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se a 

ARREMATANTE desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. 
Também nessa etapa, a negociação será realizada na forma do subitem 10.34, 
deste Edital. 

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

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
habilitação. 

 
10.44. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o Pregoeiro declarará  

ARREMATANTE como VENCEDOR sendo-lhe ADJUDICADO, 24 horas depois o 
objeto do referido Pregão, caso não haja recurso. 

 
- EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO – 

 
HABILITAÇÃO PARCIAL PELO SICAF 
 
10.45. O PROPONENTE que optar pela habilitação parcial por meio do SICAF, registro 

cadastral oficial do Poder Executivo Federal, nos termos da INSTRUÇÃO 
NORMATIVA Nº 5, de 21.07.1995, do extinto Ministério de Administração e 
Reforma do Estado – MARE e Decreto nº 3.722, 09.01.2001 e atualizações 
posteriores, deverá atender às seguintes exigências: 
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10.45.1.satisfazer os requisitos relativos à fase inicial de habilitação preliminar no 
SICAF (itens 3.1 e 3.9 da IN/MARE nº 5, de 21/07/95), que se processará 
conjuntamente com a apresentação da qualificação econômico-financeira e 
regularidade fiscal, incluindo quando necessária a qualificação técnica. 

 
10.45.2. estar cadastrado, na forma de habilitação parcial, com o código e descrição 

da atividade econômica compatível com o objeto contratual, conforme 
constante no Anexo I deste Edital. 

 
10.45.3. No caso de constar algum documento vencido junto ao SICAF, na etapa de 

habilitação, o Pregoeiro poderá solicitar a comprovação da regularidade 
daquela situação. 

 
10.45.4. apresentar declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo a 

sua habilitação no SICAF, que o impeça de participar de licitações, conforme 
minuta constante do Anexo III deste Edital; 

 
10.45.5. Mesmo quando o PROPONENTE Arrematante optar pela Habilitação 

parcial no SICAF deverá enviar o Balanço Patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
legislação em vigor, acompanhado do demonstrativo das contas de lucros e 
prejuízos, para confirmação da qualificação econômico-financeira. 

 
10.46.Os interessados em participar da presente licitação, que não estejam habilitados 

parcialmente no SICAF, poderão habilitar-se em qualquer “Unidade Cadastradora” 
do Sistema. A relação da referida unidade poderá ser obtida, via internet, no 
endereço http://www.comprasnet.gov.br. 

 
- HABILITAÇÃO JUNTO À COBRA TECNOLOGIA 

 
10.47.Para a habilitação junto à Cobra Tecnologia, o PROPONENTE deverá 

apresentar os seguintes documentos: 
 
 Habilitação Jurídica: 
 

10.47.1 registro comercial, no caso de empresário individual, ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social em vigor, em se tratando de sociedade empresária e 
sociedades simples, devidamente registrado, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, e, 
no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de nomeação da 
diretoria em exercício.  

 
10.47.1.1.Os documentos mencionados acima deverão estar acompanhados de 

todas as suas alterações ou da respectiva consolidação e deles deverá 
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constar, entre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma 
natureza ou compatível com o objeto desta licitação. 

 
10.47.1.2.inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de nomeação da diretoria em exercício; e 
 

10.47.1.3.decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

 
10.47.1.4. O PROPONENTE deverá apresentar os documentos da habilitação 

Jurídica, mesmo quando optar pela Habilitação parcial no SICAF. 
 
Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

10.47.2.prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF; 

 
10.47.3.prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente a seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

 
10.47.4.prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede da licitante, compreendendo a Certidão de Quitação de 
Tributos e a Certidão Quanto à Dívida Ativa – ou outras equivalentes na forma 
da lei – expedidas, em cada esfera de governo, pelo Órgão competente; 

 
10.47.5.prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

mediante apresentação da CND – Certidão Negativa de Débito;  
 

10.47.6.prova de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – 
FGTS, mediante apresentação do CRF – Certificado de Regularidade de Fundo 
de Garantia, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e  

 
10.47.7.prova de regularidade junto à Justiça Trabalhista, mediante apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
10.47.8. A habilitação parcial pelo SICAF substitui os documentos elencados 

nos subitens 10.47.4 a 10.47.6. 
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Qualificação Econômico-Financeira: 
 
10.47.9.Certidão negativa de pedido de falência, ou recuperação judicial e 

extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante que esteja dentro 
do prazo de validade expresso na própria certidão. Caso as certidões sejam 
apresentadas sem indicação do prazo de validade, serão consideradas 
válidas, para este certame, aquelas emitidas há no máximo 90 (noventa) 
dias da data estipulada para a abertura da sessão; 

 
10.47.9.1. Nos casos em que o PROPONENTE se encontrar em Recuperação 

Judicial ou Extrajudicial, a certidão positiva expedida pelo distribuidor da 
sede deverá ser acompanhada de Certidão Judicial comprobatória do 
acolhimento do plano de Recuperação Judicial bem como contemplando 
a possibilidade de participação em certames licitatórios. 

 
10.47.9.2.Para as praças onde houver mais de um cartório distribuidor, deverão 

ser apresentadas tantas certidões quantos forem os cartórios, cada uma 
emitida por um distribuidor; 

 
10.47.10.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da legislação em vigor, acompanhado 
do demonstrativo das contas de lucros e prejuízos que comprovem possuir a 
licitante boa situação financeira; 

 
10.47.10.1.No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 

apresentação dessa documentação servirá também para a comprovação 
de enquadramento nessa condição, de acordo com o Art. 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006; 

 
10.47.11. A comprovação da boa situação financeira do PROPONENTE será 

baseada cumulativamente: 
a) na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo 
considerada habilitada a empresa que apresentar resultado maior do que 1 
(um), em todos os índices aqui mencionados: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
SG = Ativo Total                                                        

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
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b) Capital Circulante Líquido – CCL ou Capital de Giro (ativo circulante – passivo 
circulante) no valor mínimo de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis 
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação, tendo por base o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social. 
 

10.47.12 As empresas que apresentarem qualquer dos índices relativos à boa 
situação financeira igual ou menor que 1,00 (um) deverão comprovar possuir 
patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação. A 
comprovação será feita mediante apresentação do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da legislação em vigor.  

 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
 

10.48.12 Mesmo estando previamente cadastrada na Cobra Tecnologia S.A. ou no 
SICAF o proponente deverá apresentar os seguintes documentos 
complementares, quais sejam: 

 
10.48.12.1. declaração de que não existe em seu quadro, funcionários menores 

de 18 (dezoito) anos efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 
ainda, empregado com idade inferior a 16 (dezesseis) anos efetuando 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos, conforme modelo  presente no Anexo III deste Edital ; 

 
10.48.12.2. no caso de Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-

EPP, declaração de enquadramento nessas situações, conforme modelo 
presente no Anexo IV deste Edital; 

 
10.48.12.3. No mínimo, 01 (um) atestado de prestação de serviços anterior(es) 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, expedido por entidade pública ou privada, 
comprovando a capacidade do proponente para a prestação dos serviços, 
conforme modelo presente no Anexo V deste Edital. 

 
10.48.12.3.1 Somente será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade 
técnica que comprovem que a PROPONENTE tenha executado serviços 
de terceirização / postos de trabalho compatíveis em quantidade e 
qualificação com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos; 
 
10.48.12.3.2 Para comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos, 
será aceito o somatório de atestados; 
 
10.48.12.3.3 Quando o número de postos de trabalho a ser contratado 
for igual ou inferior a 40 (quarenta), objeto desta licitação, o 
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PROPONENTE deverá comprovar que tenha executado contrato(s) com 
um mínimo de 20 (vinte) postos. 
 
10.48.12.3.4 Para a comprovação do disposto no item 10.48.12.3.3, será 
aceito o somatório de atestados que comprovem que o PROPONENTE 
gerencia ou gerenciou serviços de terceirização compatíveis com o 
objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos. 
 
10.48.12.3.5 Somente serão aceitos atestados expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de 
sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior. 
 
10.48.12.3.6 A PROPONENTE deve disponibilizar todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu 
suporte à contratação, endereço atual da COBRA TECNOLOGIA S.A e 
local em que foram prestados os serviços. 

 
10.48.12.4. Os proponentes poderão realizar vistoria nos locais de prestação dos 

serviços – ocasião na qual será firmada a DECLARAÇÃO DE VISTORIA, 
conforme modelo disponível no Anexo VI do Edital – caso julguem 
necessário ao pleno conhecimento das condições e eventuais dificuldades 
para a execução dos serviços, bem como de todas as informações 
necessárias à formulação de sua proposta econômica. 

 
10.48.12.4.1. A realização da vistoria não se consubstancia em 
condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as licitantes 
cientes de que após apresentação das propostas não serão admitidas, 
em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido da inviabilidade 
de cumprir com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços 
e de dificuldades técnicas não previstas. 

 
10.49 No caso de o PROPONENTE ser empresa estrangeira, as exigências de 

habilitação serão atendidas mediante a apresentação de documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e 
traduzidos por tradutor juramentado no Brasil, os quais deverão ser remetidos 
para o e-mail citado na primeira página deste edital, de imediato, com posterior 
entrega do original no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro 
dia útil à data da realização do Pregão. 

10.50 A não apresentação dos documentos exigidos neste Capítulo implicará na 
desclassificação da proposta e a aplicação das penalidades previstas no item 13 
do Edital - Penalidades. 

 
10.51 Os PROPONETES que alegarem estar desobrigados da apresentação de 

qualquer um dos documentos exigidos na fase habilitatória deverão comprovar 
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esta condição por meio de certificado expedido por órgão competente ou 
legislação em vigor. 

 
10.52. Não serão aceitos protocolos referentes à solicitação feita às repartições 

competentes, quanto aos documentos mencionados nesse capítulo, nem cópias 
ilegíveis, mesmo autenticada. 

 
10.53 Todos os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade, 

de acordo com a Lei, devendo ser entregues em original ou por qualquer 
processo de cópia legível e autenticado por cartório competente ou por membro 
da equipe de apoio designado. 

 
10.54 OS PROPONENTES ainda não inscritas no SICAF ou CRC poderão requerer 

seu cadastramento em qualquer órgão ou entidade pública que seja unidade de 
cadastramento respectivo, até o terceiro dia útil, anterior à data prevista para 
recebimento das propostas, nos termos do § 2º, do artigo 3º, do Decreto nº 3.722, 
de 09/01/2001. 

 
10.55 Observações aplicáveis às Micro e Pequenas Empresas, na forma da Lei 

Complementar nº 123, de 14.12.2006: 
 

a) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o PROPONENTE (ME ou EPP) for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da COBRA 
TECNOLOGIA S.A., para a regularização da documentação, pagamento 
ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; e 

 
b)  A não regularização da documentação, no prazo previsto na alínea 

anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, sendo 
facultado à Cobra Tecnologia convocar os licitantes arrematantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação; e 

 
c) A regularidade fiscal é condição indispensável para a assinatura do 

contrato. 
 
11. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 

11.1. No julgamento das propostas, a classificação se dará em ordem crescente dos 
preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o 
MENOR VALOR TOTAL para a prestação dos serviços, segundo o modelo de 
proposta econômica constante no Anexo VII deste Edital.  
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11.2. A classificação se dará em ordem crescente dos preços cotados, sendo 

considerado arrematante da etapa de lances, o PROPONENTE que cotar /negociar 
o MENOR VALOR. 

 
11.3. No julgamento da habilitação e das propostas, o PREGOEIRO poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 
11.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006. 

 
11.4.1. A identificação do PROPONENTE como Microempresa-ME ou Empresa de 

Pequeno Porte-EPP, deverá ser feita na forma do subitem 10.7.1 deste edital. 
 
11.4.2. A COBRA TECNOLOGIA poderá solicitar às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte a apresentação de declaração de faturamento bruto anual para 
fins de comprovação do enquadramento nos limites estabelecidos pelo art. 3º da 
Lei Complementar 123/2006. 

 
11.4.3. A COBRA TECNOLOGIA poderá verificar no Portal da Transparência, 

quando da habilitação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que 
tenham utilizado a prerrogativa de efetuar lance de desempate, se o somatório 
dos valores das ordens bancárias recebidas pela empresa extrapola o 
faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 
3º da Lei Complementar 123/2006. 

  
11.5. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta de menor preço. 

 
11.6. Para efeito do disposto no subitem 11.5 deste edital, ocorrendo o empate, 

proceder-se-á da seguinte forma: 
 

11.6.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 
lances, sob pena de preclusão do direito, apresentar proposta de preço 
inferior à primeira classificada, situação em que passará à condição de 
primeira classificada do certame; 

 
11.6.2.Não ocorrendo interesse da microempresa ou empresa de pequeno porte 

na forma do item 11.6.1, serão convocadas as remanescentes que por 
ventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.4 deste edital, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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11.6.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no item 11.5 deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

 
11.9. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 11.6 deste 

edital, voltará à condição de primeira classificada, a empresa autora da proposta de 
menor preço originalmente apresentada. 

 
11.9. O disposto nos subitens 11.5 e 11.6 somente se aplicarão quando a proposta de 

menor preço não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

 
12. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL / RECURSOS 
 

12.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão, perante a 
Cobra Tecnologia, qualquer pessoa que não se manifestar até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da Sessão do Pregão, respeitando  o horário 
de expediente compreendido entre as 9h e 18h00, apontando as falhas e 
irregularidades que o viciaram. Os memoriais da impugnação devem ser enviados 
para a Matriz da Cobra Tecnologia S.A., localizada na Estrada dos 
Bandeirantes, nº 7966 - Curicica - Jacarepaguá (RJ), local onde os 
interessados terão vista dos autos do processo no horário das 10:00h às 16:00h. 

 
12.1.1. A impugnação será aceita na forma eletrônica – através do sistema 

Licitações-e; por e-mail departamental licitacoes@bbtecno.com.br. 
 
12.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas de seu recebimento e, sendo acolhida, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 

 
12.1.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem 12.1., 

não a caracterizará como tal, recebendo tratamento como mera informação. 
 

12.3. Encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o 
sistema para verificar quem foi declarada a vencedora e se está liberada a opção 
para interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes terão 24 (vinte e 
quatro) horas para manifestar sua intenção de recorrer, com o registro da síntese 
de suas razões. 

 
12.4. Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá, durante a sessão pública, 

manifestar a intenção de recorrer de forma motivada e com o registro da síntese de 
suas razões em campo próprio do sistema, sendo-lhes concedido o prazo de          
3 (três) dias para apresentar as razões de recurso relacionadas à intenção 
manifestada, respeitando  o horário de expediente compreendido entre as 9h e 
18h00, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, querendo, 
apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do 
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas dos elementos indispensáveis à 
defesa dos seus interesses. 

 
12.4.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção 

de recorrer, bem como a não apresentação das razões de recurso, importará 
na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o 
objeto à licitante declarada vencedora. 

 
12.4.2. Não será aceito o Recurso, cujas razões não estejam relacionadas 

àquelas manifestadas na intenção de recorrer. 
 

12.5. A sessão pública compreende, sucessivamente, a abertura das propostas, a 
etapa de lances e a declaração do vencedor. 

 
12.5.1.A declaração do vencedor compreende a análise da proposta e o julgamento de 

habilitação, de acordo com as exigências previstas neste edital. 
 

12.6. O Recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
12.7. As impugnações e os recursos interpostos fora do prazo legal e /ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo PROPONENTE não serão conhecidos. 

 
12.8. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, ou, neste mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, 
neste caso, a decisão ser proferida em 5 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento do recurso, pela autoridade superior. 

 
12.8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 
vencedora. 

 
13. PENALIDADES 
 

13.1. O PROPONENTE vencedor que descumprir quaisquer das cláusulas ou 
condições da presente Licitação ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º 
da Lei 10.520/02, bem como em relação às previstas nos art. 86 e 87 da Lei 
8.666/93, e, ainda: 

 
a) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado em caso de 
recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato; aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 dias úteis, a contar da 
convocação por escrito da Cobra neste sentido, conforme o previsto § 2° do 
art. 64, combinado com o art. 81 da Lei 8.666/93.  A mesma multa poderá 
ser aplicada em caso de desistência dos lances ofertados pelos 
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proponentes, bem como pelo atraso injustificado do licitante vencedor em 
dar inicio na prestação dos serviços conforme o prazo previsto neste edital. 
 
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de 
desistência da empresa após ser consagrada vencedora do certame, 
especialmente, quando convocada não assinar o termo de contrato ou não 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições 
estabelecidos, facultando à Cobra invocar o disposto na parte final do § 2° 
do art. 64 da Lei 8.666/93, com conseqüente convocação dos licitantes 
remanescentes, observado a ordem de classificação. 

 
13.2. Nos termos do artigo 7º da Lei 10.520/2002, se o licitante deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo 
das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá ficar, 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos: 

  
 a) impedido de contratar com a União; 
 
 b) se for o caso, descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes. 

 
13.3. A multa deverá ser recolhida na Cobra Tecnologia, no prazo de 05(cinco) dias 

úteis a contar da intimação, sob pena de execução judicial. 
 
13.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
13.5. Não serão aplicadas penalidades na ocorrência de casos fortuitos, ou de força 

maior ou razões de interesse público, desde que devidamente comprovados e 
enquadrados legalmente nestas situações. 

 
13.6. As penalidades serão aplicadas com observância dos princípios da ampla defesa 

e do contraditório 
14. CONTRATAÇÃO 
 

14.1. A contratação será formalizada mediante a assinatura do Contrato, constante do 
Anexo VIII deste Edital, ou envio da Ordem de Compra que dar-se-á por meios 
eletrônicos, ou no momento que assinar o contrato. 

 
14.2. Como condição para a celebração do Instrumento de Contrato, o PROPONENTE 

vencedor deverá: 
 
  a) manter as mesmas condições de Habilitação; 
 

 b) apresentar documento de procuração com firma devidamente 
reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 
contrato/ordem de compra em nome da empresa. No caso de instrumento 
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particular, deverá ser comprovada a capacidade do signatário em nomear 
procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto social ou contrato 
social em vigor, e quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 
nomeação do signatário; 

 
c) apresentar proposta econômica, preenchida e assinada na forma do 
Anexo VII. 

 
14.3. O PROPONENTE vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da convocação, que dar-se-á por meios eletrônicos, carta com “AR” (Aviso 
de Recebimento) ou telegrama ou fax, para assinar o Contrato/ordem de compra, 
sob pena de aplicação das sanções previstas nos subitens 13.1. e 13.2. deste 
Edital. 

 
14.4. A assinatura do Contrato estará condicionada à comprovação da regularidade da 

situação do PROPONENTE VENCEDOR, junto ao SICAF ou documentação 
comprobatória, conforme itens 10.47.4 a 10.47.6. 

 
14.5. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos subitens 13.1. e 13.2, reserva-

se a Cobra Tecnologia o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, convocar os PROPONENTES remanescentes na ordem de 
classificação ou revogar a licitação. 

 
14.5.1. Na convocação das licitantes remanescentes, será observada a 

classificação final da Sessão originária do Pregão e o disposto no subitem 
10.42, devendo a(s) convocada(s) apresentar(em) os Documentos de 
Habilitação exigidos neste edital 

 
14.5.1.1. OS PROPONENTES remanescentes se obrigam a atender a 

convocação e a assinar o Contrato, no prazo fixado pela Cobra 
Tecnologia, ressalvados os casos de vencimento das respectivas 
Propostas, sujeitando-se às penalidades mencionadas no item 13 
deste Edital no caso de recusa ou de não atendimento às condições 
de habilitação. 

 
14.6. Caso o PROPONENTE vencedor seja Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, constituída na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do 
Decreto nº 8.538, de 06.10.2015, a comprovação da regularidade fiscal será 
condição indispensável para a assinatura do contrato, sem prejuízo das 
disposições previstas no item 14.2. 

 
14.6.1.Havendo alguma restrição na regularidade fiscal, será assegurado prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte for declarada a vencedora do 
certame, prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. 
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14.6.1.1. a declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá em 
momento posterior à fase de habilitação; e 
 

14.6.1.2. a prorrogação do prazo previsto neste subitem será sempre 
concedida pela Cobra Tecnologia, quando requerida pelo PROPONENTE, 
a não ser que exista urgência na contratação, devidamente justificada. 

 
14.6.2. A não regularização da documentação no prazo acima estipulado, 

implicará decadência do direito à contratação pela Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, sem prejuízo das sanções previstas no item 
13, sendo facultado à Cobra Tecnologia convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 
ou revogar a licitação. 

 
14.7.A não regularização da documentação no prazo acima, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13, sendo 
facultado à Cobra Tecnologia convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação 

 
14.8. A Minuta do Contrato, Anexo VIII deste Edital, estabelecerá a forma de 

pagamento e demais condições de contratação. 
 
15. GARANTIA CONTRATUAL  

 
15.1. A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia no 

valor equivalente a 5% (cinco por cento) do preço total contratado, devendo 
apresentar a Cobra Tecnologia, conforme previsão contratual (Anexo VIII), o 
comprovante de uma das modalidades a seguir: 

 
15.1.1.caução em dinheiro; 
 
15.1.2.fiança bancária; ou 
 
15.1.3.seguro garantia. 
 

15.2.Utilizada a garantia, a Contratada fica obrigada a integralizá-la no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela Cobra 
Tecnologia. 

 
15.3 O valor em dinheiro depositado em caução será administrado pela Cobra 

Tecnologia, por meio de aplicações financeiras, de comum acordo com a 
CONTRATADA, que terá acesso aos extratos de simples verificação da conta de 
caução. 

 
15.4. Em caso de fiança bancária: 
 

15.4.1. O instrumento deverá conter: 
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15.4.1.. o prazo de validade correspondente ao período de vigência do 
contrato; 

 
15.4.2. a expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 

principal pagador, fará o pagamento à Cobra Tecnologia S.A., 
independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não 
cumpra suas obrigações; 

 
15.4.3. a expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos 

previstos nos artigos 827 e 838 do Código Civil; e 
 
15.4.4. a cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
 

15.5 Não será aceita fiança bancária que não atenda aos requisitos estabelecidos no 
item 15.4. deste Edital. 

 
15.6 Em se tratando de seguro-garantia: 

 
15.6.1 A apólice deverá indicar: 
 

15.6.1.1 o CONTRATANTE como beneficiário; e 
 
15.6.1.2 que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas 
pela contratada, no instrumento contratual, inclusive as de natureza 
trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na apólice. 
 

15.6.2 Não será aceita apólice que contenha cláusulas contrárias aos interesses da 
Cobra Tecnologia. 

 
15.7 O valor da garantia somente poderá ser disponibilizado à CONTRATADA quando 

do término ou rescisão do contrato, desde que não possua dívida inadimplida com 
o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. 

 
15.8 Toda e qualquer garantia a ser apresentada responderá pelo cumprimento das 

obrigações da contratada eventualmente inadimplidas na vigência do contrato e 
da garantia, e não serão aceitas se o garantidor limitar o exercício do direito de 
execução ou cobrança ao prazo de vigência da garantia. 

 
16. DA DOTAÇÃO 
 

16.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste Pregão correrá à conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento da Cobra Tecnologia. 
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17. ANTINEPOTISMO  
 

17.1 O PROPONENTE declara ter conhecimento do teor do Decreto n° 7.203, de 
04/06/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal; 

 
17.2  Em cumprimento ao artigo 7° do Decreto 7.203/10, é vedada a utilização, na 

execução do serviço terceirizado, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na Cobra 
Tecnologia; 

 
17.3 O PROPONENTE declara ciência das penalidades cabíveis conforme disposto no 

item 13 do edital, caso descumpra as cláusulas 17.1 e 17.2. 
 
18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 
COBRA TECNOLOGIA revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse 
público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado 
no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. 

 
18.2. O PROPONENTE é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A 
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação da licitante que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Instrumento 
Contratual, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 
18.3. É facultado ao Pregoeiro ou autoridade superior: 
 

a) proceder, em qualquer fase da licitação, consultas ou promover diligências 
com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
interpretando as normas em favor da ampliação da disputa entre os 
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação; 

 
b) relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para 

fins de classificação da licitante e habilitação, desde que sejam irrelevantes, 
não firam o entendimento da Proposta e o ato não acarrete violação aos 
princípios básicos da Licitação; 

 
c) convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura 

necessários ao entendimento de suas propostas. 
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18.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e 
a exata compreensão da sua proposta. 

18.5. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
18.6. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital e as informações adicionais, 

que se fizerem necessárias à elaboração das Propostas, deverão ser 
apresentadas exclusivamente por meio eletrônico via Internet (e-mail), conforme 
informações constantes do Item 5 deste Edital, ao Pregoeiro, com antecedência 
de até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da Sessão. 

 
18.6.1. Os pedidos de esclarecimentos de que trata o subitem 18.6. não 

constituirão, necessariamente, motivos para que se altere a data e o horário 
do Pregão. 

 
18.6.2. As questões formuladas, bem como as respostas de interesse geral, serão 

divulgadas para todos os que retiraram o Edital, resguardando-se o sigilo 
quanto à identificação da empresa consulente. 

 
18.7. As alterações do Edital que afetarem a formulação da proposta, serão 

comunicadas na forma do item 5 deste Edital para todos os interessados que 
retiraram o edital, disponibilizadas no site www.licitacoes-e.com.br e divulgadas, 
pela mesma forma que se deu texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido. 

 
18.7.1. As alterações do Edital que não afetarem a formulação da proposta serão 

comunicadas aos interessados, conforme disposto no item 5 deste edital, 
não sendo alterada a data da Sessão do Pregão. 

 
18.8. As situações não-previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito 

ou de força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade 
competente, desde que pertinentes, com o objeto do Pregão, e observadas a 
legislação em vigor. 

 
18.9. A participação do PROPONENTE nesta licitação implica em aceitação plena de 

todos os termos deste Edital. 
 
18.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento; só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Matriz da Cobra Tecnologia promotora do evento. 

 
 
18.11. Este Edital e seus Anexos, bem como a Proposta vencedora, serão parte 

integrante do Instrumento Contratual, como se nele estivessem transcritos. 
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18.12. A Cobra Tecnologia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, e, 
mormente por interesse administrativo, revogar, anular ou tornar sem efeito o 
edital, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou 
indenização. 

 
18.13. Os funcionários da empresa proponente vencedora não terão qualquer vínculo 

empregatício com a COBRA. 
 
18.14. Serão de inteira responsabilidade da empresa proponente vencedora as 

obrigações sociais, previdenciárias, tributárias e trabalhistas, inclusive quanto ao 
seguro de acidente de trabalho, tornando a COBRA isenta de qualquer 
responsabilidade civil por possíveis acidentes que venham a sofrer os 
funcionários da contratada. 

 
18.15. A empresa proponente vencedora responderá por atos e/ ou qualquer dano 

material causado por seus funcionários locados nas dependências da COBRA, 
com indenização do valor correspondente ao prejuízo causado. 

 
18.16. Os funcionários da empresa proponente vencedora só poderão executar os 

serviços nas dependências da COBRA estando devidamente uniformizados, 
como segue: 

 
18.16.1.Uniforme, 
 
18.16.2 calçados (sapato ou tênis); 
 
18.16.3.Blusa/ jaqueta ou jaleco; 
 
18.16.4 Crachá de identificação funcional; 

 
18.17. Poderá ser exigido para os funcionários da empresa proponente vencedora: 

18.17.1 Carteira de identidade expedida por órgão oficial. 
 
18.17.2 Carteira Profissional devidamente assinada; 

 
18.18.  Funcionários da empresa proponente estarão sujeitos às normas internas de 

segurança e outras da COBRA. 
 
18.19. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no Parágrafo 1º, Art. 65, Lei nº 8.666/93 e Parágrafo 2º, Inciso 
II, Art. 65, Lei nº 9648/98.  

 
18.20. É vedada a prestação dos serviços objeto do presente Edital por familiar de 

agente público que preste serviços na Cobra Tecnologia, onde este exerça cargo 
em comissão ou função de confiança, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, 
de 04 de junho de 2010. 
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19. FORO 
 

19.1. É competente o Foro da Comarca do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer 
dúvidas oriundas do presente Pregão. 

 
Rio de Janeiro, __ de ______ de 20__ 
 
 
________________________ 
Raphael Grupilo do Nascimento 
Presidente da COLIC 
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ANEXO I (Especificação técnica/projeto básico) 
 
OBJETO DETALHADO: Contratação de empresa especializada na execução dos serviços 
de Manutenção Predial e de Ar Condicionado compreendendo a manutenção preventivas e 
corretivas dos equipamentos e das seguintes instalações: civis, hidrossanitárias, combate a 
incêndio, elétricas, para raios, bombas d’água, subestações, transformadores, 
estabilizadores e nobreaks, ventilação, refrigeração e exaustão mecânica, 
desenvolvimento/elaboração de projetos e adequações solicitados pela Cobra com 
apresentação de documentação (Diagrama, Descrição, Especificação, Identificação), bem 
como nos demais serviços constante da presente especificação para atender a Matriz da 
Cobra Tecnologia, localizada na Estrada dos Bandeirantes, 7966 – Rio de Janeiro – RJ. 
 
- Os serviços deverão ser supervisionados por profissional designado pela licitante 
vencedora (Encarregado Geral), cabendo-lhe a execução das atividades listadas no item 
3.1.  
 
 
1.0  Equipe Residente: 
 

POSTOS DE 
 SERVIÇO 

QTDE 
POSTOS JORNADA DE TRABALHO 

ENCARREGADO  GERAL 1 44 HORAS/SEMANA 
TÉC. ELETRICISTA PLANTONISTA –  

DIURNO (ESCALA 12X36) 1 12x36 

TÉC. ELETRICISTA PLANTONISTA –  
NOTURNO (ESCALA 12X36) 1 12x36 

TÉC. MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 1 44 HORAS/SEMANA 
AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO 

PREDIAL - 7:00h às 16:00h 1  
44 HORAS/SEMANA 

AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO 
PREDIAL - 11:00h às 20:00h 1 44 HORAS/SEMANA 

 
1.1 Equipe de Apoio (não residente): 
 
1.2 Os profissionais da Equipe de Apoio deverão possuir vínculo empregatício com a 
empresa contratada, o qual deverá ser comprovado quando da assinatura do contrato, antes 
do início de execução dos serviços. 
 
1.3  Equipe de Apoio deverá ser composta por no mínimo: 
a) 1 (um) engenheiro eletricista ou outro profissional com atribuições equivalentes, 
devidamente reconhecido pelo CREA; 
b) 1 (um) engenheiro mecânico ou outro profissional com atribuições equivalentes, 
devidamente reconhecido pelo CREA; 
c) 1 (um) engenheiro civil ou outro profissional com atribuições equivalentes, devidamente 
reconhecido pelo CREA 
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1.4 Deverá ser feita uma visita mensal do representante da empresa contratada que tenha 
plenos conhecimentos do contrato e das atividades de manutenção predial, com nível de 
engenheiro. 
 
2.0 Quadro de Serviços  

 
Serviço de Manutenção Corretiva e Preventiva das Instalações Prediais: 

ABRANGÊNCIA: Hidráulica, Elétrica Predial, Carpintaria, Manutenções civis em geral (pintura, serviços de 
pedreiro, etc). 

MANUTENÇÕES CIVIS 
      1- Hidro-sanitária: Reparo em tubulações, pequenas instalações e adaptações do sistema 
      2- Carpintaria: instalação de divisórias, conserto e reparos em geral,  
      3- Manutenção geral: Serviços de reparo em alvenaria, emboço e pintura 

MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos e da Rede estabilizada, e da Subestação de energia 

elétrica: Inclui a substituição de qualquer elemento pertencente ao sistema que venha a impedir o bom 
funcionamento da distribuição elétrica para todas as áreas da empresa. 

VISITAS CORRETIVAS: Terão prioridade de atendimento e serão realizadas através de chamado, tantas 
vezes quantas forem necessárias. 

VISITAS PREVENTIVAS: Serão efetuadas visitas preventivas mensais conforme Edital. 

TIPO DE ATENDIMENTO: Será atendimento 24 horas, mediante chamada via telefone ou e-mail, incluindo 
sábados, domingos e feriados, bem como através de Telefone Celular ou Rádio Digital, NEXTEL. 

 
 

2.1  Área de Ocupação da Edificação: 
 
O edifício sede da Matriz da Cobra Tecnologia possui uma área construída de 5.400m² 
distribuída entre os seguintes pavimentos. 
 

 Térreo, Recepção, Laboratórios e Galpões 
 1º Pavimento  
 2° Pavimento 
 Cobertura e Casa das Máquinas 
 
2.1.1 O estacionamento e a área pavimentada externa somam 5.000 m²  

 
3.0 Qualificação da Mão de Obra 
 
3.1 Encarregado Geral: 
 
Comprovar, quando da assinatura do contrato, qualificação de nível médio e ter, no mínimo, 
3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de 
especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, que lhe permitam executar e/ou supervisionar manutenções elétricas, hidráulicas e 
de ar condicionado, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, 
componentes e equipamentos; 
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Descrição básica de atividades: 
 
•fazer cumprir as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente; 
•coordenar a implementação do Plano de Manutenção e do Cronograma de Manutenção 
Preventiva; 
•exercer o trabalho de verificação e checagem diária no edifício de todos e quaisquer itens 
que requeiram reparos ou trocas, tais como lâmpadas, interruptores, tomadas, torneiras, 
válvulas hidráulicas, vazamentos, entupimentos, vidros, janelas, portas, portões eletrônicos, 
forros, pisos, etc., reparando-as de imediato, ou então, acionar algum membro da Equipe 
Residente para tomada das providências necessárias aos reparos requeridos; 
•auxiliar, em caráter eventual, qualquer setor de manutenção em que houver necessidade; 
•exigir e coordenar a montagem de equipamentos de trabalho e segurança, inspecionando o 
local e instalando peças e componentes em equipamentos; 
•realizar manutenção de carpintaria, consertando mobiliários, substituindo e ajustando portas 
e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos, montagens e manutenções em 
divisórias; 
•conservar/recuperar/realizar pequenos trabalhos de alvenaria e fachadas e 
conservar/recuperar/realizar pinturas; 
•impermeabilizar superfícies, lavando, preparando e aplicando produtos; 
•executar serviços gerais de manutenção predial; 
•acionar os demais membros da Equipe Residente e/ou os membros da Equipe de Apoio, 
conforme a necessidade do serviço a ser realizado; 
•acompanhar todo e qualquer serviço que venha a ser realizado na BB Tecnologia, conforme 
o caso. 
•Representar a proponente, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços contratados; 
•Cuidar para que o fornecimento de energia elétrica não seja interrompido, providenciando 
qualquer peça ou equipamento necessário à continuidade dos serviços executados no 
prédio matriz da Cobra Tecnologia.  
 
3.2 Técnico Mecânico de Refrigeração:  
 
Comprovar, quando da assinatura do contrato, qualificação de nível médio e ter, no mínimo, 
3 (três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de 
especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, que lhe permitam executar manutenções corretivas e preventivas em equipamentos 
de refrigeração, em especial aparelhos 
e sistemas de ar condicionado central, tipo split e multi split. 
 
Descrição básica de atividades: 
•Manter, conservar, reformar e consertar máquinas, aparelhos e implementos em geral 
respondendo pelo funcionamento dos sistemas de ar condicionado da BB Tecnologia 
devendo para tanto, interpretar e aplicar informações obtidas em desenhos técnicos, 
esquemas elétricos, 
projetos, tabelas, gráficos e procedimentos para instalação;  
•analisar projeto de instalação de equipamentos de refrigeração e ar condicionado; 
•especificar materiais e acessórios dos circuitos de refrigeração; 
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•especificar tipo, modelo e fonte de alimentação de equipamentos de refrigeração e ar 
condicionado a ser instalado; 
•calcular e/ou verificar carga térmica para equipamentos de refrigeração e ar condicionado, 
prevendo pontos críticos inerentes aos processos; 
•elaborar orçamentos; 
•selecionar ferramentas e equipamentos para a instalação de equipamentos de refrigeração 
e ar condicionado; 
•avaliar e medir local de instalação para posicionamento de equipamentos de refrigeração e 
ar condicionado; 
•montar e desmontar totalmente ou parcialmente componentes do circuito de refrigeração; 
•instalar e testar circuitos elétricos; 
•soldar tubulações de cobre por processo oxiacetilênico; 
•estabelecer padrões controladores de temperatura (parametrizar); 
•ajustar componentes de controle e proteção do sistema de refrigeração; 
•aplicar vácuo em sistemas de refrigeração; 
•utilizar recolhedora de fluidos refrigerantes, balança, cilindro graduado, PPU-oxiacetilênica, 
detector de vazamento e bomba de vácuo; 
•carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante; 
•testar sistemas de refrigeração; 
•realizar adaptação a fluido refrigerante que não agrida a camada de ozônio (retrofitting) em 
circuitos de refrigeração; 
•detectar e corrigir falhas elétricas e mecânicas; 
•utilizar instrumentos de medição, verificação e controle; 
•utilizar ferramentas manuais; 
•efetuar leituras de grandezas elétricas, pressão, temperatura, velocidade e vazão de ar; 
•realizar ajustes de superaquecimento e subesfriamento; 
•interagir com pessoas envolvidas no processo; 
•selecionar e utilizar fontes de consulta para a obtenção de informações necessárias aos 
processos de instalação dos equipamentos de refrigeração e ar condicionado; 
•aplicar procedimentos técnicos, normas técnicas, ambientais, de segurança, de saúde e 
higiene 
no trabalho e padrões de qualidade adequados aos processos de instalação dos 
equipamentos de refrigeração e ar condicionado; 
•utilizar recursos existentes de forma racional e econômica; 
•manter ambiente de trabalho limpo e organizado e realizar manutenção autônoma. 
 
3.3 Técnico Eletricista: 
 
Comprovar, quando da assinatura do contrato, qualificação de nível médio, ter, no mínimo, 3 
(três) anos de experiência profissional em atividades de manutenção da sua área de 
especialização, demonstrada através de anotação na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e comprovante e/ou certificado de conclusão do curso de NR10, que lhe capacitem 
executar serviços elétricos das instalações prediais e sistemas elétricos; 
 
Descrição básica de atividades: 
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• executar instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva de instalações e 
equipamentos prediais 
• executar instalação e manutenção de comando elétrico e de painel de controle, conforme 
projeto específico; 
• executar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos elétricos, de sistemas de 
automação predial, de transformadores, de disjuntores, de subestações e de painéis 
elétricos; 
• instalar, substituir, ampliar, modificar, vistoriar, trocar e recuperar componentes de redes 
elétricas, utilizando equipamentos e ferramentas adequadas; 
• executar atividades de reparos, inspeções, testes e ensaios elétricos como: troca de 
disjuntores, substituição de componentes e equipamentos em painéis elétricos, testes de 
comandos e sistemas de proteção reaberto em conexões de barramentos, chaves e 
operação de equipamentos elétricos, visando o diagnóstico e/ou análise de falha dos 
sistemas prediais, utilizando instrumentos, ferramentas e equipamentos específicos; 
• utilizar programas e aplicativos de informática no desempenho de suas atividades; 
• realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de Segurança do Trabalho e 
usando equipamentos de proteção (EPI’s); 
• elaborar croqui elétrico, dimensionando material, componentes e distribuição da carga 
elétrica em instalações novas e/ou reformas; 
• zelar pela conservação, limpeza e estado de operação dos instrumentos, equipamentos e 
locais de trabalho, observando a necessidade de utilização de dispositivos especiais e 
outros equipamentos relativos ao asseio e ao controle do processo; 
• acompanhar intervenções eletromecânicas, motobombas e motores elétricos, inclusive 
montagens e desmontagens por meio de procedimentos padronizados, efetuando reparos, 
limpeza, aferições e verificações de comandos e de proteção elétrica; 
• conhecer procedimentos de isolamento, tipos de resinas e materiais isolantes, além de 
tipos de materiais condutores; 
• fazer orçamentos quantitativos de peças necessárias à execução do serviço para que seja 
efetuado o pedido de compra; 
• executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior; 
• auxiliar, em caráter eventual, qualquer setor de manutenção em que houver necessidade. 
 
 
3.4  Ajudante de Manutenção Predial: 
 
Comprovar, quando da assinatura do contrato, qualificação de nível médio. 
 
Descrição básica de atividades: 
 
•dar apoio às atividades desenvolvidas pelas Equipes de Apoio e pela Equipe Residente, 
sob orientação e supervisão do encarregado; 
•executar os serviços gerais de baixa complexidade, sob orientação e supervisão do 
encarregado; 
•manter o ambiente de trabalho livre de entulho, recolhendo as sobras, equipamentos e 
ferramentas; 
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•realizar manutenção de carpintaria, consertando mobiliários, substituindo e ajustando portas 
e janelas, montando, reparando e ajustando divisórias, trocando peças e reparando pisos, 
assoalhos e forros; 
•conservar/recuperar/realizar pequenos trabalhos de alvenaria e fachadas e 
conservar/recuperar/realizar pinturas; 
•executar todos os serviços em plena segurança e obediência às determinações superiores, 
comunicando ao encarregado o término das tarefas; 
 

4.0 Prazos de Atendimento 
 

4.1 Os chamados de manutenção corretiva e os serviços eventuais deverão ter os prazos 
máximos de atendimento conforme tabela a seguir: 
 
PRIORIDADE PRAZO MÁXIMO DE 

ATENDIMENTO 
TIPOS DE OCORRÊNCIAS 

NÍVEL I 2 horas Ocorrências que impedem o funcionamento da Unidade 
ou que acarretam o risco iminente de impedimento total, 
e qualquer demanda das Unidades de processamento de 
dados. 

NÍVEL II 4 horas Ocorrências que comprometem parcialmente o 
funcionamento da Unidade, e que poderão vir a agravar 
em um curto espaço de tempo. 

NÍVEL III 1 Dia Ocorrências que não comprometem o funcionamento, 
porém incomodam empregados e clientes ou ainda 
prejudicam a imagem da COBRA. 

NÍVEL IV 2 Dias Ocorrências que poderão ser atendidas num prazo mais 
elástico, sem comprometer ou prejudicar o 
funcionamento ou a imagem da COBRA em curto prazo. 

NÍVEL V Data da preventiva 
ou negociada. 

Ocorrências não especificadas, que poderão ter sua 
execução negociada/programada de acordo com o caso. 

 
4.2. Os serviços emergenciais, prioridade nível I, deverão ser executados prioritariamente, 
ainda que previsto prazo máximo, conforme tabela acima. 
 
4.3. O prazo de atendimento para cada "tipo de serviço" e o "nível de prioridade" deverão 
constar no "chamado" aberto pela FISCALIZAÇÃO demandante, prevalecendo sempre, em 
caso de divergências ou dúvidas, os prazos constantes neste projeto, o qual será enviado à 
CONTRATADA para execução do serviço. 
 
4.4. Após a identificação e registro, imediatamente a chamada é retransmitida à 
CONTRATADA, que deverá atender dentro dos prazos previstos para o atendimento; 
 
4.5. O prazo máximo para atendimento deverá ser contado a partir do chamado formal da 
COBRA, através da FISCALIZAÇÃO, via fax ou e-mail, no qual constarão data e horário do 
pedido; 
 
4.6. Caso a CONTRATADA constate a impossibilidade de atendimento dentro dos prazos 
previstos, no ato do recebimento do chamado, deverá a CONTRATADA comunicar à 
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FISCALIZAÇÃO, apresentando os motivos que justifiquem o descumprimento do prazo, e 
agendando nova data/horário para o atendimento. 
 
4.7. Caberá à FISCALIZAÇÃO acatar ou não a justificativa, bem como adotar as medidas 
previstas no contrato. 
 
4.8. A FISCALIZAÇÃO acompanhará a execução dos serviços e poderá fazer a pesquisa 
pós-atendimento para identificar a qualidade/conceito dos trabalhos realizados pela 
CONTRATADA. 
 
4.9. A eficiência quanto aos prazos de atendimento será medida e classificada 
mensalmente, assim como a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, 
mediante apuração de conceitos de qualidade de atendimento. 
 
 
5.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1  MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUBESTAÇÃO 13.8KV / 900KVA - PADRÃO 
LIGHT C/ DUPLA ALIMENTAÇÃO. 

 
SERÃO EXECUTADAS VISITAS MENSAIS PARA VERIFICAÇÃO GERAL DO SISTEMA 
ELÉTRICO SEM DESLIGAMENTO DE ENERGIA, E OUTRAS VISITAS TRIMESTRAIS, 
SEMESTRAIS E ANUAIS PARA VERIFICAÇÕES ESPECÍFICAS COM DESLIGAMENTO 
DE ENERGIA, TODAS COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS CONFORME AS 
ROTINAS  
 
 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE MANUTENÇÃO EM ARQUIVO WORD OU PDF E QUE 
DEVERÁ SER ENVIADO AO E-MAIL DO GESTOR DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO: 
 
1- Ramal de Entrada. 
 
1.1- Limpar o conjunto do aéreo (S). 
1.2- Verificar o estado dos isoladores, substituindo os que se encontrarem em estado 

precário (S).  
1.3- Verificar a isolação das muflas de entrada e de saída do ramal subterrâneo/(aéreo)  

(S). 
1.4- Verificar as armações de sustentação das muflas (S). 
1.5- Verificar conexão a terra (S). 
1.6- Substituição do cartucho do pára-raios, se necessário (S). 
 
2- Pára-raios internos. 
 
2.1- Limpar o conjunto (T). 
2.2- Apertar fixações e verificar terminais (T). 
2.3- Verificar conexões a terra (T). 
2.4- Medir a resistência da malha (A). 
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2.5- Substituir o cartucho do pára-raios interno, se necessário (T). 
2.6- Manter através de correção química do solo o valor de resistência de aterramento 

nos valores normatizados para os sistemas de telefonia, lógica/elétrica estabilizada, 
pára-raios e geral dos prédios. 
 

 
3- TC, TP, Relés e Carregador (proteção secundária). 
 
3.1- Limpar cuidadosamente o conjunto (T). 
3.2- Inspecionar conexões e partes metálicas (T). 
3.3- Reaperto de conexões e terminais (T). 
3.4- Ajuste e aferição dos relés de proteção (A).  
3.5- Medição das grandezas elétricas do sistema (S). 
3.6- Inspeção Termográfica - Efetuar inspeção termográfica, com registro impresso das 

imagens térmicas dos componentes, terminais de fixação, bases fusíveis e demais 
componentes da subestação, QGBT, quadro de transferência do grupo gerador e 
quadros de distribuição da central de água gelada.   A inspeção termográfica será 
realizada através de termovisor que possibilite o registro das imagens térmicas 
geradas, de forma fotográfica 
ou digitalizada (termogramas).  O relatório da inspeção termográfica deverá ser 
completo, contendo de forma impressa as imagens e respectivas temperaturas dos 
pontos da instalação considerados críticos e/ou suspeitos, indicando providências a 
serem tomadas. Caberá à CONTRATADA a correção das irregularidades apontadas 
no relatório de inspeção termográfica. (A) 

 
4. Malha de Aterramento. 
 
4.1-      Verificar o estado das caixas de inspeção (S). 
4.2-      Medir a resistência da malha (A). 
4.3-      Reaperto de conexões e terminais (S). 
 
 
5- Chaves Seccionadoras de AT. 
 
5.1- Limpar e lubrificar o conjunto retirando as graxas antigas (T). 
5.2- Examinar articulações, pinos, molas e travas (T). 
5.3- Verificar aterramentos de segurança (T). 
5.4- Verificar as condições dos isoladores e suportes (T). 
5.5- Reaperto de conexões e fixação das estruturas (T). 
5.6- Verificar folgas no mecanismo de acionamento (T). 
5.7- Verificar o estado das facas (T). 
5.8- Verificar limites de abertura e fechamento (T). 
5.9- Verificar alinhamento dos contatos (T). 
5.10- Lubrificar as articulações (partes móveis) com graxa (T). 
5.11- Limpeza dos contatos e utilizar pasta de silicone ou graxa condutora (T). 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

39

6.  Disjuntores de AT. 
 
6.1- Verificar vazamentos (T). 
6.2- Limpeza geral e lubrificação (T). 
6.3- Verificar e apertar fixações e conexões (T). 
6.4- Verificar fixação de comandos e reapertar (T). 
6.5- Verificar as partes metálicas quanto a corrosão (T). 
6.6- Testar os mecanismos de acionamento (T). 
6.7- Lubrificar as partes móveis (usar graxa recomendada pelo fabricante) (T). 
6.8- Verificar sistema de sinalização (T). 
6.9- Verificar a resistência de isolamento (A). 
 

 
7. Barramentos de AT. 
 
7.1- Ensaio de resistência de isolamento (A). 
7.2- Verificação das conexões e reparo das conexões que apresentem problemas (T). 
7.3- Verificação dos isoladores e suportes (T). 
7.4- Pintura dos barramentos (A). 
7.5- Limpeza geral do conjunto (T). 
 
8. Transformadores. 
 
8.1- Ensaio de resistência de isolamento (A). 
8.2- Limpar cuidadosamente, reapertar parafusos, conexões e terminais (T) 
8.3- Verificar vazamentos: (T) 

Bucha de alta. 
Bucha de baixa. 

  Tampa de comutação de tapes. 
8.4- Verificar nível de óleo, completando se necessário (T). 
8.5- Verificar a rigidez dielétrica do óleo, filtrando-o ou substituindo-o, se necessário (A). 
8.6- Verificar: Tanque, Tampa, Radiadores e Registros (T). 
8.7- Inspecionar acessórios e sua fixação (T). 
8.8- Verificar o sistema de proteção e testar os circuitos elétricos, alarmes e sinalizações 

(S). 
8.9- Inspecionar buchas e isoladores quanto a trincas e outras anormalidades (T). 
8.10- Reapertar fixações à terra  (T). 
8.11- Verificar sinais de oxidação (T). 
 
9. Sistema de Comando da Transferência Automática. 
 
9.1- Limpeza geral do conjunto (T). 
9.2- Simulação e testes do sistema (T). 
9.3- Verificação e ajuste do relé temporizador, se necessário (T). 
9.4- Verificação dos fusíveis de proteção e substituição, se necessário (T) 
9.5- Substituição das lâmpadas dos sinaleiros, se necessário (T). 
9.6- Verificação e reaperto geral de conectores, parafusos e terminais (T). 
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9.7- Medição das grandezas elétricas do sistema (T).  
 

10- Banco de Capacitores:    
 
10.1      Medir e anotar os valores de correntes e tensões (A). 
10.2      Verificar fixação na base e ligações do cabo terra(A). 
10.3      Inspecionar se não há vazamentos(A). 
10.4      Verificar condições das buchas e caixas metálicas(A). 
10.5      Eliminar oxidação no painel e nos capacitores(A). 
10.6      Inspecionar o estado da chave de acionamento/proteção(A). 
10.7      Reapertar conexões(A). 
10.8      Limpar todo o conjunto(A). 
10.9      Avaliar o correto funcionamento do banco de capacitores em conformidade com as 
instalações, promovendo os ajustes necessários(A). 
 
5.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA REDE ESTABILIZADA E 
NO BREAK 

       
SERÃO EXECUTADAS VISITAS MENSAIS PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES 
SERVIÇOS: 

 
Medições elétricas, volts e amperagem de entrada e saída, reaperto das conexões elétricas, 
ajustes e aferições dos sensores de tensão, verificação da parte AC, DC, limpeza geral 
interna e externa. Serão verificados possíveis aquecimentos, resistência dos isolamentos, 
teste by-pass e outros recomendados pelo fabricante. 
 
Os trabalhos serão acompanhados pelo Eng. Responsável da contratada atuando na Cobra 
com a obrigação de visita de 02 dias no mês para coordenar a ações dos funcionários 
prestadores dos serviços e com a obrigação de responsabilidade técnica. 
 
 
5.2.1  Equipamentos da Rede Estabilizada: 
 
01 No-Break WEG 50KVA expansível a 80KVA + Banco de Baterias. 
01 No-Break Top 24500 CP 50 KVA + Banco de Baterias. 
 
5.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO: 
 
 
Equipamentos:            
- 1 Torre Alpina 
- 1 Chiller de 140 TR Starco 
- 4 Bombas, sendo: 2 de 15 C.v. e 2 de 20 C.V. 
- 6 Fan Coil´s, sendo: 4 de 40 TR´s; 1 de 10 TR´s; 1 de 5 TR´s. 
- 3 Self Hitachi 2 de 7,5 TR´s 1 de 5 TR´s 
- 50  Split de 60.000 BTU s 
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- 25 Aparelhos ar condicionado de janela, sendo: 10 BTU´s. 
- 2 Bombas de requalque de 7.5 CV 
- 50 Bebedouros. 
- 2 Bombas de Água 
- 2 conjuntos SELF CONDENSAÇÃO A AR FABRICANTE : TRANE 10 TR 220 v 
MODELO: SRVE 1000 B3AA24LA 
-1 Split ambiente teto 2,0  TR com condensador remoto 220 volts 

 
 
 
5.3.1 CONTROLE/ ACOMPANHAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA 
DE REFRIGERAÇÃO: 
 
a)Todas as unidades de climatização deverão ser mantidas com fichas de acompanhamento 
de manutenção preventiva atualizada mensalmente. 

 
b)Todas as peças que forem substituídas nos equipamentos, serão por conta da Cobra, 
após parecer técnico emitido pela proponente vencedora e analisado pela área técnica da 
Cobra. 
c) A manutenção preventiva será realizada em dias úteis, ou seja, de segunda-feira a sexta-
feira, afora sábados, domingos e feriados, entre o horário compreendido entre 09:00h às 
18:00h, com periodicidade quinzenal. 
 
d) A manutenção corretiva será executada quando necessário, em data e horário 
compreendido de segunda-feira a sexta-feira entre 09:00h e 18:00h e sábados entre 9:00h 
e 13:00h, afora domingos e feriados, a serem estabelecidos e comunicados previamente 
pela Cobra Tecnologia. 
 
e) Os serviços deverão ser supervisionados por Engenheiro Mecânico especializado em ar 
condicionado que deverá possuir conhecimentos comprovados em Carteira Profissional 
sobre, mecânica, além de comprovada experiência em Gerenciamento de Serviços de 
Manutenção e Operação de Instalações de Engenharia. Terá como incumbência principal o 
gerenciamento e planejamento dos serviços que forem executados nas instalações sob os 
cuidados da licitante vencedora, cabendo-lhe a execução das seguintes tarefas: 
-Gerenciamento, planejamento e supervisão semanal geral dos serviços contratados; 
-Orientar a equipe quanto à condução e acompanhamento dos serviços preventivos, 
corretivos, contratados; 
-Representar a proponente, responsabilizando-se tecnicamente pelos serviços contratados; 
-Acompanhar e supervisionar a execução dos serviços preventivos programados, corretivos 
ou outros contratados; 
-Visita do Engenheiro Mecânico de 15 em 15 dias, e sempre que forem solicitados sem ônus 
para Cobra. 

 
f) Em todos os equipamentos de ar condicionado: 
 
Verificar o funcionamento e rendimento dos aparelhos; efetuar serviços de limpeza, 
desmontagem e lavagem completa, lubrificação, substituição dos filtros, fusíveis, tubulações, 
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acessórios, condutores, terminais elétricos e aplicação ou complementação de cargas de 
gás refrigerante e demais componentes quando se tornarem necessários; verificação da 
presença de ferrugem em quaisquer das partes dos aparelhos, e em caso positivo, sua 
remoção com produto químico adequado e pintura com tinta anti-corrosiva; pintura geral do 
condicionador; montagem e desmontagem, soldas, balanceamento, ajustes, lixamento, 
preparação, pintura, e realização dos demais procedimentos sempre que necessário. 
 
Observar, obrigatoriamente, o contido na Portaria nº 3.523, de 28/ago/98, do Ministério 
da Saúde, inclusive o seu anexo I (Plano de Manutenção, operação e controle PMOC), 
ou outra que vier a substituí-la ou alterá-la, como medidas básicas referentes aos 
procedimentos de verificação visual do estado de limpeza, remoção de sujidade por 
métodos físicos e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os 
componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar de 
interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. 
 
Efetuar semestralmente análise da qualidade do ar, e entregar o respectivo laudo 
técnico,nos termos da Resolução nº 176, de 24/10/2000, da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 
 
g) Tratamento químico preventivo das águas do sistema do ar condicionado central, com 
fornecimento de todos os produtos químicos necessários, observando-se periodicamente a 
coleta d’água para análise microbiológica em laboratório, para controle de crescimento 
microbiano e apresentação de laudo técnico mensalmente. 
 
 
5.3.2 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS : 
  
APARELHO DE JANELA 
-Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do conjunto; (T) 
-Verificar e corrigir vibrações, ruídos e aquecimento dos mancais; (M) 
-Verificar e corrigir vazamentos nas juntas flexíveis; (T) 
-Limpar sistema de drenagem; (M) 
-Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração; (T) 
 
MOTORES ELÉTRICOS  
-Verificar e corrigir a fixação, sujeiras, danos e corrosão; (T) 
-Verificar e corrigir o sentido de rotação; (M) 
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais; (M) 
 
 
FILTROS SECOS  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M) 
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (S) 
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura; (S) 
-Limpar o elemento filtrante trocando se necessário; (M) 
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GABINETE  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M) 
-Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; (M) 
-Verificar e corrigir a conservação do isolamento termo-acústico; (M) 
 
EVAPORADORES (REFRIGERANTE I AR)  
-Verificar e corrigir danos e corrosão na moldura, serpentina e bandeja; (S) 
-Verificar e corrigir existência de Agentes prejudicando a troca de calor  (M)  
-Limpar as superfícies do lado ar ou liquido refrigerante (S)  
-Verificar e corrigir a vazão de ar, conforme projeto (N) 
-Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (visual) (M)      
-Verificar e corrigir a drenagem de água da bandeja (M)       
-Verificar e corrigir existência de vazamentos internos e externos (M)     
 
CONDENSADORES (AR)   
 -Verificar e corrigir existência de agentes prejudiciais á troca térmica (M)     
-Limpar as superfícies de troca de calor (condensação água / ar; (S) 
 -Verificar e corrigir os fluxos dos fluídos; (M)         
-Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos; (M)     
-Limpar o sistema de drenagem (M) 
 
COMPRESSORES  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir fixação, vibrações e ruídos anormais (M)  
-Verificar e corrigir o aterramento; (M)  
-Verificar e corrigir a existência de vazamentos; (M) 
-Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança; (S)  
 
CIRCUITO REFRIGERANTE    
-Verificar e corrigir fixação e existência de danos e corrosão (tubulações: (M)  
-Verificar e corrigir danos no isolamento térmico (M) 
-Verificar e corrigir danos nos compensadores de vibração; (M) 
-Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador; (M)  
-Verificar e corrigir vazamento de gás (M)  
 
 
PARTE ELÉTRICA   
-Verificar a instalação, quanto às condições, sujeiras, danos e corrosão; (M) 
-Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão; (M) 
-Verificar e corrigir componentes eletros-mecânicos; (M) 
-Verificar e corrigir sistema de partida e intertravamentos; (M) 
-Verificar e corrigir alarmes visuais e sonoros; (M)  
-Verificar e corrigir atuação do sistema de partida e intertravamentos; (M)  
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SELF CONTAINED I SPLlT 
 

VENTILADORES                                                                                             
-Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do  
conjunto; (T) 
-Verificar e corrigir vibrações, ruídos e aquecimento dos  
mancais; (M)  
-Lubrificar mancais; (T) 
-Verificar e corrigir vazamentos nas juntas flexíveis; (T)  
-Limpar sistema de drenagem; (M)  
-Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração; (T) 
-Verificar e corrigir a operação dos controles de vazão; (S)  
 
MOTORES ELÉTRICOS   
-Verificar e corrigir a fixação, sujeiras, danos e corrosão; (T) 
-Verificar e corrigir o sentido de rotação; (M)   
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais; (M)   
-Lubrificar rolamentos; (S)  
 
FILTROS SECOS   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (S)  
-Medir e registrar o diferencial de pressão (não laváveis); (S)  
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura; (S)  
-Limpar o elemento filtrante trocando se necessário; (M)   
 
FILTROS EMBEBIDOS EM OLEO   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (S) 
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura na estrutura; (S)  
-Limpar o filtro; (M) 
-Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer; (M)   
-Substituir o elemento filtrante; (N)  
 
GABINETE   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; (M)   
-Verificar e corrigir a conservação do isolamento termo-acústico; (M)   
 
EVAPORADORES (REFRIGERANTE / AR)   
-Verificar e corrigir danos e corrosão na moldura, serpentina e bandejas; (S) 
-Verificar e corrigir existência de agentes prejudicando a troca de calor; (M)   
-Limpar as superfícies do lado ar ou Iíquido refrigerante; (S). 
-Verificar e corrigir a vazão de ar, conforme projeto; (N) 
-Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente (visual); (M)   
-Verificar e corrigir a drenagem de água da bandeja; (M)   
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-Verificar e corrigir existência de vazamentos internos e externos; (M)   
 
 
POLIAS E CORREIAS.   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e desgastes; (M) 
-Verificar a tensão e o alinhamento do conjunto; (T)  
-Substituir o jogo de correias; (N)  
-Verificar e corrigir a fixação das polias; (N)  
 
ACOPLAMENTO     
-Verificar e corrigir a fixação, sujeiras, danos e desgastes; (M) 
-Verificar e corrigir o alinhamento, vibrações e ruídos; (M)  
-Substituir os elementos de interligação; (N)  
 
CONDENSADORES (ÁGUA / AR)   
-Verificar e corrigir existência de agentes prejudiciais à troca térmica; (M)  
-Limpar as superfícies de troca de calor (condensação água / ar); (S)  
-Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos; (M)  
-Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e externos; (M)  
-Limpar o sistema de drenagem; (M)  
-Purgar gases não condensáveis no sistema; (N)  
 
COMPRESSORES  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)  
-Verificar e corrigir fixação, vibrações e ruídos anormais; (M)  
-Verificar e corrigir o aterramento; (M)  
-Verificar e corrigir o nível de óleo no visor; (N)  
-Verificar o teor de acidez do óleo; (A)  
-Trocar o óleo; (N)  
-Verificar e corrigir o funcionamento da resistência do calor; (M)  
-Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço; (M).  
-Verificar e corrigir a existência de vazamentos; (M)  
-Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de segurança; (S)  
 
CIRCUITO REFRIGERANTE   
-Verificar e corrigir fixação e existência de danos e corrosão (tubulações); (M)  
-Verificar e corrigir danos no isolamento térmico; (M) 
-Verificar e corrigir danos nos compensadores de vibração; (M)  
-Verificar e corrigir existência de bolhas e umidade no visor do líquido; (M)  
-Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador; (M) 
-Verificar e corrigir vazamento de gás; (M) 
-Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide; (M) 
-Verificar e corrigir fixação do bulbo da válvula de expansão termostática; (M)  
 
PAINÉIS ELÉTRICOS E ELETRONICOS   
-Verificar a instalação, quanto às condições, sujeiras, danos e corrosão; (M)  
-Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão; (M)  
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-Verificar e corrigir componentes eletros-mecânicos; (M) 
-Verificar e corrigir sistema de partida e intertravamentos; (M) 
-Regular elementos de proteção (ralés); (S ) 
-Verificar e corrigir alarmes visuais e sonoros; (M) 
-Verificar e corrigir atuação do sistema de partida e intertravamentos; (M) 
-Verificar e corrigir regulando os elementos de proteção (ralés); (M)  
-Verificar e corrigir alarmes visuais e sonoros; (M)  
 
FAN COIL 
 
VENTILADORES    
-Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixar conjunto; (T)  
-Verificar e corrigir vibrações, ruídos e aquecimento dos mancais; (M)  
-Lubrificar mancais; (T)  
-Verificar e corrigir vazamentos nas juntas flexíveis; (T)  
-Limpar sistema de drenagem; (M)  
-Verificar e corrigir o estado dos amortecedores de vibração; (T)                               
-Verificar e corrigir a operação dos controles de vazão; (T)  
 
MOTORES ELÉTRICOS   
-Verificar e corrigir fixação, sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir o sentido de rotação; (M)   
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais; (M)   
-Lubrificar mancais; (S)  
 
POLIAS E CORREIAS   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e desgastes; (M)   
-Verificar tensão e o alinhamento do conjunto; (S)  
-Substituir o jogo de correias; (N ) 
-Verificar e corrigir a fixação das polias; (M) 
 
ACOPLAMENTOS   
-Verificar e corrigir fixação, sujeiras, danos e desgastes; (M)                          
-Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos; (M) 
-Substituir os elementos de interligação; (N)  
 
FILTROS SECOS   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M) 
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (M)  
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura; (M) 
-Limpar o elemento filtrante trocando se necessário; (M) 
 
FILTROS EMBEBIDOS EM ÓLEO 
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M) 
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (M) 
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura; (M) 
-Limpar o filtro; (M) 
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-Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer; (M)  
-Substituir o elemento filtrante; (M) 
 
GABINETE  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)  
-Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; (M)  
-Verificar e corrigir a conservação do isolamento termo-acústico; (M)  
 
SERPENTINAS 
-Verificar e corrigir agentes prejudiciais à troca térmica; (M) 
-Limpar as superfícies do lado ar; (S)  
-Purgar o ar do lado liquido; (N)  
-Verificar e corrigir drenagem de água da bandeja. Limpar bandeja; (M)  
 
VENTILADOR I EXAUSTOR  
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e fixação; (M)  
-Limpar externamente; (N)  
-Ajuste do conjunto de transmissão; (S)  
-Lubrificação de rolamentos; (S)  
-Limpeza de rotores; (M)  
-Aperto dos parafusos de fixação; (M)  
-Limpeza das chaves elétricas; (M)  
-Reaperto dos fusíveis e terminais; (M)  
 
RESFRIADOR DE LÍQUIDO EVAPORADORES   
-Verificar e corrigir agentes que prejudiquem a troca de calor; (S)  
-Verificar e corrigir o isolamento térmico (inspeção visual; (M)   
-Verificar e corrigir vazamentos internos e externos; (M)    
 
CONDENSADORES (AGUA/AR)   
-Verificar e corrigir agentes prejudiciais à troca térmica; (S)  
-Limpar as superfícies de troca de calor (condensador água); (S)  
-Limpar as superfícies de troca de calor (condensador ar); (S)  
-Verificar e corrigir os fluxos dos fluídos; (N)  
-Verificar e corrigir vazamentos internos e externos; (M)  
-Limpar o sistema de drenagem; (M)  
-Purgar gases não condensáveis do sistema; (N) 
 
COMPRESSORES   
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)     
-Verificar e corrigir fixação, vibração e ruídos anormais; (M)     
-Verificar e corrigir o aterramento; (M)    
-Verificar e corrigir o nível de óleo no visor; (M)    
-Verificar o teor; (N)  
-Verificar e corrigir funcionamento da resistência de calor; (M)    
-Verificar e corrigir funcionamento das válvulas de serviço; (M)    
-Verificar e corrigir a existência de vazamentos; (M)     
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-Verificar e corrigir funcionamento dos dispositivos de  
segurança; (S) 
 
CIRCUITO REFRIGERANTE   
-Verificar e corrigir a fixa cão e existência de danos e corrosão; (M)    
-Verificar e corrigir existência de danos no isolamento térmico; (M)    
-Verificar e corrigir existência de danos nos compensadores de vibração; (M)    
-Verificar e corrigir existência de bolhas e umidade no visar do liquido; (M)    
-Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador; (M)    
-Verificar e corrigir vazamento de gás; (M)    
-Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide; (M)    
-Verificar e corrigir fixação e isolamento bulbo da válvula termostática; (M)     
 
PAINÉIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS   
-Verificar instalação condições sujeiras danos e corrosão; (M)    
-Limpar os elementos e eliminar de corrosão; (M)    
-Verificar e corrigir fixação dos componentes eletros-mecânicos; (M)    
-Regular os elementos de proteção (relés); (S)  
-Verificar e corrigir alarmes visuais e sonoros; (M)    
 
TORRES DE ARREFECIMENTO 
 
VENTILADORES          
-Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixar conjunto; (T)  
-Verificar e corrigir vibrações, ruídos e aquecimento dos mancais; (M)  
-Lubrificar mancais; (T)        
-Verificar e corrigir o estado dos amortecedores de vibração; (T)  
-Verificar e corrigir estado e instalação dos dispositivos de proteção; (M)  
-Verificar e corrigir alinhamento das polias, eixos, mancais e rolamentos; (T)  
-Verificar e corrigir funcionamento e nível de óleo do redutor; (M)  
-Regulagem dos relés de proteção e do controlador de estágios; (A)  
       
MOTORES ELÉTRICOS        
-Verificar e corrigir fixação, sujeiras, danos e corrosão; (T)   
-Verificar e corrigir o sentido de rotação; (M)      
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos; (M)          
 
POLIAS E CORREIAS        
-Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão; (M)     
-Verificar e corrigir a tensão e a alinhamento do conjunto; (T)    
-Substituir o jogo de correias; (M)        
-Verificar e corrigir a fixação das polias; (M)         
 
ACOPLAMENTOS        
-Verificar e corrigir a fixação, sujeiras, danos e corrosão; (M)   
-Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos anormais; (M) 
-Substituir os elementos de interligação; (N)        
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CARCAÇA, ENCHIMENTO, DISTRIBUIDOR, BACIA       
  
-Limpar externamente e internamente; (S)       
-Verificar e corrigir alimentação e nível de água na bacia; (M)      
-Verificar e corrigir a distribuição de água no interior da torre; (M)       
-Verificar e corrigir conservação, enchimento, eliminador gotas, venezianos; (T)    
-Verificar e corrigir vazamentos; (M)         
-Limpar sistema de drenagem e filtro; (M)        
-Verificar e corrigir funcionamento do termostato; (M)        
-Verificar e corrigir atuação da bomba desodora de produtos químicos; (M)    
     
SISTEMA HIDRAULICO BOMBAS   
     
-Verificar e corrigir sujeiras, donos e fixação; (M)   
-Limpar externamente; (M)       
-Verificar e corrigir vibrações, vedação selo mecânico e nível de óleo; (M)      
-Verificar e corrigir gaxetas; (M)      
-Verificar e corrigir aquecimento excessivo nos mancais; (M)  
-Substituir o lubrificante / lubrificar mancais; (T)     
-Verificar e corrigir alinhamento entre motor e bombo; (S)       
 
MOTORES ELÉTRICOS       
-Verificar e corrigir sujeiras, donos e fixação (T)    
-Verificar e corrigir sentido de rotação; (M)       
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos; (M)       
-Verificar e corrigir aterramento elétrico; (M) 
 
ACOPLAMENTOS        
-Verificar e corrigir sujeiras, donos, desgastes e fixação; (M)    
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais; (M)     
-Verificar e corrigir estado dos mangotes; (M)       
-Substituir elementos de interligação; (N)       
 
TUBULAÇÕES, VÁLVULAS, FILTROS E ACESSÓRIOS       
-Verificar e corrigir sujeiras, danos, desgastes e fixação; (N)  
-Verificar e corrigir pontos de corrosão; (N)      
-Limpar externamente; (N)       
-Verificar e corrigir vazamentos, isolamentos, nível de água e tampas; (N) 
-Verificar e corrigir vibrações e ruídos, atuação de válvulas; (N)    
-Verificar e corrigir funcionamento de controle e segurança; (T)    
-Lubrificar os mecanismos de acionamento de válvulas; (S)    
-Limpar filtro; (T) 
-Verificar e corrigir reparo e reposição de parafusos; (N)       
 
CASA DE MÁQUINAS 
-Verificar e eliminar sujeira, odores, ruídos, armazenamento de produtos químicos; (N) 
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-Verificar existência de materiais, produtos ou utensílios; (N)    
-Verificar existência de tampas removíveis nos ralos sifonados; (N)   
-Verificar e corrigir conservação do isolamento termo-acústico; (N)   
 
TOMADA DE AR EXTERIOR     
Verificar e eliminar sujeira, danos, obstruções e corrosão; (M)     
Verificar e corrigir funcionamento mecânico de registro e dampers; (N)    
-Lavar ou substituir o filtro (quando descartável); (N)      
-Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro; (N)     
-Verificar e corrigir frestas dos filtros; (M)      
-Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante; (M)     
 
RETORNO DE AR     
-Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão; (M)      
-Verificar e corrigir funcionamento mecânico de registro e dampers; (N)   
 
DUTOS E CÂMARAS PLENUM PARA AR    
-Verificar e eliminar sujeira, danos, e corrosão interna e externa; (N)    
-Verificar e corrigir vedação das portas de inspeção; (N)     
-Verificar e corrigir danos na isolação térmica; (N)    
-Verificar e corrigir a vedação das conexões; (N)   
 
DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DE AR REGISTRO E DAMPERS  
 
-Verificar e corrigir sujeira, danos e corrosão; (N)   
- Verificar e corrigir funcionamento mecânico; (N)   
 
VENEZIANAS, GRELHAS E DIFUSORES  
 
-Verificar e corrigir sujeira, danos e corrosão; (N)   
-Ajustar vasão de ar para condições de projeto; (N)   
-Verificar e corrigir funcionamento mecânico; (N)    
 
DUTOS  
 
-Verificar e eliminar sujeira, danos, e corrosão interna e externa; (N)   
-Verificar e corrigir vedação das portas de inspeção; (N)    
-Verificar e corrigir danos na isolação térmica; (N)    
-Verificar e corrigir a vedação das conexões; (N)   
-Ajustar vazão de ar para as do projeto; (N)   
 
6.0  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
 
• Verificar o nível de água nos reservatórios inferior e superior.(D) 
• Verificar o funcionamento das bombas de recalque. (D) 
• Efetuar e anotar as leituras do consumo de água. (D) 
• Efetuar revisão de registros, torneiras, metais sanitários e acessórios. (D) 
• Efetuar revisão de válvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo 
d’água. (D) 
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• Efetuar revisão do sistema de tubulações, ralos, caixas de gordura e decantação, caixas de 
inspeção e drenos, incluindo limpeza e desobstrução. (D) 
• Efetuar revisão, fixação e ajustes dos lavatórios, pias e aparelhos sanitários. (D) 
• Inspecionar o funcionamento dos bebedouros nos pavimentos, reparando-os, se 
necessário. (D) 
 
 
6.1 Reservatórios e bebedouros 
 
• Inspecionar o medidor de nível, torneira de bóia, extravasor e sistema automático de 
funcionamento das bombas. (M) 
• Verificar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso. (M) 
• Efetuar controle do nível de água para detectar vazamentos. (M) 
• Inspecionar as tubulações imersas. (M) 
• Verificar o barrilete. (M) 
• Verificar os filtros do circuito de água gelada dos bebedouros,substituindo-os, se 
necessário. (M) 
 
6.2 Bombas hidráulicas 
• Inspecionar gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente. (M) 
• Lubrificar rolamentos, mancais e outros. (M) 
• Verificar o funcionamento do comando automático. (M) 
 
6.3 Válvulas e caixas de descarga 
 
• Detectar e reparar vazamentos. (M) 
• Efetuar regulagens e reparos dos elementos componentes. (M) 
• Efetuar teste de vazamento nas válvulas e caixas de descarga. (M) 
 
6.4  Registros, torneiras e metais sanitários 
 
• Detectar e reparar o funcionamento. (M) 
• Efetuar reparos dos vazamento com substituição do material defeituoso. (M) 
 
6.5 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
 
• Verificar existência de corrosão. (M) 
• Detectar e reparar vazamentos. (M) 
• Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. (M) 
• Efetuar reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura. (M) 
• Inspecionar as uniões dos tubos e conexões. (M) 
• Inspecionar as tubulações das colunas de água. (M) 
• Verificar o estado do hidrômetro. (M) 
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6.6 Esgotos sanitários 
 
a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) (M) 
• Verificar existência de corrosão. (M) 
• Detectar e reparar vazamentos. (M) 
• Efetuar reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura. (M) 
• Inspecionar as uniões dos tubos e conexões. (M) 
• Inspecionar as tubulações das colunas de água. (M) 
b) Ralos e aparelhos sanitários 
• Inspecionar funcionamento. (M) 
• Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. (M) 
c) Fossas sépticas 
• Inspecionar tampas e possibilidade de transbordamentos. (M) 
• Efetuar os reparos necessários. (M) 
d) Caixas coletoras e caixas de gordura(M) 
• Efetuar inspeção geral. (M) 
• Retirar materiais sólidos depositados. (M) 
• Retirar os óleos e gorduras. (M) 
 
 
6.7 Águas pluviais 
 
a) Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios) 
• Verificar existência de corrosão. (M) 
• Inspecionar vazamentos. (M) 
• Promover os serviços de limpeza e desobstrução. (M) 
• Inspecionar as uniões dos tubos e conexões. (M) 
• Inspecionar as tubulações das colunas de água. (M) 
• Efetuar reparos de trechos e de fixações, inclusive repintura. (M) 
b) Ralos e Caixas de inspeção 
• Efetuar inspeção de funcionamento. (M) 
• Executar serviços de limpeza e desobstrução. (M) 
c) Calhas 
• Efetuar inspeção de vazamentos. (M) 
• Efetuar serviços de limpeza e desobstrução. (M) 
• Efetuar inspeção das uniões, calhas e tubos. (M) 
• Executar pintura das calhas e condutores metálicos. (M) 
• Efetuar reparos de trechos e de fixações. (M) 
• Lavar e desinfectar os reservatórios inferior e superior, conforme a boa técnica e as normas 
legais pertinentes.(A) 
• Limpar as fossas sépticas, com retirada dos elementos sólidos.(A) 
• Limpar as galerias de captação de águas pluviais. (A) 
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Observação 
 
• A CONTRATADA deverá providenciar às suas expensas, o transporte, destinação e 
descarte dos resíduos/detritos, observando a legislação ambiental pertinente, em até 3 (três) 
dias após serem produzidos. 
 
6.8 EVENTUAL 
 
• Promover, sempre que necessário ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, 
consertos ou substituições detectados nas verificações expostas, utilizando-se da equipe de 
apoio ou residente, sem ônus para a CONTRATANTE. 
• Promover a instalação, sempre que necessário, de equipamentos e acessórios para 
banheiro, tais como, saboneteiras, dispensers para papel toalha, para papel higiênico, para 
absorventes higiênicos. 
 
Será enviado pela CONTRATADA, sempre que necessário, um técnico bombeiro hidráulico 
para efetuar reparos e/ou instalações de maior monta, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
7.0 Extintores Portáteis  
 
• Verificar e manter livre o acesso aos extintores.(M) 
• Inspecionar lacres. (M) 
• Verificar estado de conservação e funcionamento de válvulas, gatilhos, mangueiras, 
difusores, lacres, pinos de segurança e selos da ABNT. (M) 
• Nos extintores de pó químico e de água pressurizada, conferir a indicação do manômetro. 
(M) 
• Efetuar recarga conforme normas da ABNT e, a cada cinco anos, testar os cilindros.(A) 
 
8.0 Instalações Civis 
 
Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem às 
atividades de inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão 
executadas mediante rotinas abaixo: 
 
• Inspecionar o estado de conservação das fachadas, com reparo dos elementos 
danificados.(A) 
• Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo 
dos elementos danificados. (A) 
• Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos elementos 
danificados. (A) 
• Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificação das portas, fechaduras, 
janelas, ferragens, molas e amortecedores hidráulicos, com reparo dos elementos 
danificados, inclusive dos portões de enrolar, do portão da garagem com motor e 
cremalheira e do portão de entrada com fechadura elétrica. (A) 
• Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedação nas esquadrias. (A) 
• Inspecionar persianas, com reparo dos elementos danificados. (A) 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

54

• Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, 
azulejos, lambris de madeira, laminados fenólicos melamínicos, comunicação visual, 
pavimentação, grades metálicas, coberturas e impermeabilização, com reparo dos 
elementos danificados. (A) 
• Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos 
danificados. (A) 
 
8.1 EVENTUAL 
 
• Desmontagem, realocação, substituição e montagem de novas divisórias. 
• Realizar serviços de pintura visando à conservação das instalações civis, inclusive de 
paredes, portas e esquadrias. 
• Realizar serviços de substituição e reparos em revestimentos. 
• Promover, sempre que necessário ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, 
consertos ou substituições detectados nas verificações expostas, inclusive os serviços de 
serralheria que porventura se façam necessários. 
• Os serviços incluirão, ainda, abertura e fechamento de vãos para instalação de aparelhos 
de ar condicionado individuais. 
• A CONTRATADA deverá providenciar às suas expensas, o transporte, destinação e 
descarte dos detritos/entulhos, observando a legislação ambiental pertinente. 
• Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha 
e similares. 
• Realizar pequenos reparos, limitados ao ferramental disponível à equipe residente em 
fogões, mesas, cadeiras, armários e outros produtos similares, conforme solicitado pela 
CONTRATANTE 
 
 
LEGENDA DA PERIOCIDADE 
 
D= Diáro 
M= Mensal 
B = Bimestral 
T= Trimestral 
S= Semestral 
A=Anual 
N=Sempre que necessário 
 
 
 
9.0 Obrigações da Contratada: 
 
Além daquelas previstas na Lei 8.666/93, são obrigações da CONTRATADA: 
 
9.1 A proponente vencedora fica obrigada a assistir, tecnicamente, todos equipamentos e 
sistemas listados nesse documento, visando mantê-los em perfeitas condições de 
funcionamento na Cobra Tecnologia. 
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9.2 As empresas interessadas poderão efetuar completa vistoria das instalações ao local da 
prestação dos serviços, realização de visita técnica em data a ser agendada junto a Cobra 
Tecnologia, sendo desejável o comparecimento do Responsável Técnico da Empresa, 
Engenheiro Eletricista, a fim de tomar conhecimento de todos os detalhes para o perfeito 
cumprimento do objeto licitado. 
 
9.3 A empresa proponente vencedora deverá fornecer: 

 - Uniforme para os profissionais, e exigir o uso dos respectivos; 
 - Crachás de identificação durante o exercício de suas atividades; 
- Equipamentos de segurança aos seus empregados, como: óculos, viseira, luvas, botas, 
máscaras, cinto de segurança e outros; 

 - Mão-de-obra e quaisquer tipos de equipamentos, instrumentos, ferramentas e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços contratados, quando a Cobra Tecnologia não 
possuir em sua oficina ou que não esteja em condições de uso, responsabilizando-se por 
todas as despesas  decorrentes, assim como encargos de qualquer natureza, necessários à 
execução dos serviços a seu cargo. 
 
9.4 Todas as ferramentas e equipamentos necessários aos serviços serão fornecidos pela 
licitante vencedora. 
 
9.5 A licitante vencedora responsabiliza-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando 
à Cobra Tecnologia o direito de fiscalizar, sustar, recusar, mandar desfazer ou mandar 
refazer qualquer serviço com o qual não esteja de acordo com as normas e especificações 
vinculadas ao Contrato. 

 
9.6 A licitante vencedora utilizará equipe de trabalho em conformidade com as leis da Justiça 
do Trabalho e devidamente habilitada nos seus respectivos órgãos reguladores da profissão. 
 
9.7 Caracterizada a necessidade de se reparar qualquer equipamento da contratante nas 
oficinas do proponente vencedor, este assumirá a responsabilidade pela retirada e 
devolução dos mesmos, bem como pelo ônus do transporte, sem qualquer despesa para a 
Cobra Tecnologia. 
 
9.8 Sob nenhuma hipótese a licitante vencedora poderá alegar falta de ferramenta ou 
quaisquer equipamentos para a realização dos serviços. 
 
9.9 Os serviços de reposição de componentes, peças ou partes destes, quando da 
manutenção corretiva, somente serão realizados, após comprovadamente apresentarem 
defeitos e deverá ter o parecer técnico emitido pelo proponente vencedor, ao qual serão 
substituídos por componentes ou peças originais, dentro das especificações técnicas do 
fabricante. 
 
9.9.1 Os custos desses componentes e de eventuais materiais de consumo correrão por 
conta da proponente até o valor de R$ 2.000,00 mensais, os orçamentos serão em número 
mínimo de 3 e terão que ser aprovados pelo CONTRATANTE, o que não for usado desse 
montante no mês passará para o mês posterior.   
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9.10 Hora extra/ reforço extraordinário de pessoal: 
a) Não está e nem deverá ser previsto horas extras, nem reforço de pessoal para serviços 
extraordinários. Caso venham a ser necessários, a Cobra fará consulta em separado. 
b) Sempre que houver falta de pessoal por qualquer que seja o motivo, a proponente 
vencedora deverá repor imediatamente. A qualquer tempo, sempre que este venha a 
apresentar baixa qualificação e/ ou baixa produtividade, a critério da fiscalização da Cobra 
Tecnologia S.A. 

 
9.11 A licitante vencedora deve observar todas as condições de segurança e higiene 
necessárias à preservação da integridade física e da saúde de seus empregados, de acordo 
com as Normas Regulamentadoras da Portaria de nº 3.214/78, de 08/06/98, do Ministério do 
Trabalho. Bem como da segurança e integridade do patrimônio da Cobra Tecnologia e dos 
materiais envolvidos nos serviços.  

 
9.12 A licitante vencedora entregará á Cobra Tecnologia, antes do início dos serviços, uma 
relação contendo toda a mão-de-obra a ser utilizada para a execução dos serviços, com 
indicação de nome/s e respectivas função/ções que exercerá/ão, bem como informar 
qualquer alteração nesta relação.  
 
 9.13 A licitante vencedora deverá apresentar funcionários responsáveis pela execução dos 
serviços, que deverão ter conhecimento comprovado da técnica utilizada, com experiência 
comprovada na atividade; 
 
9.14 A licitante vencedora será responsável pela eliminação de condições inseguras na 
execução dos trabalhos e a Cobra Tecnologia a si reserva o direito de determinar a 
paralisação dos mesmos,  
caso constate a existência das citadas condições ou de atos inseguros praticados por 
qualquer funcionário da proponente. Em caso de paralisação por motivo das irregularidades 
de que trata este item, a mesma dar-se-á sem ônus adicionais para a Administração. 
 
9.15 A licitante vencedora responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano que decorra da 
execução incorreta dos serviços; 
  
9.16. A fiscalização dos serviços será pelo Gerente Administrativo da COBRA que terá 
plenos poderes para fiscalizar e acompanhar os serviços especialmente designados, na 
forma prevista na Lei n. 8.666/93. A existência de fiscalização por parte da COBRA de modo 
algum atenua ou exime a responsabilidade da proponente por qualquer serviço mal 
executado; 
 
9.17 A licitante vencedora, por meio de seu encarregado, deverá apresentar relatórios 
trimestrais de ocorrências para fiscalização da Cobra Tecnologia. Além do relatório, o 
técnico preencherá um CHECK-LIST, onde irá constar os horários de atendimento e os 
dados com a identificação dos equipamentos. Desses relatórios deverão constar pelo 
menos, as seguintes informações: 
a)Tipo de manutenção preventiva/ corretiva efetuada, com indicação do(s) equipamento(s)/ 
instalação(ões) afetado(s); 
b)Causa(s) do(s) defeito(s); 
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c)Providências adotadas; 
d)Especificação das peças/materiais substituídos; 
e)Medições realizadas. 
 
 
9.18 SUBCONTRATAÇÃO: 
 
9.18.1   A COBRA TECNOLOGIA  poderá admitir subcontratação a ser previamente 
aprovada pela mesma, a seu exclusivo critério, sem que tal aprovação implique qualquer 
aceitação de transferência de responsabilidade. 
 
9.18.2. A subcontratação pode ser aplicada também em casos onde se faça necessária a 
atuação de empresa especializada em manutenção ou reparo de determinado sistema com 
complexidade tal que exija atuação do fabricante ou empresa credenciada pelo próprio 
fabricante. 
 
9.18.3. A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 
responsabilidade da CONTRATADA para a subcontratada, ou seja, nos casos de 
subcontratação, a CONTRATADA permanece integralmente responsável perante a COBRA 
TECNOLOGIA pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais. 
 
 
9.19 INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
 
9.19.1 Uma vez sagrando-se vencedora, a Empresa deverá providenciar no prazo máximo 
de 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do contrato e sempre que se fizer necessário, 
sob pena de aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência e seus anexos: 
 
9.19.2. Providenciar no CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s. 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; 
 
 
9.19.3. Declaração indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional 
competente, do(s) responsável(éis) técnico(s) que acompanhará(ão) a execução dos 
serviços de que trata o objeto deste Termo de Referência. 
 
9.19.4. Elaborar e apresentar à FISCALIZAÇÃO um Relatório de Vistoria Inicial de todas as 
instalações e equipamentos cuja manutenção esteja sob sua responsabilidade, 
especificando detalhadamente a situação em que se encontram os equipamentos objetos da 
manutenção. 
 
9.19.5. Apresentar à FISCALIZAÇÃO um Relatório sobre as medidas de segurança a serem 
adotadas durante a execução dos serviços, em atendimento as legislações brasileiras. 
 
9.19.6. Apresentar à FISCALIZAÇÃO, formalmente, a capacitação profissional do corpo 
técnico que cumprirá as atividades previstas neste Termo de Referência. 
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9.19.7. Apresentação do Plano de manutenção Operação e Controle (PMOC) dos 
equipamentos de ar condicionado, de acordo com a Portaria n.º 3.523/98 da ANVISA. 
 
9.19.8. Apresentação do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA; 
 
9.19.9. Apresentação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional; 
 
9.19.10. Apresentação do Manual de Controle Interno de Prevenção de Acidente de 
Trabalho; 
 
9.19.11. Apresentação do fluxograma de procedimentos de emergência; 
 
9.19.12. Apresentação de reparos preventivos ou modernizações cuja necessidade tenha 
sido constatada. 
 
9.20. A CONTRATADA assumirá os serviços no estado em que se encontram os 
equipamentos e instalações, sem ônus adicional para COBRA TECNOLOGIA, ou seja, na 
primeira manutenção preventiva deverá providenciar a correção de todos os defeitos 
existentes, bem como substituir todas as peças defeituosas ou acionar a quem de direito 
quando for o caso de serviço ou obra realizada por empresa terceira. 
 
9.21. Os serviços eventuais envolverão as especialidades de profissionais como: soldador, 
serralheiro, pedreiro, serventes de pedreiro, carpinteiro, marceneiro, ajudantes gerais, oficial 
cabista, bombeiro hidráulico, ajudante de bombeiro, oficial eletricista, ajudante de eletricista, 
técnico com especialização em instalações hidrossanitárias, técnico em rede estabilizada, 
técnico operador de gerador de energia elétrica, oficial gesseiro, oficial pintor, desenhista 
CAD, engenheiro de segurança, ou outro tipo de profissional que necessite ser alocado para 
a realização e execução dos serviços demandados em caráter eventual. 
 
 
10.0. Obrigação do Contratante: 
 
 
10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de pelo menos 1 (um) gestor 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, que anotará 
em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o mesmo; 
 
10.2. Efetuar junto à CONTRATADA, a programação dos serviços a serem executados, 
minimizando o impacto nas atividades do órgão e garantindo o cumprimento do objeto 
contratual; 
 
10.3. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços dentro das normas estabelecidas; 
 
 
10.4. Exigir a execução de tarefas de acordo com as condições preestabelecidas; 
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10.5. A COBRA TECNOLOGIA realizará inspeções periódicas nas instalações físicas, de 
obras e serviços, a fim de verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos 
trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos 
dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, 
bem como a observância das demais condições estabelecidas pelas normas de segurança e 
saúde no trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de segurança coletiva. 
 
10.6. Notificar a CONTRATADA, fixando prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 
verificadas na execução dos serviços objeto do Contrato. 
 
10.7. Proibir que pessoas não autorizadas pela CONTRATADA ou pela COBRA 
TECNOLOGIA, sob qualquer pretexto, efetuem intervenção técnica nos equipamentos objeto 
do Contrato. 
 
10.8. Disponibilizar o local e os meios para a execução dos serviços. 
 
10.9. Colocar a disposição da CONTRATADA local para guarda dos materiais e 
equipamentos, bem como guarda dos uniformes e outros pertences dos empregados. 
 
10.10. Efetuar os pagamentos mediante comprovação de execução dos serviços, dentro dos 
prazos e vencimentos estabelecidos. 
 
10.11. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento 
parcial ou total dos termos deste Termo de Referência; 
 
10.12. A COBRA TECNOLOGIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada; 
 
10.13. A COBRA TECNOLOGIA reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a 
fiscalização sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o 
Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas no mesmo. 
 
10.14. Permitir a entrada dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
disponibilizando cartão de acesso para a execução dos serviços, que deverão portar 
obrigatoriamente os crachás funcionais da CONTRATADA, seguindo padrão estabelecido 
pela COBRA TECNOLOGIA. 
 
 
11.0. Garantia dos Serviços: 
 
 
11.1. Quando da execução da primeira manutenção preventiva, deverão ser abrangidas, 
além das rotinas diárias, também as de caráter quinzenal, mensal, trimestral, semestral e 
anual. 
 
11.2. Estes serviços deverão ser executados no primeiro mês do contrato, sendo admissível 
prorrogação deste prazo somente através de comunicação antecipada e justificada técnica, 
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e formalmente, com as razões em que fundamentem a impossibilidade do atendimento, 
informando a nova data de previsão do atendimento, desde que analisadas e aceitas pela 
COBRA TECNOLOGIA.  
 
11.3. Após o término do contrato, será feita vistoria em conjunto com engenheiro designado 
pela COBRA TECNOLOGIA, com assinatura pelas partes, de termo conjunto de entrega das 
instalações, no prazo de até 30 (trinta) dias, sem ônus à COBRA TECNOLOGIA. 
 
11.4. Os serviços de manutenção corretiva/preventiva que se fizerem necessários e que irão 
interferir no funcionamento normal das edificações, desde que não sejam emergenciais, 
deverão ser executados fora do horário normal de expediente, desde que previamente 
comunicados à COBRA TECNOLOGIA para adoção das providências necessárias ao 
acesso e segurança do imóvel. 
 
11.5. A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos 
os serviços realizados, materiais/peças utilizados na forma deste Termo de Referência, 
instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor). 
 
11.6. Na hipótese da CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia do 
fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico 
ao estabelecido pelo fabricante. 
 
 
12.0. Horários de Prestação dos Serviços 
 
 
12.1. A COBRA TECNOLOGIA poderá alterar os horários estabelecidos, respeitada a 
natureza diurna e a jornada de trabalho diária, sempre que julgar necessário, devendo 
comunicar por escrito à CONTRATADA; 
 
12.2. O horário de trabalho da equipe permanente será inicialmente o seguinte: 
 
12.2.1. Encarregado Geral 9h as 18h com uma hora de almoço; Técnico Mecânico de 
Refrigeração das 9h as 18h; Ajudantes Gerais das 7h as 20hs; Técnico Eletricista 12x36. 

 
12.2.2. Os serviços que não puderem ser executados durante a semana devido a sua 
especificidade ou especificidade do local deverão ser executados em finais de semana e 
feriados, sem qualquer ônus adicional para a COBRA TECNOLOGIA. 
 
12.3. O horário de trabalho da equipe de prestação de serviços eventuais será: 
 
12.3.1. A CONTRATADA deverá manter uma equipe para prestação de serviços eventuais, 
não residentes, para atendimento das ordens de serviço, a qualquer hora (inclusive sábados, 
domingos e feriados e os períodos noturnos), sem qualquer ônus adicional para a COBRA 
TECNOLOGIA. 
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13.0 Acordo de Nível de Serviço 
 
 
13.1. Os conceitos de qualidade de atendimento serão definidos conforme a tabela seguir, 
assegurada a ampla defesa: 
 
Conceito Atendimento fora do prazo sobre 

o total de chamados do mês 
Quantidade de intervenções num equipamento ou 

ocorrência, relativas ao mesmo problema ocorrido no prazo 
de 30 dias 

Ótimo  Até 3%  0  
Bom  4% a 8%  1  
Regular  9% a 15%  2  
Ruim  Acima de 15%  3  
 
13.1.1 Os conceitos serão definidos tanto pela coluna Atendimento fora do prazo sobre o 
total de chamados do mês tanto pela coluna Quantidade de intervenções num equipamento 
ou ocorrência, relativas ao mesmo problema ocorrido no prazo de 30 dias, não sendo 
necessário que as duas ocorram ao mesmo tempo. 
 
13.0 MULTA CONTRATUAL 
 
13.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, assegurada a ampla defesa à 
CONTRATADA, ficará a CONTRATADA sujeita as seguintes penalidades: Advertência e 
Multa. 
 
13.2. A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assim entendidas aquelas que 
não acarretem prejuízo de abranger ao interesse do serviço contratado. 
 
13.3. Como forma a punir certas ocorrências pontuais da CONTRATADA, serão aplicadas as 
tabelas a seguir, respeitando-se o limite para a aplicação de multas estabelecida pela lei n° 
8.666/93 (e alterações vigentes), independente da aplicação de outras penas. 
 
13.4. A caracterização formal da “ocorrência” do item ‘DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA” da 
tabela 2 – INFRAÇÃO, será a notificação da CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO do 
COBRA TECNOLOGIA, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses 
atos. 
 
 
Tabela 1 - Correspondência 
Grau  Valor da Multa  
1  0,2% do valor do serviço permanente devido no mês de ocorrência.  
2  0,5% do valor do serviço permanente devido no mês de ocorrência.  
3  1,0% do valor do serviço permanente devido no mês de ocorrência.  
4  2,0% do valor do serviço permanente devido no mês de ocorrência.  
5  5,0% do valor do serviço permanente devido no mês de ocorrência.  
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

62

Tabela 2 - Infração 
 
ITEM  DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA  GRAU  
1  Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais; por ocorrência, limitada a uma ocorrência.  
5  

2  Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI, 
quando necessários; por empregado, por ocorrência, cumulativamente não superior a 
10%.  

5  

3  Utilizar as dependências da COBRA para fins diversos do objeto do Contrato; por 
ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.  

4  

4  Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo 
justificado; por ocorrência, limitado a uma ocorrência.  
 

4  

5  Execução de serviços de forma incorreta, em desconformidade com as normas 
técnicas pertinentes, com padrão de qualidade inferior ou em prazos superiores à 
média de mercado, embasados em clara deficiência técnica do (s) profissional (is) 
envolvidos ou por falta de equipamento ou ferramenta adequados, por ocorrência, 
cumulativamente não superior a 10%.  

4  

6  Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; por ocorrência, 
cumulativamente não superior a 10%.  

3  

7  Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.  

3  

8  Deixar de disponibilizar equipamentos, ferramentas ou aparelhos necessários à 
realização dos serviços do escopo do contrato; por ocorrência, cumulativamente não 
superior a 5%.  

3  

9  Deixar de repor ferramentas/equipamentos desgastados, avariados ou inoperantes que 
sejam de sua responsabilidade; por ocorrência, cumulativamente não superior a 5%.  

3  

10  Deixar de cumprir a programação periódica de manutenção preventiva; por item, por 
ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.  

3  

11  Não providenciar substituto para componente da equipe de serviços; por empregado 
e por ocorrência, cumulativamente não superior a 2%.  

2  

12  Deixar de entregar os salários, vales-transportes e/ou vale-refeição nas datas 
avençadas, por ocorrência, cumulativamente não superior a 2%.  

2  

13  Permitir a presença de empregado não uniformizado ou mal apresentado ou não 
fornecer uniformes novos quando necessário, por ocorrência, cumulativamente não 
superior a 2%.  

1  

14  Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições; por empregado e por dia, cumulativamente não superior a 2%.  

1  

15  Deixar de cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência, cumulativamente não superior a 10%.  

1  

16  Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seus 
funcionários, por dia, cumulativamente não superior a 10%.  

1  

 
 
 
13.5. Pela execução de forma insatisfatória, por culpa imputada à CONTRATADA, e pela 
sua execução de forma incorreta poderá ser aplicada multa diária de 0,3% (zero vírgula três 
por cento), incidente sobre o faturamento mensal relativo aos serviços permanentes, devido 
no mês da ocorrência, cobrada em dobro no caso de reincidência verificada num período de 
03 meses, sem prejuízo de outras cominações cabíveis. 
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14.0 Garantia Contratual 
 
Será exigida garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, nos termos do artigo 
56 da Lei nº 8.666/93. 
A garantia deverá ser válida durante todo o período de vigência do contrato, estendendo-se 
por mais 3 (três) meses após o término desse período. 
 
15.0  Vigência 
 
O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses. 
 
 
 
 
VALOR DO LANCE = VALOR FIXO GLOBAL + R$72.000,00 (observar item 9.9.1) 
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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DOS TERMOS DO PREGÃO 
  
        (nome da empresa)                  ,  neste ato representada por      (nome do 
responsável)             , declara, para os devidos fins e efeitos legais, que se submete a 
todos os termos do PREGÃO ELETRÔNICO 08-2017-02-03 da COBRA TECNOLOGIA 
S.A, informando que a proposta apresentada pela empresa supracitada obedeceu, 
considerou e aceitou todos os elementos mencionados no referido PREGÃO. 
 
 
 
 
 
Local e data: 
 
Assinatura: 
 
CPF nº: 
 
CI nº: 
 
Número do CNPJ: 
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ANEXO III 

 
                    
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
 
DECLARAÇÕES 
 
 
Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da 
Carteira de Identidade n°............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob 
as penas da Lei: 
 
1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8666/93, acrescido pela Lei no 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos; 
 
2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a 
presente data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação 
das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que 
atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital; 
 
4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 
documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 
obrigações objeto da Licitação. 
 
 
(local e data)________, _____ de __ 
Nome e identificação do licitante 
 
 
 
OBS.: a presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou por representante 
legal da licitante 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 
 
A empresa..........................................., inscrita no CNPJ sob o 
nº.........................................., por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
.........................................., portador do Documento de Identidade nº 
........................................., inscrito no CPF sob o nº ................................ DECLARA, sob 
as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como 
................................  (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP)), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a 
quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei. 
 
Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando 
sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
 
Local, ___ de _______________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

67

ANEXO V 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
DECLARAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
  Comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de prestação de 
serviços anteriores compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, conforme o modelo que será avaliado a qualificação técnica da 
licitante.  
 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(Este modelo é um exemplo de como será avaliada a qualificação técnica da 
licitante) 
Atestamos para os devidos fins que a empresa (nome e CNPJ da empresa favorecedora) 
estabelecida à (endereço completo da empresa prestadora do serviço), na categoria de 
prestadora de serviços, objeto desta licitação, executou para esta empresa (nome e CNPJ 
da empresa emitente), na condição de cliente usuária dos serviços especificados abaixo, 
no período de __/__/__ a __/__/__ 
 
SERVIÇOS PRESTADOS (Lembrete: se for o caso) :................................ 
Nº CONTRATO:................................... DE ...../..../....... 
VALOR PARCIAL / GLOBAL (R$):.................................. (se possível). 
 
Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros 
técnicos de qualidade exigidos, no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, 
até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as 
obrigações assumidas. 
............................, .......de ....................de 200.... 
CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE 
 
CONDIÇÃO DE ACEITABILIDADE: 
 
a) os atestados podem ser emitidos pela mesma pessoa jurídica, contudo deverão 

reportar-se a execução dos serviços, caso a licitante deseje apresentar mais de um 
atestado. 

b) a omissão de qualquer item acima previsto será analisada pelo Pregoeiro, que decidirá 
pela validação ou não do Atestado de Capacidade Técnica, desde que não comprometa 
a análise da qualificação técnica e o atestado se encontre pertinente e compatível em 
características e prazos com o objeto da Licitação. 

c) o atestado deverá ser emitido por pessoa jurídica que comprovadamente tenha 
utilizado os serviços compatíveis com o objeto da licitação, de forma que comprove a 
qualificação técnica da licitante para o 
fornecimento. 

d) não serão aceitos atestados emitidos para outros fornecedores que não sejam aqueles 
que efetivamente tenham assinado o contrato com a emitente. 
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ANEXO VI 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 

 
DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

Declaramos para os devidos fins que a empresa 
___________________________vistoriou as dependências da COBRA, tomando 
conhecimento dos serviços a serem executados referentes ao Pregão Eletrônico 08-2017-
02-03, estando ciente das condições pré-existentes em todas as  instalações. 

 
 

Assinatura 
______________________________ 
Nome e n° de identidade do declarante 

           Local e Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitamos agendar visita com: 
 
LOTE I: CAT- 
Endereço:  
CEP:  
Contatos:  
Telefone: ( 
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ANEXO VII 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
 
PROPOSTA ECONÔMICA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
 Ref.: Cobra Tecnologia S.A. – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03– 

Proposta Econômica de Prestação de Serviços. 
 
 

1. OBJETO: 
 

1.1 Apresentamos nossa Proposta Econômica para prestação dos serviços de 
manutenção predial e de ar condicionado, conforme discriminado no Anexo I do 
Edital que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.  

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 
 
2.1 O PROPONENTE declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege 

a presente licitação bem como o Contrato que o integra. 
 
2.2 As relações empregador/empregado, concernentes ao controle de freqüência, 

disciplina, folha de pagamento e demais obrigações de Lei serão sempre de inteira e 
exclusiva responsabilidade desta empresa. 

 
 
3. PREÇO DO SERVIÇO 
 
3.1 Pela prestação dos serviços, cobraremos, mensalmente, a importância de 

R$............. (........) (em algarismos e por extenso), mensais e sucessivos, sendo 
divido da seguinte forma: 
Prestação de Serviços (Valor fixo mensal): R$............,..(em algarismos e por 
extenso), 
Materiais / insumos (Valor variável mensal): R$ 2.000,00 (Dois mil Reais), conforme 
discriminado no orçamento de custos que integra, para todos os fins de direito, esta 
Proposta Econômica.   

 
 
3.2 A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 

sessão pública do Pregão (salvo disposição específica do edital). 
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3.3 O preço proposto contempla todas as despesas necessárias à plena execução do 
serviço, tais como de pessoal, de administração e todos os encargos (obrigações 
sociais, impostos, taxas etc.) incidentes sobre o serviço.  

 
3.4 O pagamento dos serviços será feito mensalmente, no 5º dia útil, após o dia 15 do 

mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente 
mantida no Banco do Brasil, preferencialmente, por esta PROPONENTE, contra 
apresentação da nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, acompanhada: 
a) da prova de quitação da folha de pagamento, b) do comprovante específico, se for o 
caso, do contrato de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio alimentação; c) da 
correspondente cópia da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, comprovadamente entregue na 
rede bancária autorizada e correspondente à última competência de recolhimento 
vencida imediatamente anterior à data de pagamento.  

 
3.4.1 A GFIP irá relacionar todos os empregados encarregados da execução dos 

serviços e será emitida em nome deste PROPONENTE para cada estabelecimento 
do CONTRATANTE. 

 
3.4.2 A nota fiscal/fatura ou recibo de prestação de serviços, e seus anexos, deverão ser 

entregues ao CONTRATANTE até o dia 15 do mês subseqüente ao da prestação do 
serviço ou dia útil imediatamente anterior, para efetuar o respectivo pagamento dos 
serviços, na forma do item 3.4.(ATENÇÃO: O MÊS DA EMISSÃO DA NOTA 
FISCAL/FATURA PRECISA COINCIDIR COM O MÊS DA REALIZAÇÃO DO 
PAGAMENTO, PARA QUE O RECOLHIMENTO DE INSS OCORRA DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO, NO DIA 10 OU DIA ÚTIL POSTERIOR DO MÊS 
SUBSEQÜENTE AO DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL/FATURA DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO)  

 
 
3.5 Nos termos do Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, a presente proposta refere-se ao 

orçamento de custo de _____/_____(mês/ano). Considera-se como data do 
orçamento a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo do trabalho ou 
equivalente que estipule o salário vigente na data limite da apresentação da proposta. 

 
3.6 Preposto Administrativo.................................................................................. 

3.7 Cargo:.....................................e-mail......................................Tel.: (xx)..................... 

3.8  A Unidade da Federação na qual será emitida a Nota Fiscal é.................................. 

 
3.9 Desde já declaramo-nos cientes de que a Cobra Tecnologia S.A procederá à 

retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei. 
 
 
Anexo: Demonstrativo de Orçamento de Custos ou Planilha de custas ou Formação de 

Preços. 
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ANEXO À PROPOSTA ECONÔMICA 
 
 
DEMONSTRATIVO DE ORÇAMENTO DE CUSTOS (DETERMINAR O TIPO DE 

SERVIÇO) 
CUSTO MENSAL DO SERVIÇO 
 
ANEXO ___ 
    
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DO PREÇO (para prestação de serviço contínuo 
com cessão de mão de obra)  
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra  
Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)    
Salário-Base    
Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)    
Data base da categoria (dia/mês/ano)    
Data base da categoria    
    
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO    
    
REMUNERAÇÃO % VALOR  
Salário Base       
Adicional Noturno       
Hora Noturna Reduzida      
Adicional Periculosidade      
Adicional Insalubridade      
Adicional de Horas Extras       
Intervalo Intrajornada       
Hora noturna adicional      
TOTAL DA REMUNERAÇÃO      
    
    
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS    
    
OBS1: O valor informado deverá ser o custo real do insumo, descontado o valor 
eventualmente pago pelo empregado.  
OBS2: Os valores informados deverão obedecer à Convenção Coletiva de Trabalho - CCT e 
à legislação em vigor.  
     

BENEFÍCIOS 
% 
s/REMUN VALOR   

Vale-transporte        
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Auxílio alimentação/Cesta Básica       

Assistência Médica        

Seguro de Vida, invalidez e funeral       

Auxilio Creche        

Outros (especificar)       
TOTAL DE BENEF. MENSAIS E DIÁRIOS       
        
    
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS     
    
OBS: Valores mensais por empregado.    
     

BENEFÍCIOS 
% 
s/REMUN VALOR   

Uniforme/EPI       

Equipamentos       

Materiais       
Outros (especificar)       
TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS       
        
    
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
    
SUBMÓDULO 4.1 Encargos Previdenciários e FGTS   
    
OBS1: Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela 
legislação vigente.  
OBS2: Percentuais incidentes sobre a remuneração.  
    

4.1 Encargos Previdenciários e FGTS  % VALOR  

INSS      
SESI/SESC      
INCRA      
SENAI/SENAC      
Salário Educação      

R.A.T. (Riscos Ambientais do Trabalho)      
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FGTS      
SEBRAE      
TOTAL DO GRUPO 4.1      
        
    
 SUBMÓDULO 4.2: 13º SALÁRIO   
    
4.2 13º Salário  % VALOR  
A) 13º salario      
Subtotal       

B)Incid. do 4.1 sobre 13º Sal       
TOTAL  DO GRUPO 4.2      
    
    
SUBMÓDULO 4.3:  AFASTAMENTO MATERNIDADE   
    
4.3 % VALOR  
A)Licença Maternidade      
B)Incidência do submódulo 4.1 sobre Afastamento 
Maternidade       
TOTAL DO GRUPO 4.3      
    
    
SUBMÓDULO 4.4: PROVISÃO PARA RESCISÃO     
    
4.4 Provisão para Rescisão % VALOR  
A)Aviso Prévio Indenizado      

B)incidência do FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado       

C) Multa do FGTS s/ Aviso Prévio Indenizado   
    

 

D)Aviso Prévio Trabalhado      

E) Incidência do submódulo 4.1 sobre o Aviso Prévio trabalhado 
    

 

F) Multa do FGTS do Aviso Prévio trabalhado 
    

 
TOTAL  DO GRUPO 4.4      
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SUBMÓDULO 4.5: CUSTO DE REPOSIÇÃO DE PROFISSIONAL 
AUSENTE     

    

4.5 Custo de Reposição de Profissional Ausente % VALOR  

A) Férias e Terço Constitucional de Férias      
B) Ausência por Doenca       

C) Licença Paternidade      

D)Ausências  legais      

E) Ausência por Acidente do Trabalho       

F) Outros (especificar)      

SUBTOTAL       

G) Incid. 4.1 sobre o custo de reposição      
TOTAL  DO GRUPO 4.5      
    
    
QUADRO RESUMO MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS   
    
RESUMO MÓDULO 4 % VALOR  
4.1. Encargos Previdenciários e FGTS       
4.2. 13º  Sal        
4.3. Afastamento  Maternidade       
4.4. Custo de rescisão       

4.5. Custo de Reposição do profissional ausente       
4.6. Outros (especificar)      
TOTAL DO MÓDULO 4        
    
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS    
       
    
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO   
    
APURAÇÃO DO CUSTO INDIRETO        
        
OBS1: Custos indiretos, Tributos e Lucro por empregado    
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OBS2: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 

 

     
CUSTOS INDIRETOS % s/ CD VALOR  

A) Despesas administrativas      

B) Tributos      

B1. Tributos Federais (especificar)      

B2. Tributos Estaduais (especificar)      

B3. Tributos Municipais (especificar)      

B4. Outros tributos (especificar)      

C) Lucro      
TOTAL DO MÓDULO 5        
    
    
QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO   

MÃO-DE-OBRA vinculada à execução contratula (valor por 
empregado)  VALOR  

a) MÓDULO 1 - composição da Remuneração     

b) MÓDULO 2-Benefícios Mensias e Diários     
c) MÓDULO 3-Insumos Diversos     

d) MÓDULO 4 -Encargos Sociais e Trabalhistas     
SubTotal (A+B+C+D)    

e) MÓDULO 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro     
VALOR TOTAL POR EMPREGADO      
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ANEXO VIII 
 

================================================================ 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E OUTRAS AVENÇAS 
 
================================================================ 
 

DGCO n° XXXXXXXXX 
OC n° XXXXXXX 

 
 
COBRA TECNOLOGIA S.A., com sede na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – 
Jacarepaguá, CEP: 22783-110 – Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ nº 42.318.949/0001-
84, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos pelo(s) seu(s) 
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), doravante denominada 
simplesmente CONTRATANTE, e a XXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada na forma de atos seus constitutivos pelo(s) seu(s),  
representante(s) legal(ais) ao final qualificado(s) e assinado(s), têm entre si justo e 
contratado o presente Contrato de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e condições a 
seguir estipuladas: 
 
 
O presente CONTRATO teve sua MINUTA-PADRÃO analisada pelos Pareceres 
COJUR/CONTRATOS nº 0005 de 06 de janeiro de 2015 e n° 046 de 03 de fevereiro de 
2016. 
 
 
1. OBJETO 
 

1.1. O presente contrato têm por objeto a prestação pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE de serviços especializados em manutenção predial e de ar 
condicionado, conforme Proposta Técnica e Comercial da CONTRATADA   de XX 
de XXXXXXX de 201X, e nas características constantes do Edital e do Anexo I 
deste contrato. 

 
1.2. O presente contrato poderá sofrer acréscimos ou reduções de até 25% (vinte e 

cinco por cento), a critério da CONTRATANTE e mediante aviso formal à 
CONTRATADA. Desde que acordado entre as partes, as supressões poderão 
exceder o percentual aqui estabelecido. 

 
1.3. Consideram-se integrantes do presente instrumento contratual, os termos do 

Edital do PE 08-2017-02-03, da Proposta da Contratada e demais documentos 
pertinentes, independentes de sua transcrição.  
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1.4. Os serviços serão prestados conforme o estabelecido neste contrato, no edital e 
na proposta da CONTRATADA, no endereço do estabelecimento da 
CONTRATANTE, situado na Estrada dos Bandeirantes, nº 7966 – Jacarepaguá, 
CEP: 22783-110 – Rio de Janeiro, RJ, com a seguinte equipe de trabalho, dias e 
horários de trabalho: 

 
POSTOS DE 
 SERVIÇO 

QTDE 
POSTOS JORNADA DE TRABALHO 

ENCARREGADO  GERAL 1 44 HORAS/SEMANA 
TÉC. ELETRICISTA PLANTONISTA –  

DIURNO (ESCALA 12X36) 1 12x36 

TÉC. ELETRICISTA PLANTONISTA –  
NOTURNO (ESCALA 12X36) 1 12x36 

TÉC. MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 1 44 HORAS/SEMANA 
AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO 

PREDIAL - 7:00h às 16:00h 1  
44 HORAS/SEMANA 

AJUDANTE GERAL DE MANUTENÇÃO E REPARO 
PREDIAL - 11:00h às 20:00h 1 44 HORAS/SEMANA 

 
 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

2.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, na forma e nas condições 
estabelecidas no Anexo I. 

 
 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras estipuladas neste 
Contrato, no Edital, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo I deste 
instrumento: 

 
3.1.1. Prestar os serviços objeto deste Contrato, mediante a utilização de uma 

equipe de trabalho plenamente capaz de desempenhar as atividades 
descritas no Edital, neste Contrato, Proposta da CONTRATADA, anexos 
e documentos aplicáveis, garantindo a qualidade dos mesmos, dentro dos 
prazos e condições estabelecidos neste instrumento, na Proposta da 
CONTRATADA e documentos aplicáveis; 

 
3.1.2. Responsabilizar-se pelos serviços prestados para a execução do objeto 

deste Contrato, obrigando-se a reparar exclusivamente às suas custas e 
dentro dos prazos estabelecidos, todos os defeitos, erros, falhas, 
omissões e quaisquer outras irregularidades verificadas na execução dos 
mesmos, que possam ser atribuídas exclusivamente por dolo ou culpa à 
CONTRATADA; 
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3.1.3. Responsabilizar-se integralmente por multas e penalidades impostas pela 
fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência Social e/ou outros 
órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais a que der causa em 
razão deste Contrato e/ou de sua execução; 

 
3.1.4. Manter um arquivo completo de toda a documentação referente aos 

serviços objeto deste Contrato, durante a vigência deste instrumento, com 
o devido zelo, segurança e sigilo, bem como fornecer relatórios quando 
solicitado; 

 
3.1.5. Restituir, quando da extinção ou rescisão deste Contrato, todos os 

documentos recebidos da CONTRATANTE e/ou que contenham 
informações obtidas no período de vigência deste instrumento; 

 
3.1.6. Atender, na execução deste Contrato, o que determinam as Leis 

Federais, Estaduais e Municipais, relativas a trânsito, seguros, obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, acidentes do trabalho, segurança e saúde 
ocupacional e as demais legislações aplicáveis (inclusive fornecendo os 
equipamentos de proteção individual que se fizerem necessários), 
correndo, por sua conta e responsabilidade exclusivas, todas as 
obrigações que estejam exclusivamente sob sua responsabilidade, 
inclusive fiscais ou parafiscais, daí decorrentes, desde que tenham como 
escopo este instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta 
expressamente de quaisquer encargos e responsabilidades; 

 
3.1.7. Assumir, a título exclusivo, as condições de empregador, patrão ou 

empresário, no que diz respeito às pessoas que sejam contratadas para o 
cumprimento deste Contrato, não havendo vinculação de ordem 
trabalhista entre os empregados ou prepostos da CONTRATADA com a 
CONTRATANTE; 

 
3.1.8. Excluir de imediato a CONTRATANTE de todo e qualquer processo 

judicial ou administrativo que seja ajuizado/instaurado por empregado ou 
quaisquer outros profissionais da CONTRATADA, terceiros ou órgão 
governamental em razão deste Contrato e/ou de sua execução, isentando 
a CONTRATANTE de qualquer ônus ou responsabilidade; 

 
3.1.9. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável pela integral 

execução do presente Contrato, perante a CONTRATANTE, 
independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE; 

 
3.1.10. Substituir de imediato, mediante solicitação da CONTRATANTE, o 

preposto cujo comportamento, a juízo da CONTRATANTE, mostrar-se 
inconveniente para a boa execução dos serviços; 
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3.1.11. Fornecer, mensalmente, ou a critério da CONTRATANTE, em prazo 
inferior, relatórios detalhados a respeito dos serviços prestados à 
CONTRATANTE, conforme pedidos desta; 

 
3.1.12. Fazer que seus empregados ou prepostos quando a serviço nas 

dependências da CONTRATANTE ou nas de cliente desta, portem 
crachá de identificação. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE, além de outras estipuladas neste 
Contrato, na Proposta da CONTRATADA e no Anexo I deste instrumento: 

 
4.1.1. Fornecer todas as informações necessárias, dirimir dúvidas e orientar a 

CONTRATADA em todos os casos omissos, quando indispensáveis ao 
perfeito cumprimento deste Contrato; 

 
4.1.2. Pagar os valores devidos à CONTRATADA, em conformidade com as 

condições e critérios estabelecidos neste Contrato, desde que após a 
aferição do adimplemento contratual da CONTRATADA; 

 
4.1.3. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade na execução dos 

serviços objeto do presente Contrato. 
 
5. PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HOMOLOGAÇÃO 
 

5.1. A CONTRATADA dará início na prestação dos serviços do objeto do presente 
após a assinatura deste contrato. 

 
6. PESSOAL 
 

6.1. Para realização dos serviços ajustados, a CONTRATADA designará profissionais, 
especializados e devidamente credenciados, assumindo total responsabilidade 
pelo controle de freqüência, disciplina e pelo cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 
indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de 
saúde pública e regulamentadoras do trabalho, assim como pelo cumprimento de 
todas as demais obrigações atinentes ao presente contrato, não havendo 
vinculação de ordem empregatícia entre os profissionais da CONTRATADA com 
a CONTRATANTE. 

 
6.2. A CONTRATANTE poderá reter e ou descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA o montante necessário para o cumprimento das obrigações 
previstas no item acima, se a CONTRATANTE for envolvida em alguma autuação 
ou processo concernente às mesmas. 
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6.3. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos legais, não 
transfere para a CONTRATANTE a responsabilidade pelo seu pagamento. Caso 
venha a CONTRATANTE a satisfazê-los, ser-lhe-á assegurado o direito de 
regresso, sendo os valores pagos atualizados financeiramente, desde a data em 
que tiverem sido pagos pela CONTRATANTE até aquela em que ocorrer o 
ressarcimento pela CONTRATADA. 

 
6.4. A CONTRATADA se obriga a substituir, mediante solicitação formal e a critério da 

CONTRATANTE, qualquer dos seus profissionais designados para executar as 
tarefas correspondentes a este contrato, que não esteja correspondendo aos 
padrões estabelecidos pela CONTRATANTE.  A CONTRATADA terá o prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da solicitação, para proceder à 
troca. 

 
7. PREÇO 
 

7.1. Pela prestação dos serviços descritos neste Contrato a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor total estimado de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX). 
mensais e sucessivos, sendo divido da seguinte forma: 
 
7.1.1. Prestação de Serviços (Valor fixo mensal) R$ XXXXXXXX (XXXXXXX) e 
Materiais / insumos (Valor variável mensal): R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
7.2. Nos valores mencionados no item acima estão incluídas todas as despesas 

necessárias à plena execução dos serviços, tais como de fornecimento de 
materiais e equipamentos, de pessoal, de administração e todos os encargos 
(obrigações sociais, impostos, taxas etc) incidentes. 

 
8. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 
 

8.1. O preço estipulado poderá ser repactuado mediante acordo entre as partes, de 
acordo com a legislação vigente, adotando-se como parâmetros básicos a 
qualidade e os preços de mercado para a prestação dos serviços objeto deste 
Contrato. 

 
8.2. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que 

seja observado o interregno mínimo de um ano. 
 

8.3. O interregno mínimo de um ano para a primeira repactuação dos custos 
decorrentes de mão de obra será contado da data da apresentação da proposta, 
assim entendido como a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho 
ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta.  

 
8.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano deve ser 

contado da última repactuação correspondente a mesma parcela objeto da nova 
solicitação. Entende-se como última repactuação a data em que iniciou seus 
efeitos financeiros, independentemente daquela em que foi celebrada. 
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8.5. 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. 

 
8.6. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, 

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
apresentação das Planilhas de Custos e Formação de Preços - Anexo II, do novo 
acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo dos Postos de Serviços que 
fundamenta a repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à 
comprovação da alteração dos preços de mercado em cada um dos itens da 
planilha a serem alterados, sendo 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 coletivo 
ou convenção coletiva. 

 
8.7. Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de revisão 

contratual, eventuais reajustes concedidos pela CONTRATADA à seus 
empregados, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, 
ou que concedam aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros 
setores da economia. 

 
8.8. O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio 

contratual, na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93. 
 
9. GARANTIA CONTRATUAL 
 

9.1. Como compromisso de integral cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas, inclusive por multas eventualmente aplicadas, a CONTRATADA 
manterá garantia em favor da CONTRATANTE numa das modalidades previstas 
no artigo 56 da Lei nº 8.666/93, no valor de R$ XXXXXXXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXXX), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste 
contrato, a ser entregue no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
assinatura, prorrogável por mais 10 (dez) dias, mediante aceitação pela 
CONTRATANTE de justificativa encaminhada  pela CONTRATADA, a qual 
deverá ser válida durante todo o período de vigência contratual, estendendo-se 
por mais 3 (três) meses.  

 
9.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação da garantia autoriza a 

CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas. 

 
9.3. A garantia eleita pela CONTRATADA deverá atender aos requisitos mínimos 

descritos a seguir: 
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9.3.1. a caução em dinheiro deverá apresentar as seguintes características: 
 

a) o valor relativo à garantia entregue pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE será administrado por meio de aplicação financeira 
capaz de assegurar a atualização monetária do dinheiro; 

 
b) a aplicação financeira será objeto de escolha conjunta entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 
 
c) o montante aplicado permanecerá bloqueado para movimentação 

durante toda a vigência contratual, e será liberado, com a respectiva 
atualização monetária, somente depois que a CONTRATANTE puder 
assegurar que não existem pendências contratuais atribuíveis à 
CONTRATADA; e 

 
d) a CONTRATADA terá acesso, mediante solicitação prévia com 

antecedência de 03 (três) dias úteis, aos extratos relativos à conta de 
caução para mero acompanhamento; 

 
9.3.2. os títulos da dívida pública deverão: 

a) ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil; e 

 
b) ser avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 
 

9.3.3. a fiança bancária deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 
 

a) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e 
principal pagador, quitará perante a CONTRATANTE eventuais 
débitos oriundos da execução contratual, inclusive os de natureza 
trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado na carta 
fiança, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado 
não cumpra suas obrigações; 

 
b) expressa renúncia do fiador ao “benefício de ordem” e; 
 
c) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado; 

 
9.3.4. a apólice do seguro garantia deverá atender no mínimo as seguintes 

exigências: 
 

a) indicar a CONTRATANTE como beneficiária do seguro; 
 
b) indicar que o seguro garante o fiel cumprimento das obrigações 

assumidas pelo fornecedor por meio do ajuste firmado, inclusive as de 
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natureza trabalhista e/ou previdenciária, até o valor da garantia fixado 
na apólice; e 

 
c) não exibir cláusula capaz de restringir a cobertura securitária relativa 

a eventuais descumprimentos pela CONTRATADA de seus deveres 
contratuais, cíveis, trabalhistas ou previdenciários pertinentes à 
execução do contrato. 

 
9.4. A CONTRATADA obriga-se a apresentar termo de quitação do seguro quando da 

apresentação da respectiva apólice. Caso o pagamento do prêmio tenha sido 
parcelado pela CONTRATADA, esta se obriga a apresentar mensalmente 
comprovante do referido pagamento. 

 
9.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá assegurar o 

pagamento de: 
 

9.5.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 
9.5.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 
 
9.5.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; e 
 
9.5.4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não adimplidas pela CONTRATADA. 
 

9.6. A vigência da garantia deve ser compatibilizada com a nova vigência contratual, 
quando houver prorrogação do contrato. 

 
9.7. Havendo majoração do preço contratado, fica a critério da CONTRATANTE 

solicitar formalmente à CONTRATADA a integralização da garantia, limitada ao 
percentual estabelecido no item 9.1. No caso de supressão, a alteração na 
garantia para adequação ao novo valor ocorrerá mediante solicitação da 
CONTRATADA, respeitando-se também o mesmo percentual. 

 
9.8. Utilizada a garantia, a CONTRATADA obriga-se a integralizá-la no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pela 
CONTRATANTE. 

 
9.9. O valor da garantia somente será liberado à CONTRATADA após a execução de 

todos os serviços contratados ou por ocasião da rescisão do contrato, desde que 
não possua obrigação ou dívida inadimplida com a CONTRATANTE, e mediante 
a comprovação do cumprimento de todas as obrigações de natureza trabalhista e 
previdenciária em relação aos seus empregados. 
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9.10. Caso o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias não ocorra até 
o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela 
CONTRATANTE. 

 
10. PAGAMENTO 
 

10.1. O pagamento será creditado em conta corrente mantida, preferencialmente no 
Banco do Brasil S.A., em nome da CONTRATADA, no 5º (quinto) dia útil após o 
dia 15 do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a 
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura ou recibo da prestação de serviços. 

 
10.2. As notas fiscais indicarão o serviço a que se referem e o número do contrato, 

ou seja, o número de referência da CONTRATANTE, bem como os números 
de DGCO e OC constantes deste contrato e deverão ser entregues à 
CONTRATANTE no endereço mencionado no preâmbulo do presente contrato 
ou em outro local, desde que previamente indicado pela CONTRATANTE, em 
no máximo 05 (cinco) dias úteis após a sua emissão. 

 
10.3. As Notas Fiscais serão submetidas ao processo de ateste eletrônico pela 

CONTRATANTE, por intermédio do seu sistema. O ateste eletrônico será 
concluído no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da Nota 
Fiscal, e caso a Nota Fiscal esteja conforme, a CONTRATADA será 
comunicada por e-mail previamente cadastrado na CONTRATANTE. 

 
10.4. Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na nota 

fiscal /fatura, esta será devolvida à CONTRATADA em, no máximo, 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data da conclusão do ateste referido na cláusula 10.3 
acima, acompanhada das informações correspondentes às irregularidades 
verificadas, para as devidas correções.  Neste caso, a CONTRATANTE terá o 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da reapresentação do 
documento, para efetuar novo processo de ateste eletrônico.  Enquanto a Nota 
Fiscal não for devidamente atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada 
neste contrato, o pagamento não será liberado. 

 
10.5. Caso até o dia ajustado para o pagamento, a Nota Fiscal não tenha sido 

atestada pela CONTRATANTE, na forma ajustada neste contrato, por culpa da 
CONTRATADA, o prazo para pagamento será prorrogado para até 05 (cinco) 
dias úteis após o ateste pela CONTRATANTE. 

 
10.6. Não serão aceitos pela CONTRATANTE, como documento hábil de cobrança, 

boletos bancários. 
 
10.7. Os pagamentos, quando aplicável, ficam condicionados à entrega dos serviços 

e aceitação dos mesmos pela CONTRATANTE. 
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11. INSS/FGTS/TRIBUTOS 
 

11.1. A CONTRATADA destacará na nota fiscal de prestação de serviços, quando 
aplicável, o montante da retenção para a seguridade social, aplicando a alíquota 
de 11% (onze por cento) sobre o valor tributável da nota. Esse montante será 
retido pela CONTRATANTE que o recolherá ao INSS no prazo legal, em nome 
da CONTRATADA. A falta de destaque dos onze por cento na nota fiscal não 
impedirá a CONTRATANTE de fazer a retenção.  

 
11.2. Caso a CONTRATADA não entregue a nota fiscal à CONTRATANTE, no prazo 

estipulado, constituirão ônus da CONTRATADA os encargos e penalidades 
incidentes sobre a contribuição previdenciária retida e recolhida com atraso ao 
INSS pela CONTRATANTE. 

 
11.3. A CONTRATADA optante pelo SIMPLES apresentará mensalmente, junto com 

cada fatura, cópia autenticada do DARF-SIMPLES pago, referente ao mês de 
competência anterior ao da fatura. 

 
11.4. A CONTRATADA, dentro dos cinco dias subsequentes ao vencimento do prazo 

legal para o recolhimento das contribuições ao FGTS, entregará à 
CONTRATANTE cópia autenticada da guia de recolhimento e da folha de 
pagamento. 

 
11.5. A CONTRATANTE poderá descontar de todo e qualquer crédito da 

CONTRATADA os encargos e penalidades, bem como poderá também reter 
qualquer pagamento devido à CONTRATADA enquanto esta não entregar o 
DARF-SIMPLES, e a guia de recolhimento do FGTS e a folha de pagamento. 

 
11.6. A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre os serviços ora 
contratados, quando a legislação municipal assim o exigir, bem como serão 
retidos na fonte outros tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para a execução dos serviços objeto deste 
contrato, de acordo com o determinado pela legislação vigente. 

 
12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

12.1. Durante a vigência deste contrato e ao término do prazo de validade de cada 
certificado, a CONTRATADA se obriga a apresentar à CONTRATANTE os 
seguintes certificados devidamente atualizados: 

 
a) certidão negativa com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal de sua sede, 

inclusive perante a divida ativa; 
 
b) comprovante de regularidade de situação com o FGTS; 
 
c) certidão negativa de débito com o INSS; 
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d) certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT). 
 

12.2. A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que 
tratam as alíneas “a” a “c” da cláusula 12.1 acima, caso seja possível, à 
CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da CONTRATADA por 
meio de consulta on-line ao SICAF. 

 
12.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o 

contrato quando, por ocasião do pagamento, a CONTRATADA não comprovar 
sua regularidade fiscal na forma ajustada nas cláusulas acima. 

 
13. PENALIDADES 
 

13.1. Sem prejuízo da possibilidade de rescisão do contrato pela CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA, pela inexecução total ou parcial do 
contrato, as seguintes sanções: 

 
a) a advertência; 
 
b) multa conforme o previsto neste contrato; 
 
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento para 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a dois anos; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que 
aplicou a penalidade. 

 
13.2. A penalidade estabelecida na alínea “b”, poderá ser aplicada de forma isolada ou 

cumulativamente com qualquer das demais. 
 
13.3. Contra as decisões de que resulte a aplicação de penalidades, a CONTRATADA 

poderá apresentar defesa na forma da lei. 
 
13.4. A suspensão temporária poderá ser aplicada quando ocorrer: 

 
13.4.1. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
 
13.4.2. reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados; 
 
13.4.3. atraso, injustificado, na execução/conclusão dos serviços, contrariando o 

disposto no Contrato; 
 
13.4.4. reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
 
13.4.5. irregularidades que ensejem a rescisão contratual; 
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13.4.6. condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

 
13.4.7. prática de atos ilícitos visando prejudicar a execução do contrato; 
 
13.4.8. prática de atos ilícitos que demonstrem não possuir idoneidade para 

contratar com a CONTRATANTE; 
 
13.4.9. descumprimento das obrigações deste Contrato, especialmente aquelas 

relativas às características dos serviços previstas na proposta e no 
Anexo I. 

 
13.5. A declaração de inidoneidade poderá ser proposta ao Ministro da Fazenda 

quando constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da 
CONTRATANTE, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência 
de faltas que acarretem prejuízo à CONTRATANTE ou aplicações sucessivas de 
outras penalidades. 

 
13.6. Em todas as hipóteses de aplicação das sanções administrativas constantes 

desta Cláusula, será assegurado à CONTRATADA, na forma da Lei, o exercício 
ao contraditório e a ampla defesa. 

 
14. MULTAS 
 

14.1. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas no presente contrato, 
pela CONTRATADA, facultará à CONTRATANTE, em cada descumprimento, 
aplicar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da nota fiscal/fatura de 
serviços apresentada no mês anterior para os serviços objeto deste contrato. 

 
14.2. Em caso de reincidência, o valor da multa estipulada no item acima será elevado 

em 1% (um por cento) a cada reincidência, até o limite de 30% (trinta por cento) 
do valor da nota fiscal/fatura de serviços apresentada no mês anterior para os 
serviços objeto deste contrato. 

 
14.3. O descumprimento, pela CONTRATADA, de qualquer das obrigações previstas 

no presente contrato, acarretará a suspensão dos pagamentos até o 
cumprimento das obrigações em inadimplemento. Os pagamentos 
restabelecidos não sofrerão atualização monetária e acréscimos de qualquer 
natureza. 

 
14.4. Na hipótese de rescisão do presente contrato por inexecução total ou parcial ou 

por mora, ficará a CONTRATADA obrigada a pagar à CONTRATANTE multa 
irredutível e não compensatória igual a 20% (vinte por cento) do valor total do 
contrato, sem prejuízo das perdas e danos. 
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15. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 

15.1. A CONTRATADA será responsável por qualquer dano ou prejuízo causado por 
si ou por seus prepostos à CONTRATANTE, ou a terceiros, por ação ou 
omissão. Os danos, prejuízos, indenizações, inadimplementos contratuais, 
multas, ressarcimentos e quaisquer outros débitos da CONTRATADA poderão 
ser descontados de todo e qualquer crédito da CONTRATADA perante a 
CONTRATANTE, após apuração mediante procedimento administrativo onde 
será assegurado à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da comunicação que será feita pela 
CONTRATANTE, por escrito. 

 
15.2. Nos termos da Lei 12.846/2013 estarão sujeitos à responsabilização objetiva e 

civil as pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos previstos na referida lei 
contra a administração pública, nacional e estrangeira, praticados em seu 
interesse ou benefício, exclusivo ou não. 

 

16. SIGILO 
 

16.1. A CONTRATADA obriga-se por si, seus empregados, sócios, diretores e 
mandatários a manter total sigilo e confidencialidade sobre os serviços 
prestados, no que se refere a não divulgação, integral ou parcial, por qualquer 
forma, das informações ou dos documentos a eles relativos e decorrentes da 
execução dos serviços. 

 
16.2. A CONTRATADA obriga-se a tratar como matéria sigilosa, todos os pormenores 

técnicos e comerciais do presente contrato, informações comerciais, industriais e 
empresariais, bem como know-how e outros dados a que vier a ter acesso por 
força do mesmo, obrigando-se ainda a deles não se utilizar, nem possibilitar que 
terceiros deles tomem conhecimento ou se utilizem sem prévia e escrita 
aprovação pela CONTRATANTE. 

 
16.3. A CONTRATADA obriga-se a não fazer qualquer menção do nome da 

CONTRATANTE ou de cliente desta para fins de publicidade, nem divulgar os 
termos deste contrato ou os fatos a ele relativos, sem a prévia e escrita aprovação 
pela CONTRATANTE. 

 
17. RESCISÃO 
 

17.1. Poderá a CONTRATANTE, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, 
rescindir o presente contrato se a CONTRATADA: 

 
17.1.1. não cumprir ou cumprir irregularmente as cláusulas e os prazos 

contratuais; 
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17.1.2. atuar com lentidão na prestação dos serviços, impossibilitando a 
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 

 
17.1.3. atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços; 
 
17.1.4. paralisar a prestação dos serviços, sem justa causa e prévia 

comunicação à CONTRATANTE; 
 
17.1.5. ceder ou subcontratar total ou parcialmente o presente contrato,  
 
17.1.6. desatender as determinações regulares da fiscalização designada para 

acompanhar a execução do contrato; 
 
17.1.7. fizer fusão, cisão ou incorporação ou for incorporada, que prejudique a 

execução do contrato; 
 
17.1.8. cometer falhas reiteradas na execução do contrato; 
 
17.1.9. promover alteração social ou modificação de finalidade ou estrutura que 

prejudique o cumprimento do contrato; 
17.1.10. sofrer penalidade aplicada por órgãos da Administração Pública. 

 
17.2. Poderá a CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a CONTRATANTE, por motivos cuja responsabilidade não seja 
imputável à CONTRATADA, atrasar por mais de 90 (noventa) dias os 
pagamentos devidos.  

 
17.3. Poderá qualquer das partes, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, ou de ação judicial, e mediante simples comunicação escrita, optar 
pela rescisão se a outra parte: 

 
17.3.1. tiver decretada a sua falência; 

 
17.3.2. for dissolvida. 

 
18. FISCALIZAÇÃO 
 

18.1. A CONTRATANTE, mediante preposto seu especialmente designado, 
acompanhará e fiscalizará, na forma que julgar conveniente, a execução do 
serviço. Para tanto, caberá à CONTRATADA franquear acesso direto ao 
processo de execução do serviço, permitindo, inclusive, livre trânsito nas 
instalações onde ele esteja sendo realizado. 

 
18.2. A CONTRATANTE poderá sustar qualquer serviço em execução que 

comprovadamente não esteja sendo executado dentro dos padrões de qualidade 
definidos neste contrato e que ponha em risco o objeto do contrato, cabendo à 
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CONTRATADA todos os ônus da paralisação e atraso de entrega do produto, 
pela inobservância das especificações das condições pactuadas e/ou 
desobediência às ordens ou instruções da fiscalização exercidas formalmente 
por escrito pela CONTRATANTE. 

 
18.3. O atraso na entrega do objeto contratado, em decorrência da inobservância e/ou 

desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, de que trata o item 
anterior, ensejará multa e sanção administrativa, apuradas em processo 
administrativo, onde será assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 
18.4. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas 

com a execução dos serviços, feitas por ocasião da fiscalização ou diretamente 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, serão feitas por escrito e entregues 
mediante protocolo. 

 
18.5. O não atendimento aos termos da reclamação a que alude esta cláusula, dentro 

de cinco dias úteis a contar da data da entrega da reclamação, facultará a 
rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação das penalidades estabelecidas 
neste contrato e das perdas e danos apurados. 

 
19. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

19.1. A CONTRATADA se obriga durante toda a vigência do presente contrato, sob 
pena de rescisão imediata do mesmo a: 

 
19.1.1. cumprir os preceitos e determinações legais concernentes às normas de 

Segurança e Medicina no Trabalho, bem como as convenções e acordo 
trabalhistas e sindicais referentes às categorias de trabalhadores 
empregados pelas partes; 

 
19.1.2. não contratar ou permitir que seus subcontratados contratem mão-de-

obra que envolva a exploração de trabalhos forçados ou trabalho infantil; 
 
19.1.3. não empregar trabalhadores menores de 16 (dezesseis) anos de idade, 

salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade, 
conforme estabelecido na Constituição Federal, artigo 7º, inciso XXXIII e 
na Lei nº 10.097, de 19.12.2000 e da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

 
19.1.4. não empregar adolescentes até 18 anos em locais prejudiciais à sua 

formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem 
como em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não 
permitam a freqüência à escola e, ainda, em horário noturno, 
considerado este o período compreendido entre as 22:00 e 05 horas; 

 
19.1.5. não adotar práticas de discriminação negativa e limitativas ao acesso, ao 

emprego ou à sua manutenção;  
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19.1.6. manter todas as instalações onde serão prestados os Serviços em 
conformidade com as exigências e padrões mínimos estabelecidos pela 
legislação brasileira. 

 
19.2. As partes se obrigam ainda a divulgar entre seus fornecedores, o compromisso 

assumido nesta cláusula, incentivando sempre a sua adoção. 
 

19.3. A CONTRATADA declara, ainda, conhecer e corroborar com os princípios 
constantes no Código de Ética da CONTRATANTE disponível na Internet, 
endereço: [http://www.bbtecno.com.br / empresa /Código de ética ]. 

 
19.4. A CONTRATADA obriga-se durante toda a vigência do presente contrato, sob 

pena de rescisão imediata do mesmo, a cumprir todas as normas e exigências 
legais relativas à política nacional do meio ambiente, emanadas das esferas 
Federal, Estadual e Municipal, principalmente no que concerne à utilização 
racional de recursos naturais, evitando-se desperdícios, bem como a disposição 
correta de seu lixo comercial ou industrial. 

 
19.5. Dentre as recomendações voltadas para sustentabilidade ambiental, a 

CONTRATADA observará também os seguintes critérios elencados na Instrução 
Normativa nº 1 de 19/01/10 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 

 
19.5.1. Que use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos 

inanimados que obedeçam às classificações e especificações 
determinadas pela ANVISA; 

 
19.5.2. Que adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme 

instituído no Decreto nº 48.138, de 08 de outubro de 2003; 
 
19.5.3. Que observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, 

quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruídos no seu 
funcionamento. Para efeitos desta Resolução, aparelho eletrodoméstico 
é aparelho elétrico projetado para utilização residencial ou semelhante, 
conforme definição da NBR-6514; 

 
19.5.4. Que forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se 

fizerem necessários, para a execução de serviços; 
 
19.5.5. Que realize 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; 

 
19.5.6. Que realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pela 

CONTRATANTE, na fonte geradora e a sua destinação às associações 



COBRA TECNOLOGIA S.A - PREGÃO ELETRÔNICO- 08-2017-02-03 - Manutenção Predial e de Ar 
Condicionado – Matriz 
www.licitacoes-e.com.br              

 
 

92

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, 
nos termos da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto 
nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

 
19.5.7. Que respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
 
19.5.8. Que preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias 

usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 
257, de 30 de junho de 1999; 

 
19.5.9. Que os uniformes sejam constituídos, na medida do possível, no todo ou 

em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável. Os uniformes a 
serem fornecidos pela CONTRATADA aos seus empregados deverão 
ser condizentes com a atividade de limpeza que está sendo 
desempenhada, compreendendo peças para todas as estações 
climáticas do ano, sem qualquer repasse de custo à CONTRATANTE. 

 
20. DA DECLARAÇÃO E GARANTIA ANTICORRUPÇÃO 
 

20.1. A CONTRATADA declara neste ato que está ciente, conhece e entende os 
termos da Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e, por si e por seus administradores, 
diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em 
seu nome, se obriga a abster-se de qualquer atividade que constitua violação 
das disposições dos termos da lei mencionada. 

 
20.2. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá ou se oferecer, dar 

ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a 
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de 
outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou 
não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal 
ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este 
contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da 
mesma forma.  

 
21. CLÁUSULA ANTINEPOTISMO  
  
21.1. A CONTRATADA declara ter conhecimento do teor do Decreto n° 7.203, de 

04/06/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da 
administração pública federal; 

 
21.2. Em cumprimento ao artigo 7° do Decreto 7.203/10, é vedada a utilização, na 

execução do serviço terceirizado, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
contratante; 
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21.3. A CONTRATADA declara ciência das penalidades cabíveis conforme disposto 
no item 13 do contrato, caso descumpra as cláusulas 21.1 e 21.2. 

 

22. PREPOSTOS 
 

22.1. As partes nomeiam, neste ato, para representá-la no cumprimento deste 
Contrato, os seus funcionários: 

 
Pela CONTRATANTE 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 
 
Pela CONTRATADA 
Nome:  
Cargo:  
E-mail:  
Telefone:  
 

22.2. Todas as comunicações referentes aos serviços contratados serão 
encaminhadas a esses prepostos, que ficarão responsáveis diretamente pela 
solução das questões apresentadas ou por encaminhá-las para solução por 
quem de direito. 

 
22.3. Na ocorrência de substituição do preposto nomeado, a parte que realizar a 

substituição ficará obrigada a informar à outra parte, sempre por escrito, no 
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a saída do preposto.  Neste mesmo 
prazo deverá ser informado, por escrito, o nome e qualificação do substituto. 

 
23. CONDIÇÕES GERAIS 
 

23.1. O presente contrato não poderá ser cedido nem subcontratado, total ou 
parcialmente, pela CONTRATADA, sem prévia e escrita aprovação pela 
CONTRATANTE, sob pena de nulidade da cessão ou da subcontratação. 

 
23.2. A omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento das disposições 

contratuais, não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito de 
exigir, a qualquer tempo, o fiel cumprimento do estabelecido. 

 
23.3. É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato para 

qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE. 
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24. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 

24.1. O presente contrato terá prazo de 36 (trinta e seis meses), contado a partir da 
data da sua assinatura, podendo ser renovado, mediante celebração de termo 
aditivo, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 
24.2. A CONTRATANTE poderá resilir o presente contrato a qualquer tempo, 

mediante comunicação escrita feita com a antecedência de 60 (sessenta) dias. 
 
25. FORO 
 

25.1. As partes elegem o foro da Comarca do Rio de Janeiro - RJ para dirimir qualquer 
questão oriunda deste contrato, com exclusão de qualquer outro por mais 
privilegiado que se apresente. 

 
Assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em duas vias, com as 
testemunhas abaixo. 
 

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXX de 201X. 
 

 
COBRA TECNOLOGIA S.A. 

 
_________________________   ___________________________ 
Nome       Nome 
Cargo       Cargo 
CPF nº      CPF nº 
 
 

CONTRATADA 
 
 

_______________________________________ 
Nome 
Cargo 
CPF nº 

 
Testemunhas: 
 
____________________________ _____________________________ 
Nome      Nome 
CPF      CPF 
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ANEXO I 
 

Idem anexo I do edital 
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ANEXO II 
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

 
 
 

M    O    D    E    L    O 
 
 
Por intermédio deste termo de homologação e aceite, a CONTRATANTE confirma o 
recebimento dos serviços contratados através do Contrato de Prestação de Serviços 
Especializados e Outras Avenças, firmado pelas partes em XXXXXXXXXXXXX, que, 
foram verificados e testados quanto a sua conformidade perante à CONTRATADA e, dá 
nesta data, seu aceite e recebimento sem perda do direito da garantia e outras faculdades 
previstas no Contrato. 
 
 
 

Rio de Janeiro, ___________/_____________de 20___ 
 
 
 
 
CONTRATANTE       CONTRATADA 
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ANEXO III 
 

Planilha de Custos e Formação de Preços 
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ANEXO IV 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08-2017-02-03 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUALIDADE AMBIENTAL 
 
PROPONENTE 
 
(QUALIFICAÇÃO) 
 
 

Declaramos, sob as penas da Lei, na qualidade de proponente do processo 

licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 08-2017-02-03, instaurado pela 

Cobra Tecnologia S.A., de que atendemos os critérios de qualidade ambiental e 

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, 

conforme Instrução Normativa nº 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia de 

informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Decreto 7.746/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Nome 

CPF 

Cargo 

 


