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ESTUDOS PRELIMINARES

1. INTRODUÇÃO

1.1. Trata-se de realização dos Estudos Preliminares para levantamento de elementos e
análise da viabilidade da contratação de empresa para execução dos serviços de eletricista, com
fornecimento de mão de obra exclusiva e especializada, ferramentas e equipamentos, nos termos dos
ar gos 24, 25, 26, 27 e Anexo III da Instrução Norma va no. 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

2. DIRETRIZES GERAIS

2.1. NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS DE ACORDO
COM A SUA NATUREZA

2.1.1. Os serviços a serem contratados deverão ser objeto de execução indireta e enquadrar-
se nos pressupostos do Decreto no. 9.507, de 21 de setembro de 2018, que "Dispõe sobre a execução
indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União", e
Instrução Normativa no. 5, de 25 de maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão que "Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o
regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional", pois referem-se à execução de a vidades materiais acessórias, instrumentais ou
complementares, relacionadas aos assuntos que cons tuem área de competência legal da
Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Rio de Janeiro - SFA-RJ, no cumprimento de sua
missão institucional.

2.1.2. A contratação dos serviços deverá observar, também, as disposições da seguinte
legislação:

I - Lei no. 5.553, de 6 de dezembro de 1968, dispõe sobre a apresentação e uso
de documentos de identificação pessoal;

II - Lei no. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, ins tui o Vale Transporte e dá
outras providências;

III - Lei no. 8.213, de 24 de julho de 1991, dispõe sobre os Planos de Bene cios
da Previdência Social e dá outras proviências;

IV - Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, regulamenta o
ar go 37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, ins tui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras providências;

V - Lei no. 9.453, de 20 de março de 1997, dispõe sobre a apresentação e uso
de documentos de identificação pessoal.

VI - Lei no. 9.632, de 7 de maio de 1998, dispõe sobre a ex nção de cargos no
âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá
outras providências;

VII - Lei no. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, regula o processo administra vo no
âmbito da Administração Pública Federal;

VIII - Lei no. 10.520, de 17 de julho de 2002, ins tui no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Cons tuição
Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, e dá outras providências;

IX - Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, ins tui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte;

X - Lei no. 11.770, de 9 de setembro de 2008, cria o Programa Empresa Cidadã,
des nado á prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incen vo
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fiscal.

XI - Lei no. 12.305, de 2 de agosto de 2010, Ins tui a Polí ca Nacional de
Resíduos Sólidos;

XII - Lei no. 12.506, de 11 de outubro de 2011, dispõe sobre o aviso prévio e dá
outras providências.

XIII - Lei no. 12.527, de 18 de novembro de 2011, regula o acesso a informações e
dá outras providências;

XIV - Lei no. 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre par cipação, proteção
e defesa do usuário dos serviços públicos na administração pública;

XV - Lei no. 13.467, de 13 de julho de 2017, altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho;

XVI - Lei no. 13.932, de 11 de dezembro de 2019, Ex ngui a cobrança da
contribuição de 10% (dez por cento) devida pelos empregadores em caso de
despedida sem justa causa;

XVII - Lei no. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, aperfeiçoa a legislação penal e
processual penal;

XVIII - Decreto-Lei no. 5.452, de 1o de Maio de 1943, aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho;

XIX - Decreto-Lei no. 9.760, de 5 de setembro de 1946, dispõe sobre os bens
imóveis da União e dá outras providências;

XX - Decreto no. 95.247, de 17 de novembro de 1987, regulamenta a Lei no.
7.418/1985;

XXI - Decreto no. 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprova o regulamento para
a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns;

XXII - Decreto no. 5.940, de 25 de outubro de 2006, ins tui a separação dos
resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e en dades da administração pública
federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua des nação às associações e
cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências;

XXIII - Decreto no. 7.203, de 4 de junho de 2010, dispõe sobre a vedação do
nepotismo no âmbito da administração pública federal;

XXIV - Decreto no. 7.746, de 5 de junho de 2012, estabelece critérios e prá cas
para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações
realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e
pelas empresas estatais dependentes; 

XXV - Decreto no. 8.538, de 6 de outubro de 2015, regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de
pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa sica,
microempreendedores individuais e sociedade coopera vas de consumo nas
contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da administração pública
federal;

XXVI - Decreto no. 8.539, de 8 de outubro de 2015, dispõe sobre o uso do meio
eletrônico para a realização do processo administra vo no âmbito dos órgãos e das
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional;

XXVII - Decreto no. 9.094, de 17 de julho de 2017, regulamenta disposi vos da Lei
no. 13.460/2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários
dos serviços públicos;

XXVIII - Decreto no. 9.178, de 23 de outubro de 2017, estabelece critério, prá cas e
diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas
contratações;

XXIX - Decreto no. 9.507, de 21 de setembro de 2018, dispõe sobre a execução
indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e empresas públicas e das sociedades de economia mista
controladas pela União;

XXX - Decreto no. 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamenta a licitação, na
modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e a contratação de
serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso
da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal;

XXXI - Decreto no. 10.178, de 18 de dezembro de 2019, regulamenta disposi vos
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da Lei no. 13.874, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário;

XXXII - Decreto no. 10.219, de 30 de janeiro de 2020, altera o Decreto no.
10.178/19, para dispor sobre os critérios e os procedimentos para a classificação de
risco de atividade econômica e para fixar prazo para aprovação tácita;

XXXIII - Portaria MPDG no. 443, de 27 de Dezembro de 2018, estabelece os serviços
que serão preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao
disposto no. art. 2o do Decreto no. 9.507, de 21 de setembro de 2018;

XXXIV - Instrução Norma va/SLTI/MPOG no. 1, de 19 de janeiro de 2010, dispõe
sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação
de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e dá outras providências;

XXXV - Instrução Norma va no. 5, de 27 de junho de 2014, dispõe sobre os
procedimentos administra vos básicos para a realização de pesquisa de preços para
aquisição de bens e contratação de serviços em geral;

XXXVI - Instrução Normativa Conjunta MP/CGU no. 1, de 10 de maio de 2016, dispõe
sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder
Executivo Federal;

XXXVII - Instrução Norma va no. 2/SEGES/MPOG, de 6 de dezembro de 2016, que
dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações
rela vas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de
serviços, no âmbito do Sistema de Serviços Gerais - SISG;

XXXVIII -Instrução Norma va no. 5, de 26 de maio de 2017, dispõe sobre as regras e
diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução
indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e
fundacional;

XXXIX - Instrução Norma va/SLTI/MPOG no. 3, de 26 de Abril de 2018, estabelece
regras de funcionamento do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, no âmbito do Poder Executivo Federal;

XL - Nota Informa va no. 17408/2018-MP, interpretação sobre o Submódulo 2.1
- 13o (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias;

XLI - Instrução Norma va no. 1, de 10 de janeiro de 2019, dispõe sobre o Plano
Anual de Contratações de bens, serviços e soluções de tecnologia da informação e
comunicações no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e
fundacional e sobre o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações;

XLII - Portaria MAPA no. 2.125, de 19 de dezembro de 2018, define sobre a
utilização do SISCON-MAPA e define normas, rotinas e procedimentos;

XLIII - Portaria MAPA no. 202, de 17 de janeiro de 2019, ins tui o Comitê de
Governança, Riscos e Controle - CGRC/MAPA;

XLIV - Portaria MAPA no. 79, de 30 de abril de 2019, aprovação dos Fluxogramas
de Prevenção e Reação à prática do nepotismo, vedado pelo Decreto no. 7.203/2010;

XLV - Portaria MAPA no. 70, de 3 de março de 2020, Ins tui a Polí ca de Gestão
de Riscos e Controles Internos - PGRCI do MAPA;

XLVI - Resolução CONAMA no. 401, de 4 de novembro de 2008, estabelece os
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias
comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu
gerenciamento ambientalmente adequado;

XLVII - ABNT NBR 15448-1:2008;

XLVIII - ABNT NBR 15448-2:2008;

XLIX - NR 6 - Equipamento de Proteção Individual (EPI);

L - NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

LI - Caderno de Logís ca, Pesquisa de Preço, Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, 2017;

LII - Caderno de Logís ca, Conta Vinculada, Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, 2018;

LIII - Caderno de Logís ca, Pagamento pelo Fato Gerador, Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 2018;1

LIV - Guia Nacional de Contratações Sustentáveis - set 2019, Advocacia-Geral da
União;
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LV - Convenção Cole va de Trabalho do Sindicato dos Oficiais Eletricistas e
Trabalhadores nas Indústrias de Instalação e Manutenção Elétrica, Gás, Hidráulica,
Sanitária, Mecânica e de Telefonia do Estado do Rio de Janeiro - 2019/2020; 

LVI - Classificação Brasileira de Ocupações;

LVII - Painel de Preços; e

LVIII - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

 

2.2. ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR.

2.2.1. Os serviços de eletricista vêm sendo executados na SFA-RJ a mais de 5 (cinco) anos.

2.2.2. O contrato anterior, no. 3/2015, teve sua vigência es pulada em 12 (doze) meses, com
prorrogação até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei no. 8.666/93,
cujo início ocorreu em 30 de janeiro de 2015.

2.2.3. A contratação ocorreu através do processo SEI 21044.006074/2018-51 onde encontram-
se todas as alterações realizadas até o momento.

 

3. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

3.1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1.1. Esta SFA-RJ, obje vando a proteção de pessoas e do patrimônio público, atualmente,
mantém o Contrato no. 3/2015, que tem por objeto a prestação de serviços con nuados de
manutenção preditiva, com fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos

3.1.2. A contratação dos serviços con nuados de manutenção predi va, sob o regime de
execução indireta e con nua, decorre da inexistência de pessoal qualificado no quadro próprio de
servidores da SFA-RJ, por se tratar de cargo em ex nção, nos termos do ar go 2o da Lei no. 9.632, de
7 de maio de 1998. Assim, a contratação enquadra-se nos pressupostos do Decreto no. 9.507, de 21 de
setembro de 2018.

3.1.3. Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de con nuidade da prestação dos
serviços, perante nova contratação, de forma a garan r a segurança aos usuários e servidores da SFA-
RJ, executando as tarefas de manutenção predi va e corre va de forma a manter o funcionamento
regular de instalações, máquinas e ferramentas, objetivando a prestação dos serviços institucionais.

3.1.4. Outros fatores que deverão ser considerados são:

as falhas potenciais causadas por problemas nas subestações e rede de
distribuição de energia elétrica da SFA-RJ;
a preservação de equipamentos; e
garantia da integridade física da subestação, sobretudo no que diz respeito
à redução de custos com manutenções mais complexas (princípio da
economicidade).

3.1.5. A não realização de manutenção preven va e corre va compromete a integridade dos
equipamentos, diminuindo consideravelmente sua vida ú l e gerando gastos financeiros dispendiosos
e principalmente pode interromper a continuidade dos serviços institucionais.

3.1.6. Diante do exposto jus fica-se a necessidade da demanda apresentada, mostrando-se
indispensável à contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preven va e
corre va, a fim de sanar os problemas atuais, prevenir perdas e garan r a con nuidade de serviços,
contribuindo com as atividades institucionais.

3.1.7. A prestação de serviços ocorrerá no Edi cio Sede, Av. Rodrigues Alves no. 129, Praça
Mauá, Rio de Janeiro/RJ.

 

3.2. REFERÊNCIA AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ÓRGÃO, SE HOUVER

3.2.1. Não se aplica ao caso.

 

3.3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.3.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade:

I - Iden ficação da Ocupação a ser contratada: CBO - 9511-05 - Eletricista de
manutenção eletroeletrônica (Eletricista, Eletricista de manutenção em geral,
Eletricista de manutenção industrial):

a) Competências Pessoais:

Demonstrar dinamismo;
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Autocontrolar-se;
Demonstrar concentração;
Demonstrar prudência;
Demonstrar raciocínio lógico;
Demonstrar coordenação motora; e
Demonstrar persistência.

II - Os serviços de eletricista deverão compreender as atividades abaixo:

a) planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica:

interpretar ordens de serviços;
orçar serviços de manutenção;
estimar tempo de execução do serviço;
estimar necessidades de mão de obra;
especificar materiais e componentes eletroeletrônicos;
verificar condições físicas do local de trabalho; e
selecionar ferramentas e instrumentos;

b) realizar manutenções preventiva, preditiva e corretiva:

obedecer normas técnicas;
listar equipamentos (máquinas, instrumentos, etc.);
listar itens de verificação dos sistemas eletrônicos;
inspecionar sensitivamente máquinas e equipamentos;
avaliar as necessidades de manutenção;
diagnosticar defeitos eletroeletrônicos;
demonstrar equipamentos eletrônicos;
reparar equipamentos eletrônicos;
substituir componentes e dispositivos elétricos;
monitorar equipamentos eletroeletrônicos;
ajustar componentes e dispositivos elétricos;
lubrificar componentes eletroeletrônicos;
testar o funcionamento dos componentes e equipamentos; e
limpar máquinas, equipamentos e local de trabalho.

c) instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos:

interpretar esquemas elétricos;
corrigir esquemas elétricos;
instalar calhas, suportes, eletrodutos, conduites e sistemas
estruturados;
confeccionar chicotes e cablagens elétricos;
fixar manualmente chicotes, cablagens, condutores, equipamentos e
acessórios;
conectar cabos aos equipamentos e acessórios; e
liberar máquinas, equipamentos e sistemas para testes de
funcionamento.

d) realizar medições e testes:

verificar tensões dos sistemas;
verificar resistências dos componentes eletroeletrônicos;
medir correntes dos circuitos;
medir fator de potência; e
verificar aterramento e isolação.

e) realizar serviços segundo normas de segurança, meio ambiente e saúde
ocupacional:

solicitar inspeções dos locais de trabalho;
interpretar laudos de segurança;
interpretar laudos do meio ambiente;
interpretar laudos de saúde ocupacional;
utilizar equipamentos de segurança individual e coletivo;
avaliar condições de insegurança;
sinalizar equipamentos ou locais de trabalho para isolamento;
bloquear o funcionamento da máquina;
aplicar primeiros socorros; e
depositar resíduos em locais próprios.

f) elaborar documentação:

preencher ordens de serviços;
preencher formulários de requisição de materiais;
emitir parecer técnico;

Estudos Preliminares SCC-RJ 10275381         SEI 21044.006130/2019-38 / pg. 5

telmation
Highlight



elaborar relatórios de serviços;
registrar ocorrências de anomalias; e
elaborar diagramas de comando e força.

3.3.2. Para prestação dos serviços e obje vando assegurar a qualidade desejada pela SFA-RJ,
a empresa a ser contratada deverá disponibilizar profissional que apresentem:

a) ensino médio completo;

b) curso básico de qualificação profissional de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas)
horas aula, ministrado em escolas especializadas na área de eletroeletrônica; e

c) curso de segurança comprovados: NR-6, NR-10 e Segurança no Sistema Elétrico de
Potência Complementar;

 

3.3.3. Para selecionar um licitante, se faz necessário cumprimento de requisitos de
qualificação técnica que enumeramos abaixo:

a) Habilitação jurídica: estar em consonância com os termos do art. 28 da Lei no.
8.666/93, devendo dispor de toda documentação e registros exigidos pela legislação
em vigor;

b) Qualificação técnica: atender os termos definidos no art. 30 da Lei no. 8.666/93,
devendo dispor de:

registro ou inscrição na entidade profissional competente;
quadro profissional técnico qualificado relativo à realização do objeto;
comprovação da qualificação técnica profissional de cada um dos
membros da equipe que se responsabilizará pela prestação do serviço; e
todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários à execução
dos serviços.

c) Qualificação econômico-financeira: estar em consonância com os termos do art.
31 da Lei no. 8.666/93, devendo comprovar seu balanço patrimonial através de
demonstrações contábeis, bem como sua boa situação financeira;

d) Regularidade Fiscal e Trabalhista: estar em consonância com os termos do art. 29
da Lei no. 8.666/93, devendo atestar sua:

regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Termo de Serviço (FGTS); e
mão de obra qualificada para prestar os serviços em conformidade com a
legislação trabalhista e com a Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria profissional.

e) Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF;

3.3.4. A empresa contratada deverá fornecer os materiais, equipamentos, peças, materiais e
equipamentos de proteção individual (EPI's) em conformidade com as a vidades que serão
desenvolvidas pelos profissional responsável pela execução dos serviços.

3.3.5. As exigências especificam minimamente as necessidades de serviços e projetam um
patamar aceitável à uma boa execução.

 

3.4. NATUREZA CONTINUADA DOS SERVIÇOS

3.4.1. Trata-se de serviço de natureza con nuada, com dedicação exclusiva de mão de obra,
pois visa o atendimento das necessidades da SFA-RJ, de forma con nua e por mais de um exercício
financeiro, no que se refere ao apoio técnico aos servidores e dirigentes no cumprimento eficiente
das suas atribuições e competências. A realização con nua dos serviços representa um suporte ao
funcionamento das a vidades finalís cas da SFA-RJ, cuja interrupção poderia comprometer a
qualidade dos serviços prestados à sociedade.

3.4.2. A contratação com dedicação exclusiva de mão de obra jus fica-se pela necessidade de
atendimento imediato das demandas, requerendo, assim, a presença do profissional nas dependências
da SFA-RJ, pois, as máquinas e equipamentos necessitam receber constantes e periódicos serviços de
manutenção, a fim de garantir o funcionamento da instituição.

3.4.3. Diante do exposto, e sem prejuízo a con nuidade das a vidades, jus fica-se a
necessidade da execução contínua dos serviços.

 

3.5. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
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3.5.1. Durante a vigência do contrato a Administração adotará o Instrumento de Medição de
Resultados (IMR) de acordo com os parâmetros estabelecidos na IN SEGES/MP no. 05/2017 e suas
alterações posteriores.

3.5.2. O obje vo do documento é a obtenção da melhor execução do objeto, mediante a
definição de indicadores de acompanhamento de qualidade dos serviços prestados.

3.5.3. A avaliação contemplará a definição das situações (indicadores) que caracterizem o
não atendimento do obje vo e atribuição de grau de correspondência, de 1 a 5, de acordo com os
indica vos de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumula vas, de 0,5% a 7,0%
do valor mensal do contrato.

3.5.4. A apuração ocorrerá ao final de cada período (mês), onde o Fiscal Técnico preencherá
a planilha de cálculo o índice global e a encaminhará a CONTRATADA para conhecimento do valor da
glosa a ser aplicada no mês, ajustado ao cumprimento das metas deste acordo e adoção das medidas
recomendadas, quando houver.

3.5.5. Quando o percentual de glosas no período mensal for superior a 10% (dez por cento)
sobre o valor ou o somatório das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do valor mensal no
período de um ano, caracterizar-se-á inexecução parcial, o que implicará na abertura de
procedimento de aplicação das penalidades previstas no contrato.

3.5.6. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base nos
indicadores propostos e u lizará formulários de controle e cheklist dos serviços, conforme modelos
constantes no Anexo 10290299.

 

3.6. NEPOTISMO

3.6.1. A prestação de serviços terceirizados também está sujeita a apuração específica de
nepotismo segundo o Decreto no. 7.203/2010.

3.6.2. Considerando o Anexo IV, da Portaria MAPA no. 79/2019.

3.6.3. Ficou estabelecido o Fluxo de Prevenção ao Nepo smo na prestação de serviços
terceirizados segundo o Anexo 10291691.

 

3.7. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE

3.7.1. A futura contratada deverá obedecer os seguintes critérios de sustentabilidade
conforme determina o Decreto no. 7.746/2012 e suas alterações (Decreto no. 9.178/2017), na Lei
12.305/10 - Polí ca Nacional de Resíduos Sólidos, na Instrução Norma va SLTI/MP no. 01/2010, Guia
Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, legislações ambientais e no que couber durante a
realização das manutenções.

3.7.2. Os bens/materiais devem ser cons tuídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2.

3.7.3. As peças e itens aplicados durante todo o contrato devem ser preferencialmente
acondicionados em embalagens cole vas, com o menor volume possível, u lizando materiais
reciclado ou reutilizados sem perder a garantia de um correto e seguro transporte.

3.7.4. Os materiais e peças empregados não devem conter substâncias perigosas em
concentração acima da recomendada na dire ra RoHS (Restric on of Certain Hazardous Substances),
tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

3.7.5. A futura contratada deverá realizar o recolhimento de todos os resíduos recicláveis
descartados, de forma seletiva, em observância ao Decreto no. 5.940/2006.

3.7.6. Devem ser observados os requisitos ambientais para a obtenção de cer ficação do
Ins tuto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

 

3.8. DURAÇÃO DO CONTRATO

3.8.1. A duração inicial do contrato a ser celebrado deverá ser de 12 (doze) meses, seguindo
os termos do inciso II do artigo 57 da Lei no. 8.666/93.

 

3.9. TRANSIÇÃO CONTRATUAL

3.9.1. Pelas caracterís cas dos serviços, onde não há transferência de conhecimento,
tecnologia ou técnicas empregadas, não há necessidade de transição contratual.
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3.10. SOLUÇÕES DE MERCADO

3.10.1. São amplas as soluções de manutenção predi va. Contudo o modelo de execução
indireta e con nua, com fornecimento de mão de obra especializada, ferramentas e equipamentos, já
vem sendo u lizado na SFA-RJ a diversos anos. A vantagem de u lização de serviços de manutenção
predi va garante o funcionamento regular de instalações, máquinas e ferramentas, obje vando a
prestação dos serviços institucionais.

 

3.11. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

3.11.1. As definições ou padrões para instruir os quan ta vos foram fornecidos segundo o
documento SEI 9182678.

3.11.2. Desta forma, foi definido o quan ta vo de 1 (um) posto de trabalho com execução dos
serviços no Edi cio Sede da SFA-RJ, localizado na Av. Rodrigues Alves no. 129, Praça Mauá, Rio de
Janeiro - RJ. 

 

3.12. LEVANTAMENTO DO MERCADO / JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA

3.12.1. A contratação dos serviços de eletricista corresponder ao código CBO no. 9511-05 -
Eletricista de manutenção eletroeletrônica.

3.12.2. O serviço também encontram-se no CATSERV correspondente ao Item 14534 -
Prestação de serviços de eletricista.

3.12.3. Com estas informações foram realizadas pesquisas junto ao Painel de Preços que
iden ficassem as licitações realizadas nos anos de 2019 e 2020, realizadas no estado do Rio de
Janeiro, com o obje vo de verificar a existência de soluções compa veis / similares que venham a dar
atendimento aos requisitos e necessidades apresentadas no presente estudo.

3.12.4. O resultado da pesquisa consta devidamente anexado ao presente estudo, 
SEI 10302881.

3.12.5. A SFA-RJ poderá, no que for per nente, seguir os modelos pesquisados, observadas as
disposições da IN no. 5/2017.

3.12.6. Opta-se assim por posto de serviço de eletricista de manutenção eletroeletrônica como
a melhor escolha de solução para atendimento às necessidades do órgão.

 

3.13. JUSTIFICATIVAS DO NÃO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

3.13.1. O art. 23, § 1o da Lei no. 8.666, dispõe: "As obras, serviços e compras efetuados pela
Administração serão divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e
economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da compe vidade sem perda da economia de
escola".

3.13.2. A ordem instituída no dispositivo é clara no sentido de que o objeto seja parcelado a fim
de melhor aproveitar os "recursos disponíveis no mercado" e de ampliar a "compe vidade" do
certame. Entretanto, o objeto em questão não e passível de parcelamento pois possui somente um
item.

 

3.14. RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE, RECURSOS
HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS

3.14.1. Manutenção dos ambientes elétricos e de clima zação da SFA-RJ evitando com isso
novos custos de substituição de componentes elétricos das instalações elétrica e mecânicas.

3.14.2. Manutenção da infraestrutura nos ambientes sicos evitando novos custos de
substituição de equipamentos, bem como, garantir a integridade física dos mesmos.

3.14.3. Aumento dos níveis de segurança da informação elétrica da SFA-RJ.

3.14.4. Aumento da eficiência energé ca no uso de componentes elétricos e equipamentos
clima zadores, com mecanismos de monitoração de eventos de segurança (consolidação de
monitoração).

3.14.5. Redução dos incidentes crí cos de infraestrutura nos ambientes sicos das salas, em
especial, a subestação de energia da SFA-RJ.

3.14.6. Garan r maior eficácia na manutenção e atualizações elétricas da SFA-RJ, inclusos os
ambientes da subestação de energia.

3.14.7. Garan r maior eficiência na manutenção e atualização preven va dos componentes e
equipamentos da SFA-RJ, assegurando o funcionamento dentro dos parâmetros esperados.
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3.14.8. Garantir a que os aparelhos e equipamentos operem de acordo com as normas vigentes
e boas práticas.

 

3.15. ESTIMATIVAS DE PREÇOS

3.15.1. Os serviços que exigem dedicação de mão de obra serão contratados estabelecendo-se
como unidade de medida o preço por posto de trabalho, calculado de acordo com a Planilha de Custos
e Formação de Preços. U lizamos o Modelo de Planilha de Custos estabelecido pelo Ministério da
Economia.

3.15.2. A fixação dos valores são balizados em conformidade com a legislação trabalhista,
tributária e previdenciária, bem como na Convenção Cole va de Trabalho e nos dados esta s cos do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED/MTE), da Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS/MTE), da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE), do Registro civil
(IBGE) e, ainda, estatísticas sobre saúde e segurança do trabalhador disponibilizadas pelo INSS.

3.15.3. O es ma va do valor não impede a repactuação de preços que ocorrer durante a
vigência contratual, demonstra apenas a faixa referencial de preços para nova contratação ou
renovação de contrato.

3.15.4. Foi u lizada o método de CENÁRIO MÁXIMO e u lizada a Convenção Cole va de
Trabalho - CCT com o número de registro no MTE: RJ000808/2019.

3.15.5. O modelo u lizado de Planilha de Custos e Formação de Preços é o mesmo disponível
no Portal de Compras, devidamente adaptado às condições da SFA-RJ. O modelo está disponível
em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/noticias/942-planilha-noticia.

3.15.6. A formatação da planilha seguiu, por similaridade, os cálculos descritos em Cadernos
Técnicos disponibilizados pela SEGES/ME.

3.15.7. Anexamos, portanto, as seguintes planilhas:

Planilha de Custos e Formação de Preços - Modelo de Formação de
Custo Mensal Para Um Empregado (SEI 10317000);
Planilha de Custos e Formação de Preços - Modelo Para a Consolidação
e Apresentação de Propostas (SEI 10317361); e
Quadro Resumo do Valor Mensal e Anual dos Serviços (SEI 10324095).

3.15.8. Como resultado dos cálculos, destacamos o seguinte:

3.15.9.  

 

3.15.10. De acordo com os cálculos o valor anual do contrato corresponde a R$ 81.517,35
(oitenta e um mil quinhentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos).

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

A formação de preço do presente estudo considera a vigência contratual de 12 meses,
conforme previsto no art. 57 da Lei no. 8.666, de 23 de junho de 1993. Assim, a rubrica
relativa às férias tem como principal objetivo suprir a necessidade, ao final do contrato de
12 meses, do pagamento das férias remuneradas, na forma prevista no art. 129 da CLT. Esta
rubrica, quando da prorrogação contratual, torna-se custo não renovável (Nota
Informativa no. 17408/2018-MP).

Retiramos dos cálculos a Contribuição Social de 10% sobre o FGTS, conforme Lei no.
13.932/2019.

Utilizamos a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 com validade até o dia 1o
de Março de 2020. Após o registro de nova CCT, os valores devem ser corrigidos.

 

3.16. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS COMO UM TODO
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3.16.1. Os serviços serão executados em imóvel com as seguintes características:

prédio com 10 pavimentos tipo e outro na altura da cobertura;
área tipo de 685,00 m2, possuindo 15 salas de escritório e três colunas de
banheiros;
pavimento da cobertura com área aproximada de 400,00 m2; e
total do imóvel: cerca de 7250,00 m2 de área.

3.16.2. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

3.16.3. A CONTRATADA obriga-se a fornecer aos funcionários todas as ferramentas,
equipamentos e acessórios necessários para a realização dos serviços, incluindo aqueles considerados
de uso pessoal e para segurança (EPI's e EPC's).

3.16.4. Relação básica de materiais e ferramentas de uso individual a serem fornecidos e
repostos:

1. 1 (um) carrinho tipo girica chapa #16, roda grande aro 13", capacidade
160 litros ou maior;

2. 1 (uma) furadeira de impacto 1/2", velocidade variável e reversível (500W-
220V) linha industrial;

3. 1 (um) alicate prensa terminal ilhos, tipo catraca;
4. 1 (um) conjunto de serra copo aço rápido (27, 35 e 500mm) com suporte

A1 e A2 da furadeira;
5. 1 (uma) escada de madeira 8 degraus em "V" com pés de borracha;
6. 1 (um) alicate amperímetro ET-3880 categoria III, isolação 1000V de

segurança;
7. 1 (um) medidor portátil EZALERT tipo caneta para detecção de tensão

entre 90V e 600V, sem contato elétrico e com indicação sonora e luminosa
da presença de tensão;

8. 1 (um) conjunto de chaves de fenda aço, medidas: 1/8" x 4", 3/16" x 4", 1/4"
x 6", 5/16" x 8" e 3/8" x 8". Cabo ergonômico. Largura da ponta é igual ao
diâmetro da haste, possibilitando o uso em bornes (terminais) na linha
elétrica e eletrônica. Chave isolada até 1000V;

9. 1 (um) conjunto de chaves philips em aço, medidas: 1/8" x 4", 3/16" x 4",
1/4" x 6", 5/16" x 8" e 3/8" x 8". Cabo ergonômico.. Largura da ponta é igual
ao diâmetro da haste, possibilitando o uso em bornes (terminais) na linha
elétrica e eletrônica. Chave isolada até 1000V;

10. 1 (um) alicate, cabo isolado para 1000V, para executar tarefas em linhas
energizadas. A marcação de 1000V deve constar no cabo do alicante;

11. 1 (uma) chave grifo 12";
12. 1 (um) alicate bomba d'água 10" modelo 143 ICP;
13. 1 (um) jogo de chaves hexagonal com armação;
14. 1 (um) nivel;
15. 1 (uma) trena;
16. 1 (um) carretel de linha de nylon para pedreiro;
17. 1 (uma) lima chata;
18. 1 (uma) vassoura;
19. 1 (um) par de luvas classe 2, tipo II, tensão máxima de uso (tensão de

linha): 17.000V, tamanho 11";
20. 1 (um) par de luvas de vaqueta para cobertura da luva de borracha;
21. 1(um) par de manga de borracha isolante para média tensão, classe 2,

tensão máxima de uso (tensão de linha): 17.000V;
22. 1 (uma) bolsa de lona impermeável para transporte de luvas e mangas;
23. 1 (um) capacete classe B com aba frontal (tipo II), com encaixe para

protetor facial, com jugular;
24. 1 (um) protetor facial basculante com suporte para capacete;
25. 1 (um) óculos de segurança constituído de armação e visor,

confeccionados de uma única peça de policarbonato, dotado de proteção
lateral com ventilação e ponte nasal nas extremidades das hastes,
podendo também ser utilizado sobreposto aos óculos corretivos;

26. 1 (um) arco de serra;
27. 1 (um) conjunto de chaves fixas de 07mm a 24mm;
28. 1 (um) conjunto de limas chatas e redondas para eliminar rebarbas em

cortes de ferros e tubos; e
29. 1 (uma) lanterna em led recarregável.

 

3.16.5. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

3.16.6. A CONTRATADA deverá atender às diretrizes das Normas de Regulamentação vigentes
relativas à segurança e higiene do trabalho.

3.16.7. Durante toda vigência do contrato deverá ser fornecido pela CONTRATADA os
equipamentos e disposi vos de segurança de uso individual (EPI's e EPC's), des nados a preservar e
proteger a integridade física dos seus empregados.
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3.16.8. A CONTRATADA disponibilizará EPI's e EPCś em quan dade suficiente para o bom
desempenho das a vidades, sem os quais o funcionário será considerado incompa vel para os
serviços.

3.16.9. A CONTRATADA deverá manter os EPI's e EPC's dentro dos prazos de validade e, em
caso de vencimento, repor imediatamente.

3.16.10. Os EPI's e EPC's serão fornecidos gratuitamente ao funcionário e seu custo deve estar
previsto nas despesas indiretas da CONTRATADA.

3.16.11. A CONTRATADA deverá promover ciclos de melhoria através de programas e cursos de
prevenção a acidentes de trabalho com o obje vo de reduzir agravos à saúde e à integridade sica
dos seus funcionários de acordo com as Normas e Leis Trabalhistas.

 

3.16.12. UNIFORMES

3.16.13. A CONTRATADA deverá manter seus funcionários devidamente uniformizados.

3.16.14. O conjunto de uniforme deverá conter os seguintes itens:

1. 2 (duas) calças comprida tipo "jeans" ou sarja;
2. 2 (duas) camisas com a logomarca da CONTRATADA e o nome do

funcionário;
3. 2 (dois) jalecos com dois bolsos frontais, com a logomarca da

CONTRATADA;
4. 2 (dois) pares de calçado de segurança, tipo bota, confeccionada em

borracha vulcanizada para uso em locais úmidos, lamacentos,
encharcados. Com excelente resistência à abrasão, rasgamento e tração,
solado antiderrapante, cano alto flexível;

5. 2 (dois) pares de caçados de segurança, tipo botina, com elástico, de uso
profissional, confeccionado em couro ou vaqueta curtida ao cromo,
palmilha com tratamento anti-fungo, sobre palmilha com tratamento
antimicrobiana, microperfurada e lavável, solado em borracha vulcanizada.
Sem biqueira; e

6. 4 (quatro) pares de meia.

3.16.15. Nenhuma peça do uniforme deverá conter partes metálicas.

3.16.16. Após a entrega do primeiro conjunto, a CONTRATADA deverá subs tuí-los todos por
novos, de 6 (seis) em 6 (seis) meses, independentemente do estado em que se encontrem.

3.16.17. As peças dos uniformes deverão ser confeccionadas em tecido de boa qualidade,
duráveis e que não desbotem facilmente.

3.16.18. Os uniformes deverão ser entregues aos funcionários da CONTRATADA, mediante
recebido em relação nominal, cuja cópia, devidamente acompanhada do original, deverá ser enviada
ao Fiscal Técnico da SFA-RJ.

3.16.19. A CONTRATADA deverá subs tuir as peças do uniforme que apresentarem defeito ou
desgaste independentemente do prazo mínimo estabelecido, sem qualquer ônus à CONTRATANTE ou
aos funcionários.

 

3.16.20. Os serviços a serem executados compreende o seguinte:

instalações elétricas de média tensão (subestações 13,8 kV);
instalações elétricas de baixa tensão (comercial);
montagem, instalação e manutenção de painéis de comando de motores e
quadros de distribuição de energia;
montagem, instalação e manutenção de pontos de energia elétrica para
equipamentos;
montagem instalação e manutenção de painéis de comando utilizando
CLP's;
montagem, instalação e manutenção em motores elétricos em geral; e
segurança em instalações e serviços em eletricidade.

3.16.21. Os serviços em instalações elétricas deverão ser executados de acordo com as normas
e procedimentos técnicos da ABNT e suas atualizações, de acordo com as Normas e Procedimentos
das Concessionárias de Energia da localidade e de acordo com a segurança em instalações e serviços
em eletricidade.

3.16.22. ROTINAS DOS SERVIÇOS

 

SERVIÇOS EVENTUAIS
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1. manutenção, reforma ou ampliação das subestações (13,8kV) distribuidores ou abaixadoras de tensão, incluindo
limpeza do local;

2. manutenção, reforma ou ampliação da rede de distribuição de energia entre o ramal de entrada e os quadros de
distribuição das edificações e/ou equipamentos elétricos, incluindo limpeza do local;

3. manutenção, reforma ou ampliação da rede de distribuição de energia interna das edificações entre os quadros de
distribuição e os pontos de consumo de energia, incluindo limpeza do local;

4. manutenção, reforma ou instalação de quadros de distribuição de energia das edificações ou quadros de comando
de equipamentos elétricos, incluindo limpeza do local;

5. manutenção, reforma ou instalação de pontos de iluminação nas áreas internas ou externas das edificações,
incluindo limpeza do local;

6. manutenção, reforma ou instalação de sistemas automáticos ou reforma na rede elétrica visando a eficiência no
consumo de energia, como instalação de sensores fotoelétricos, sensores de presença e circuitos monitores de
carga, divisão de circuitos de iluminação, etc; incluindo limpeza do local;

7. manutenção, inspeção ou instalação de equipamentos elétricos como ar condicionado, ventiladores, exaustores,
luminárias para placas de indicação, motores de bombas submersas, motores de bombas centrífugas, etc; incluindo
limpeza do local; 

8. levantamento do quantitativo e organização de materiais elétricos e afins; 
9. levantamento de circuitos elétricos com identificação dos mesmos nos quadros de distribuição;

10. leitura e interpretação de desenhos, croquis e projetos elétricos dos serviços a serem executados;
11. inspeção, manutenção e limpeza de caixas de passagem de energia e/ou lógica; 
12. inspeção, manutenção e limpeza de caixas de passagem subterrânea de energia e/ou lógica; 
13. preenchimento de formulários e requisições de materiais necessários á execução dos serviços;
14. ligar e desligar a iluminação, em horários e esquemas definidos pela SFA/RJ;
15. testar circuitos da instalação, utilizando aparelhos de medição elétricos e eletrônicos, para detectar falha e/ou

anomalia; Carga e descarga de materiais;
16. conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utilizados;
17. execução de outras tarefas correlatas e de igual complexidade.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em cabines de medições/Subestações de média tensão/subestações
abaixadora

MENSALMENTE 1. Inspeção na iluminação da cabine; e
2. Verificação da existência de ruídos anormais, elétrico ou mecânico;

SEMESTRALMENTE

1. Inspeção no sistema de pára-raios;
2. Inspeção de todo equipamento e do local;
3. Inspeção nas chaves seccionadoras e fusíveis;
4. Limpeza da cabina;
5. Verificar a voltagem de entrada FF/FN rebaixada;
6. Verificação, em todo equipamento, da existência de vazamento de óleo;
7. Inspeção nos fios, cabos e muflas terminais;
8. Verificação do isolamento das ferragens;
9. Medição da resistência de aterramento dos pára-raios, mantendo-a dentro dos limites

normalizados;
10. Verificação do estado dos isoladores quanto à rachaduras;
11. Verificação da isolação dos transformadores de corrente e potencial;
12. Limpeza dos seccionadores e chaves fusíveis;
13. Lubrificação das partes mecânicas dos seccionadores e disjuntores a óleo;
14. Aferição da escala dos instrumentos de medição;
15. Limpeza dos isoladores e pára-raios;
16. Examinar os isoladores e conchas do pára-raios;
17. Inspeção no barramento, conexões e isoladores;
18. Teste de isolação dos seccionadores isoladores e disjuntores;
19. Exame dos contatos e bornes terminais;
20. Reaperto dos parafusos de fixação dos isoladores e ferragens;
21. Teste de rigidez dielétrica do óleo;
22. Teste de funcionamento do equipamento de segurança;
23. Verificação dos pinos dos isoladores e grampos de suspensão;
24. Reaperto dos bornes de ligação e terminais;
25. Medição do isolamentos dos disjuntores;
26. Substituição do óleo dos disjuntores, quando necessário;
27. Regulagem das partes mecânicas;
28. Reaperto geral das porcas e parafusos.
29. Medição da resistência de isolamento das muflas emenda e derivações;
30. Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos; e
31. Inspeção do banco de capacitores e demais equipamentos.
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Serviços contínuos de manutenção preventiva em quadro geral de forças / qgbt / painel de baixa tensão da
subestação

DIARIAMENTE

1. Leitura dos instrumentos de medição;
2. Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
3. Limpeza externa dos armários;
4. Verificação do aquecimento dos disjuntores termo-magnéticos; e
5. Verificação do equilíbrio das fases nas saídas dos disjuntores.

MENSALMENTE

1. Medição da amperagem (com amperímetro/alicate) dos alimentadores dos circuitos em todas as
saídas dos disjuntores;

2. Verificação dos contatos dos disjuntores;
3. Verificação da concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para

circuitos;
4. Inspeção no barramento e terminais conectores;
5. Controle da carga nos disjuntores;
6. Verificação dos cabos na saída dos disjuntores evitando pontos de resistência elevada;
7. Reaperto dos conectores de ligação;
8. Verificação do sistema de aterramento;
9. Verificação da regulagem dos relés de sobre carga;

10. Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragem;
11. Verificação da tensão das molas dos disjuntores;
12. Lubrificação das partes mecânicas dos disjuntores, caso o fabricante exija; e
13. Limpeza interna do quadro.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em quadros de distribuição

DIARIAMENTE

1. Verificação do aquecimento no disjuntor geral;
2. Verificação do aquecimento nos disjuntores monofásicos;
3. Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
4. Verificação de aquecimento nos condutores de alimentação e distribuição;
5. Verificação dos disjuntores evitando pontos de resistência elevada;
6. Controle da amperagem dos alimentadores;
7. Verificação no funcionamento dos disjuntores;
8. Verificação da fixação do barramento e conexões;
9. Verificação do estado dos fios/cabos na entrada e saída dos disjuntores;

10. Controle de carga nos disjuntores;
11. Verificação do equilíbrio de fases com todos os circuitos ligados;
12. Reaperto dos parafusos de fixação do barramento e conectores;
13. Lubrificação das dobradiças das portas dos armários;
14. Reaperto dos parafusos dos barramentos de entrada e saída;
15. Reaperto dos parafusos dos terminais dos no-fuse;
16. Verificação da tensão da mola dos disjuntores;
17. Verificação do isolamento dos disjuntores; e
18. Limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em iluminação interna e externa, tomadas, sensores e fotocélulas

DIARIAMENTE

1. Inspeção das luminárias quanto à existência de lâmpadas queimadas ou inoperantes;
2. Verificação dos interruptores das lâmpadas quanto às condições operacionais;
3. Verificação da existência de ruído nos reatores;
4. Inspeção dos sensores de presença ou similares quanto ao funcionamento; e
5. Inspeção das fotocélulas ou similares quanto ao funcionamento.

SEMANALMENTE

1. Reaperto dos parafusos de fixação das tomadas.
2. Verificação do sistema de fixação das luminárias;
3. Reaperto dos parafusos de fixação dos soquetes das lâmpadas;
4. Teste de corrente e alimentação das tomadas;
5. Verificação dos pinos fêmeas de contato das tomadas;
6. Verificação do aterramento das luminárias; e
7. Medição do isolamento dos circuitos quanto ao estado dos fios;

MENSALMENTE 1. Limpeza das luminárias e lâmpadas; e
2. Limpeza e teste dos reatores;
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Serviços contínuos de manutenção preventiva em rede elétrica

SEMANALMENTE
1. Inspeção das caixas de passagem;
2. Verificação do estado de conservação das emendas de derivações; e
3. Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.

MENSALMENTE

1. Verificação do estado geral dos cabos;
2. Limpeza das caixas de passagem;
3. Medição da amperagem da fiação e verificação, se estão de acordo com as tabelas

de amperagem máxima permitida; e
4. Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

 

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em rede elétrica estabilizada e aterrada

SEMANALMENTE 1. Inspeção das caixas de passagem; e
2. Inspeção do estado das capas isolantes, fios e cabos.

MENSALMENTE

1. Testar de modo adequado a tensão na reda de tomadas;
2. Reapertar carcaças, tampas e blocos de tomadas;
3. Verificar concordância dos pólos das tomadas;
4. Medição da resistência ôhmica e continuidade dos cabos;
5. Limpeza das caixas de passagem;
6. Medição da amperagem da fiação e verificação, se estão de acordo com as tabelas de

amperagem máxima permitida; e
7. Verificação da corrente de serviço, sobreaquecimento.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em quadros de comando

DIARIAMENTE

1. Verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
2. Verificação da existência de fusíveis queimados;
3. Inspeção da pressão de contato dos fusíveis;
4. Inspeção do estado das bases fusíveis quanto a aquecimento; e
5. Verificação do fechamento correto das tampas dos porta-fusíveis.

MENSALMENTE

1. Inspeção do estado das chaves magnéticas;
2. Verificação do contato dos porta-fusíveis para evitar fusões;
3. Verificação do arco em excesso das chaves magnéticas;
4. Verificação do ajuste dos relés de sobrecarga;
5. Verificação do isolante e continuidade do enrolamento das bobinas das chaves magnéticas;
6. Verificação do estado de conservação das bases fusíveis;
7. Reaperto dos bornes de ligação das chaves magnéticas;
8. Reaperto dos parafusos de contato dos botões de comando;
9. Verificação da equalização da pressão no fechamento dos contatos;

10. Limpeza das câmaras de extinção e dos contactos das chaves magnéticas;
11. Lubrificação das partes mecânicas das chaves magnéticas;
12. Teste de isolação e continuidade dos circuitos; e
13. Ajuste de pressão dos contactos.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em luz de emergência

SEMANALMENTE

1. Verificação das cargas das baterias;
2. Inspeção dos terminais quanto à oxidação
3. Verificação do nível de solução eletrolítica quando for o caso;
4. Teste de funcionamento dos refletores e blocos de emergência;
5. Verificação dos retificadores, bornes, terminais e conexões;
6. Medição da voltagem na saída para os circuitos;
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7. Limpeza das caixas das baterias; e
8. Verificação do estado da conservação das baterias.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em sistemas de proteção contra descargas atmosféricas

SEMANALMENTE

1. estado do captor;
2. isolamento entre o captor e haste;
3. isolamento das cordoalhas de descida para a terra;
4. isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;
5. tubulação de descida;
6. conexão de aterramentos e grampos tensores;
7. malhas de terra; e
8. oxidação das partes metálicas, estrutura e ligações.

MENSALMENTE
1. Medir e registrar resistência de aterramento;
2. Manter, através de correções, resistência de terra abaixo dos valores normatizados; e
3. Combater oxidação através de aplicação de produto químico.

 

Serviços contínuos de manutenção preventiva em sistema de ar condicionado

MENSALMENTE 1. Inspeção dos aparelhos de ar condicionados quanto ao funcionamento ou inoperantes;

 

3.17. CONTA DEPÓSITO VINCULADA

3.17.1. A Conta Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, é um instrumento de
gestão e gerenciamento de riscos para as contratações de serviços con nuados com dedicação
exclusiva de mão de obra pela Administração direta, autárquica e fundacional, conforme alínea "a" do
item 1.1 do Anexo VII-B e do Anexo XII da Instrução Normativa no. 5/2017.

3.17.2. O principal obje vo do instrumento reside na garan a de existência de saldo financeiro
para fazer frente aos encargos trabalhistas devidos aos funcionários contratados pelas empresas
terceirizadas para a prestação de serviços em órgãos e entidades.

3.17.3. Des na-se exclusivamente à provisão dos valores referentes ao pagamento de férias,
1/3 cons tucional de férias e 13o. salário, dos encargos previdenciários incidentes sobre as rubricas
citadas dos funcionários da empresa contratada que se encontram alocados no órgão. Dessa maneira,
os recursos ficam resguardados e somente serão liberados com expressa autorização do órgão
contratante, mediante comprovação das despesas por parte da empresa, não cons tuindo, portanto,
um fundo de reserva.

3.17.4. Os passos devem ser seguidos conforme o Caderno de Logís ca da Conta Vinculada
disponível
em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/caderno_logistica_conta_vinculada.pdf.

 

3.18. PAGAMENTO PELO FATO GERADOR

3.18.1. O Pagamento pelo Fato Gerador é previsto na alínea "a" do inciso V do art. 8o. do
Decreto no. 9.507/2018, também é um dos instrumentos de garan a do cumprimento das obrigações
trabalhistas, das verbas rescisórias, dentre outros eventos, também u lizado nas contratações de
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.

3.18.2. O instrumento passou a ser um dos mecanismos de controle interno, com previsão de
acordo com o art. 18 e Anexo VII-B da IN no. 5/2017, que deve ser adotado pela Administração nos
contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra.

3.18.3. Tal metodologia visa garan r que a Administração se responsabilize tão somente pelo
pagamento dos custos decorrentes de eventos efe vamente ocorridos, mi gando pagamentos dos
custos es mados existentes nas propostas de prestação de serviços que muitas vezes não se realizam,
a exemplo de valores para rescisão, ausências legais, e os auxílios maternidade e paternidade, dentre
outros.

3.18.4. Caso não sejam comprovados os eventos trabalhistas, dentre outros futuros e incertos,
que dariam ensejo ao pagamento pela Administração, esses não comporão os custos finais para
pagamento do contrato.
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3.18.5. O Pagamento pelo Fato Gerador tem como indicador intrínseco permi r com mais
efe vidade que a Administração quan fique os serviços e afira seus resultados, ocasionando, por sua
vez a possibilidade de redimensionamento de valores a serem pagos à contratada.

3.18.6. Portanto, o pagamento somente ocorrerá quando houver uma situação de fato ou
conjunto de fatos, previstas na lei ou contrato, necessária e suficiente à sua materialização, que gera
obrigação de pagamento pela Administração.

3.18.7. Por parte da contratada, a efe vação de seu direito somente nasce quando da
comprovação ou realização de evento programado na sua composição de custos. Se esses não
ocorrem, o direito não se consolida. Por exemplo, as ocorrências das rubricas como licença
maternidade e paternidade; óbitos na família; verbas de rescisão; ausências legais.

3.18.8. Demonstra-se, portanto, que a metodologia pelo Fato gerador prima - além da
fiscalização qualita va na execução do objeto contrato - pela verificação do nascimento de cada
situação que possa ensejar o pagamento pela Administração, tendo em vista que o contratado tem
mera expecta va de direitos sobre o recebimento pela sua prestação de serviço considerando que,
enquanto esta não se realiza e é devidamente aferida pelo fiscal, não gera direito adquirido pelo seu
recebimento.

3.18.9. Os passos devem ser seguidos conforme o Caderno de Logís ca da Conta Vinculada
disponível
em: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/fato_gerador.pdf.

3.18.10. Considerando o exposto no Art. 18 da IN no. 5/2017:

Art. 18 Para as contratações de que trata o art. 17, o procedimento sobre Gerenciamento de
Riscos, conforme especificado nos arts. 25 e 26, obrigatoriamente contemplará o risco de
descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da contratada.

§ 1o Para o tratamento dos riscos previstos no caput, poderão ser adotados os seguintes controles
internos:

I - Conta-Depósito Vinculada - bloqueada para movimentação, conforme disposto em Caderno de
Logís ca, elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, ou

II - Pagamento pelo Fato Gerador, conforme disposto em Caderno de Logís ca, elaborado pela
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

§ 2o A adoção de um dos critérios previstos nos incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser
justificada com base na avaliação da relação custo-benefício.

§ 3o Só será admi da a adoção do Pagamento pelo Fato Gerador após a publicação do Caderno de
Logística a que faz referência o inciso II do § 1o deste artigo.

§ 4o. Os procedimentos de que tratam os incisos do § 1o deste ar go estão disciplinados no item 1
do Anexo VII-B.

3.18.11. Pelo exposto e tendo como avaliação a relação custo-bene cio, a opção de pagamento
pelo Fato Gerador revela-se a mais apropriada.

 

3.19. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

3.19.1. Considerando a IN no. 5/2017.

3.19.2. Considerando a Portaria Ministerial MAPA no. 2.125/2018.

3.19.3. As a vidades de gestão de fiscalização da execução contratual são o conjunto de ações
que tem por obje vo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço
contratado, verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da documentação per nente a
Administração para a formalização dos procedimentos rela vos à repactuação, alteração,
reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, ex nção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de problemas
relativos ao objeto.

3.19.4. O conjunto de a vidades de gestão e fiscalização compete ao gestor da execução do
contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administra va, setorial e pelo público
usuário, de acordo com as seguintes disposições:

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar
a execução do objeto nos moldes contratos e, se for o caso, aferir se a
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão
compatíveis com os indicadores de níveis mínimos de desempenho
estipulados no ato convocatório, para efeito de pagamento conforme o
resultado;
FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: é o acompanhamento dos aspectos
administrativos da execução dos contratos de prestação de serviços
quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como
quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento;
FISCALIZAÇÃO SETORIAL: é o acompanhamento da execução do
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contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos
serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em unidades
desconcentradas de um mesmo órgão ou entidade;
FISCALIZAÇÃO PELO PÚBLICO USUÁRIO: é o acompanhamento da
execução contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o
objetivo de aferir os resultados da prestação dos serviços, os recursos
materiais e os procedimentos utilizados pela contratada, quando for o
caso, ou outro fator determinante para a avaliação dos aspectos
qualitativos do objeto;
GESTOR DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: servidor da Área
Demandante, ocupante de cargo de chefia, formalmente designado para
acompanhar e coordenar as atividades dos fiscais e receber
definitivamente o serviço (ato que concretiza o ateste), após análise dos
relatórios apresentados pela fiscalização técnica e administrativa. É
responsável também pelos procedimentos iniciais ou preparatório, a fim de
dar encaminhamento às solicitações de prorrogações, alterações,
reequilíbrio, pagamentos, eventuais sanções e extinção do contrato;
FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO: servidor indicado pela Área
Demandante dos serviço, formalmente designado, para acompanhar e
fiscalizar a execução dos serviços, conferir a conformidade e a qualidade
dos serviços prestados, realizando o recebimento provisório dos serviços;
FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO: servidor formalmente
designado para acompanhar a execução dos serviços, no que se refere ao
acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas,
previdenciárias e fiscais pela contratada, bem como receber
provisoriamente o serviço;
FISCAL SETORIAL: servidor formalmente designado para acompanhar a
execução do contrato nos aspectos técnicos ou administrativos, quando a
prestação dos serviços ocorrer concomitantemente em setores distintos;
PREPOSTO DA EMPRESA: profissional da empresa contratada
formalmente designado(a) pela contratada antes do início da prestação
dos serviços, em cujo instrumento deverá constar expressamente os
poderes e deveres em relação à execução do objeto;
RECEBIMENTO DEFINITIVO: ato do gestor da execução do contrato que
concretiza o ateste da execução dos serviços após análise dos relatórios e
de toda a documentação apresentada pela fiscalização técnica e
administrativo.

3.19.5. Os fiscais técnicos e setoriais devem, preferencialmente, ter conhecimento do objeto
da contratação a ser indicados pela área demandante dos serviços, para serem encarregados do
acompanhamento e fiscalização dos aspectos qualitativos do contrato sob sua responsabilidade.

3.19.6. A fiscalização administra va é imprescindível nos contratos de prestação de serviços de
dedicação exclusiva de mão de obra.

3.19.7. Realizar uma gestão de execução e uma fiscalização contratual não envolve apenas o
aspecto da legalidade, isto é, se as ações estão de acordo com a lei e os regulamentos per nentes.
Envolve também as dimensões de eficiência, eficácia e efe vidade, ou seja, implica verificar se estão
sendo produzidos os resultados esperados, a um custo razoável, se as metas e obje vos estão sendo
produzidos os resultados esperados, a um custo razoável, se as metas e obje vos estão sendo
alcançados e se os usuários estão satisfeitos com os serviços que lhes são prestados.

3.19.8. Para o exercício da função, o gestor de execução e os fiscais deverão ser cien ficados
expressamente pela área responsável pela indicação acerca de sua designação e das respec vas
atribuições antes da formalização do ato. No ato deve constar o NOME, MATRÍCULA SIAPE, CARGO /
FUNÇÃO e CPF dos indicados assim como também a função e suas devidas obrigações.

3.19.9. A indicação deve considerar a compa bilidade com as atribuições do cargo, a
complexidade da fiscalização, o quan ta vo de contratos por servidor e a sua capacidade para o
desempenho das atividades.

3.19.10. Após indicação, a autoridade competente deverá designar, por ato formal, o gestor da
execução, os fiscais e os substitutos, devendo observar o seguintes:

a) os subs tutos atuação nas ausências e nos impedimentos eventuais e
regulamentares do titular;

b) a designação do gestor da execução e dos fiscais deverá ser publicada; e

c) nos casos de atraso ou falta de indicação, de desligamento ou afastamento
extemporâneo e defini vo do gestor da execução ou fiscais e seus subs tutos, até
que seja providenciada a indicação, a competência de suas atribuições caberá ao
responsável pela indicação.

3.19.11. A atribuição de gestor de execução ou fiscal não pode ser recusada pelo servidor, por
não se tratar de ordem ilegal. Em caso de deficiências e limitações técnicas que possam impedir o
diligente cumprimento do exercício de suas atribuições, o indicado deve expor a situação ao superior
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hierárquico. No caso de recusa por deficiência e limitações técnicas, a Administração deverá
providenciar a qualificação do servidor para o desempenho das atribuições, conforme a natureza e
complexidade do objeto, ou designar outro servidor com a qualificação requerida.

3.19.12. Quando do desligamento de suas atribuições, o gestor da execução ou fiscal e seus
subs tutos deverão elaborar relatório registrando as ocorrência sobre a prestação dos serviços
referentes ao período de sua atuação.

3.19.13. Os fiscais e seus subs tutos, assim que designados, deverão solicitar cadastramento nos
Sistemas SIAFI e SIASG ao Gestor do Contrato, a fim de viabilizar o acesso a consultas e a realização de
medição.

3.19.14. O servidor designado para a gestão de execução e fiscalização de contrato deverá,
sempre que necessário, ser capacitado e orientado para o exercício de suas funções.

3.19.15. Quando houver necessidade de mudança do Fiscal ou do seu subs tuto, o gestor do
contrato deverá solicitá-lo via SEI, visando a expedição de nova Portaria de designação de fiscal.

3.19.16. As a vidades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemática.

3.19.17. A fiscalização administra va poderá ser efe vada com base em critérios esta s cos,
levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e
falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

3.19.18. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á, dentre
outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias auten cadas por
cartório competente ou por servidor da Administração), no caso de empresas regidas pela
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

3.19.19. A fiscalização será realizada mediante Planejamento e com posterior cien ficação da
CONTRATADA e deverá compreender:

1. Fiscalização inicial, no momento em que a prestação de serviços é iniciada:

elaboração de planilha resumo de todo o contrato administrativo, com
informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam
serviços, com os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no
CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios
recebidos, sua especificação e quantidade (vale transporte, auxílio
alimentação), horário de trabalho, local de prestação de serviços, férias,
licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;
elaboração de planilha resumo com todo o material e equipamentos
entregues respeitando os quantitativos e a periodicidade, para o total
cumprimento da execução do contrato;
conferir todas as anotações contidas na CTPS dos empregados, a fim de
que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com
as informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;
o número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no
contrato administrativo;
o salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;
obrigações adicionais constantes na CCT também devem ser consultas; e
verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local
de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados
Equipamentos de Proteção Individual (EPI),

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

realizar a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze
por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a
prestação do serviço;
consultar a situação da empresa junto ao SICAF;
caso o SICAF não esteja regularizado consultar a Certidão Negativa de
Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
verificar, quando couber, a comprovação de que a empresa mantém
reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei no. 8.666/1993.

3. Fiscalização periódica:

evitar ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos terceirizados. As
solicitações de serviços devem ser dirigidas ao Fiscal Técnico. Da mesma
forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados
terceirizados devem ser dirigidas ao Fiscal Técnico;
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vedar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como
negociação de folgas ou a compensação de jornada, esta conduta é
exclusiva da CONTRATADA;
conferir, por amostragem, os empregados terceirizados que estão
prestando serviços e em quais funções, e se estão cumprindo a jornada de
trabalho;
verificar se a CONTRATADA observa a legislação relativa à concessão de
férias e licenças aos empregados, respeita a estabilidade provisória de
seus empregados e observa a data base da categoria prevista na CCT,
concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos;
verificar a necessidade de se proceder à repactuação do contrato,
inclusive quanto à necessidade de solicitação da CONTRATADA;
verificar, por amostragem, junto aos empregados, seus extratos da conta
do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS
estão sendo recolhidas em seus nomes; e
no final de cada ano, todos os empregados devem ter seus extratos do
FGTS validados;

3.19.20. A fiscalização técnica avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o
Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto SEI 10209634, para aferição
da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a
qualidade mínima exigida as atividades CONTRATADAS; ou
deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda;

3.19.21. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços;

3.19.22. O fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços
para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

3.19.23. Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

3.19.24. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da
prestação dos serviços.

3.19.25. A comunicação entre SFA-RJ e a CONTRATADA se dará, principalmente, pela figura do
Gestor. Serão usados, preferencialmente, os canais oficiais de comunicação como mensagem por
correio eletrônico e ofícios.

3.19.26. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra deverão oficiar à Receita Federal do Brasil (RFB).

3.19.27. Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o FGTS, os
fiscais ou gestores de contratos de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
deverão oficiar à Justiça do Trabalho.

3.19.28. O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de
habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais
sanções.

 

3.20. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

3.20.1. Disponibilizar espaço para troca de roupas, guarda de material e equipamentos.

3.20.2. Considerar a necessidade de capacitação de servidores para atuares na contratação e
fiscalização dos serviços de acordo com as especificidades do objeto a ser contratado;

3.20.3. A Equipe de Fiscalização deve realizar reunião com o responsável pela CONTRATADA,
preferencialmente acompanhado pelo preposto, para apresentação das instalações e esclarecimento
sobre a fiscalização e a metodologia do Instrumento de Medição de Resultados na prestação dos
serviços.

 

3.21. MAPA DE RISCOS

3.21.1. Considerando o Art. 26 da In no. 5/2017:

Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo
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menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela
fiscalização.

§ 2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante do Anexo IV.

3.21.2. Considerando o contido na Portaria Ministerial no. 70, de 3 de março de 2020.

3.21.3. Incluímos ao presente o Mapa de Riscos rela vo aos Estudos Preliminares de acordo
com o Modelo disponibilizado pelo MAPA, SEI 10330547.

3.21.4. Alertamos que cada fase posterior ao presente Estudos Preliminares também deve
incluir o respectivo Mapa de Risco em cumprimento à legislação vigente.

 

3.22. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO.

3.23. Considerando o exposto, concluímos pela VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
PRETENDIDA.

 

 

 

JOSÉ EDUARDO DA COSTA

Integrante Demandante

 

ROLAND CHAME CANTANHEDE

Integrante Técnico

 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIAS

Integrante Técnico

 

TELMA VIRGINIA GONÇALVES MORAES

Integrante Administrativo

 

Documento assinado eletronicamente por ROLAND CHAME CANTANHEDE, Chefe da Seção de
Atividades Gerais, em 31/03/2020, às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FARIA, Agente de
Serviços de Engenharia, em 31/03/2020, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO DA COSTA, Economista, em
31/03/2020, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TELMA VIRGINIA GONCALVES MORAES, Agente
Administrativo, em 31/03/2020, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
10275381 e o código CRC B90B14A7.

Referência: Processo nº 21044.006130/2019-38 SEI nº 10275381
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