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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

TERMO DE REFERÊNCIA 
DOC. 120.2021 

 

Processo: PGEA 20.02.2400.0000615/2021-87 

Partes: Interessado(s): Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região 

Assunto: TEMAS: 01.02.03.05. - Manutenção Predial, 01.02.04.04. - Mão de Obra 

Residente 

Observação: Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial, oficial de 

manutenção e sob demanda, englobando manutenção corretiva e/ou 

preventiva, no âmbito da Sede da PRT 24ª Região e das PTMs de Dourados 

e Três Lagoas 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em manutenção predial, 
englobando manutenção corretiva e/ou preventiva, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, 
materiais, ferramentas, EPI’s e demais itens necessários a prestação dos serviços, nas instalações do 
Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul – MPT/MS. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de manutenção predial necessários para o 
bom cumprimento da missão institucional deste MPT/MS e cujas atribuições não fazem parte do 
escopo das carreiras do Quadro de Pessoal do Ministério Público da União; 
2.2. Há necessidade de contratação de 01 (hum) posto de Oficial de Manutenção, que exercerá as 
atividades na Sede do MPT/MS, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS – PRT 24ª, 
considerando que a maior parte da demanda por serviços de manutenção predial é atendida pelo 
referido posto, agilizando o atendimento, evitando agravamento de problemas por demora no reparo 
e assim melhorando a prestação de serviços, tanto ao público interno como externo. 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação dos serviços elencados neste Termo de Referência, por meio de terceirização, 
possui embasamento legal no artigo 10, § 7º do Decreto-Lei nº 200/67, no Decreto nº 2.271/1997. 
3.2. Os serviços serão regidos e fiscalizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e legislação 
correlata. 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade 
pregão. 
4.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA, com início conforme Ordem de Serviço, em 
conformidade com as seguintes especificações abaixo enumeradas: 

5.1.1. A contratação compreende: 

a) Disponibilização de 01 (hum) posto de Oficial de Manutenção, admitido sob regular vínculo de 
emprego, habilitado, treinado e qualificado para a realização dos serviços básicos de Manutenção 
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predial preventiva e corretiva, conforme previsto neste Termo de Referência – TR, em especial item 
14.; 
b) Mão de obra complementar ao Oficial de Manutenção, conforme previsto neste Termo de 
Referência – TR, em especial item 15.; 
c) Fornecimento de insumos: equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, conforme previsto neste TR, 
em especial no item 17. 
d) Fornecimento de insumos: materiais, conforme previsto neste TR, em especial no item 18. 
e) Disponibilização de uniformes, conforme previsto neste TR, em especial item 19. 

5.1.2. Estarão inclusos no valor mensal a ser pago a CONTRATADA os seguintes custos: 

a) Remuneração referente ao posto de Oficial de Manutenção e respectivos uniformes, itens 14., 
19. e Planilha de Custos do Oficial de Manutenção, 

5.1.3. Não estarão inclusos no valor mensal a ser pago a CONTRATADA, mas que farão parte das 
obrigações a serem cumpridas peia CONTRATADA quando solicitado, sendo cobrados separadamente 
quando executados, os seguintes custos: 

a) Mão de obra complementar ao Oficial de Manutenção, nos termos deste TR, em especial item 
15., 
b) Insumos: equipamentos/ferramentas/EPI’s / EPC’s fornecidos nos termos deste TR, em especial 
item 17. 
c) Insumos: materiais fornecidos nos termos deste TR, em especial item18. 
d) Diárias e custo com deslocamento do Oficial de Manutenção e Mão de Obra Complementar, 
quando solicitados pela CONTRATANTE para realização de serviços nas Procuradorias do Trabalho 
nos Municípios, nos termos deste TR, em especial item 20., 
e) Taxas (ART/RRT, prefeitura, etc.) e caçamba para destinação final de resíduos sólidos, nos termos 
deste TR, em especial itens 9.2.4 e 9.3.4 

6. DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. O Oficial de Manutenção ficará lotado na sede do MPT/MS, na unidade Procuradoria Regional 
do Trabalho da 24ª Região, em MS, onde, em regra, os serviços de manutenção predial serão 
prestados. Eventualmente poderão ser solicitados serviços de manutenção nas Procuradorias do 
Trabalho nos Municípios do interior. 
6.2. Os endereços para prestação dos serviços são: 

Unidade Sigla Endereços 

Procuradoria Regional do 
Trabalho da 24ª Região, em MS 

PRT 24ª Rua Dr. Paulo Machado, 120, Santa Fé, Campo 
Grande, MS, cep: 79.021-300, Telefone: (67)3358-
3000 

Procuradoria do Trabalho no 
Município de Dourados, MS 

PTM 
Dourados 

Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2.605, Vila 
Planalto, Dourados, MS, cep 79826-150, Telefone 
(67) 3410-4000 

Procuradoria do Trabalho no 
Município de Três Lagoas, MS 

PTM Três 
Lagoas 

Rua Paranaíba, 1937, Jardim Colinos, Três Lagoas, 
MS, cep: 79.603-090, Telefone (67)3509-2000 

 
6.3. Havendo alteração de endereço, transferência, fechamento ou instalação de nova unidade 
supervenientemente na região de abrangência do MPT/MS, os endereços para prestação dos serviços 
serão revisados ou inseridos. 

7. PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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7.1. Após emitida Ordem de Serviço, o Oficial de Manutenção deverá providenciar sua execução, 
utilizando os insumos, materiais, ferramentas e equipamentos disponíveis, observados os limites de 
competência do Oficial de Manutenção, 

7.1.1. A Ordem de Serviço deverá informar o nível de criticidade, conforme Tabela 1 - Prazos para 
Prestação dos Serviços. 
7.1.2. Na inexistência de insumos, materiais, ferramentas e equipamentos suficientes à execução dos 
serviços, e/ou verificada a incompetência do Oficial de Manutenção para realização dos mesmos a 
CONTRATADA ficará encarregada apresentar ORÇAMENTO PRÉVIO para execução dos serviços, 

7.2. A CONTRATANTE poderá solicitar diretamente à CONTRATADA a elaboração de ORÇAMENTO 
PRÉVIO de serviços, momento em que informará o nível de criticidade, devendo os serviços serem 
executados conforme a Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços: 

 

Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços 

Nível de criticidade  Prazo para entrega do 

ORÇAMENTO PRÉVIO 

Prazo para EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

URGENTE Não aplicável (a medição será 

elaborada posteriormente 

conforme serviço executado) 

04 horas 

Alto 1 dia útil 1 dia útil 

Médio 2 dias úteis 2 dias úteis 

Baixo 3 dias úteis 4 dias úteis 

7.3. A partir do recebimento do ORÇAMENTO PRÉVIO pela CONRATANTE, constante no item 8, esta 
responderá à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se executará os serviços. 
7.4. O “Prazo para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” inicia-se a partir da resposta prevista no item 7.3 acima. 
7.5. No caso específico do Nível de Criticidade “URGENTE” – em casos mais graves onde a execução 
dos serviços tem que ser realizada no mais breve espaço de tempo possível – a CONTRATADA deverá 
executar os serviços no prazo estipulado (04 horas). Neste caso dispensa-se o ORÇAMENTO PRÉVIO, 
sendo a remuneração apurada conforme insumos, ferramentas, equipamentos, materiais e/ou mão 
de obra complementar aplicados no serviço de contenção da urgência. 

7.5.1. São exemplos de serviços com nível de criticidade URGENTE: ocorrência de falhas, panes, 
defeitos em circuitos, sistemas e/ou equipamentos que impeçam a utilização da edificação, ou parte 
dela, ou que coloque em risco a integridade da edificação ou de seus usuários, tais como curtos 
elétricos, vazamentos de água, interrupção de distribuição de energia elétrica nos circuitos internos 
da edificação, remoção de árvores caídas, reparos em estruturas danificadas, etc. 

7.6. Os PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS poderão ser prorrogados pelo mesmo período 
previsto na  Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços, mediante pedido motivado da 
CONTRATADA e autorização do FISCAL DO CONTRATO. 

8. ORÇAMENTO PRÉVIO 

8.1. O “Prazo para entrega do ORÇAMENTO PRÉVIO” inicia-se a partir do recebimento do pedido de 
orçamento solicitado pela CONTRATANTE ou da emissão da Ordem de Serviço, devendo ser enviado o 
orçamento digitalizado para aprovação da execução dos serviços. 
8.2. Deverá constar do ORÇAMENTO PRÉVIO estimativa de materiais, ferramentas, equipamentos, 
EPI’s, EPC’s, diárias, deslocamentos, e, se for necessário nos termos deste TR, Mão-De-Obra 
Complementar necessários à realização do serviço. 
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8.3. Para estimativa prévia dos quantitativos, em especial Mão de Obra Complementar, utilizar 
composições de custo do SINAPI, ou de outros sistemas consagrados pelo uso, tal como o PINI. 
8.4. A CONTRATANTE poderá, a seu critério, realizar o ORÇAMENTO PRÉVIO e apresentar à 
CONTRATADA, que terá os mesmos prazos estipulados na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços 
para execução dos serviços. Neste caso, o “Prazo para entrega do ORÇAMENTO PRÉVIO” constante na 
Tabela 1, acima, será concedido para a CONTRATADA verificar o serviço a ser executado e confirmar 
ou solicitar alterações. 
8.5. O ORÇAMENTO PRÉVIO é estimativo. Os serviços serão remunerados conforme os materiais, 
ferramentas, equipamentos, EPI’s, EPC’s, diárias, deslocamentos, taxas e Mão-De-Obra Complementar 
efetivamente aplicados. 

9. PAGAMENTO/FATURAMENTO 

9.1. São definidos quatro grupos diferenciados de faturamento: 

9.1.1. GRUPO I: POSTOS FIXOS 
9.1.2. GRUPO II: SINAPI 
9.1.3. GRUPO III: NÃO SINAPI 
9.1.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO 

9.2. Componentes dos grupos: 

9.2.1. GRUPO I: POSTOS FIXOS 

• Oficial de Manutenção 

9.2.2. GRUPO II: SINAPI 

• Todos os itens com preço obtido no SINAPI, a saber: Mão de Obra Complementar (no 
documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“), insumos: materiais, ferramentas e equipamentos 
(nos documentos “PREÇOS DE INSUMOS” e “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“), 

9.2.3. GRUPO III: NÃO SINAPI 

• Todos os insumos necessários ao cumprimento do objeto deste TR: materiais, ferramentas e 
equipamentos, que não constam no SINAPI, 

9.2.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO 

• As despesas com diárias, deslocamentos, taxas (ART/RRT, prefeitura, etc.) e caçamba para 
destinação final de resíduos sólidos. 

9.3. Preço de Referência 

9.3.1. GRUPO I: POSTOS FIXOS 

a) não aplicável (valor para faturamento obtido conforme processo licitatório) 

9.3.2. GRUPO II: SINAPI 

a) Mão de Obra Complementar: Preço de Referência obtido no SINAPI não-desonerado na data-
base referente ao período de execução, no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“, 
b) Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos adquiridos: Preço de Referência obtido no 
SINAPI não-desonerado na data-base referente ao período de execução/aquisição, no documento 
“PREÇOS DE INSUMOS”, 
c) Insumos: ferramentas e equipamentos locados: Preço de Referência obtido no SINAPI não-
desonerado na data-base referente ao período de execução/aquisição, no documento “CUSTO DE 
COMPOSIÇÕES“, 

9.3.3. GRUPO III: NÃO SINAPI 
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a) Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos: Preço de Referência é o menor valor de, no 
mínimo, 3 orçamentos, obtidos pela CONTRATADA através de pesquisa de mercado, podendo a 
CONTRATANTE, caso julgue necessário, a seu critério, também realizar pesquisas de mercado 
adicionais. 

9.3.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO 

b) Diárias e deslocamentos: Preço de Referência conforme item 20. 
a) Taxas: caçamba para destinação de resíduos sólidos, ART/RRT (CREA/CAU), aprovações de 
projeto, obtenção de licenciamentos ou alvarás em órgãos públicos/concessionárias de serviço 
público: Preço de Referência conforme comprovante de pagamento da taxa. 

9.4. BDI 

9.4.1. O BDI de referência é 27,54% (vinte e sete inteiros e cinquenta e quatro por cento), obtido 
conforme Tabela 2 - BDI de Referência, a seguir: 

 

Tabela 2 - BDI de Referência 

Descrição Alíquota

AC: Administração Central/Custos com Frete 5,50%

S: Seguros 0,50%

R: Riscos 1,27%

G: Garantias 0,50%

DF: Despesas Financeiras 1,39%

L: Lucro Bruto 8,96%

I: Tributos 6,65%

ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 

59/2003, Campo Grande/MS
3,00%

PIS: Programa de Integração Social 0,65%

COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 3,00%

BDI 27,54%  
9.4.2. O BDI diferenciado é 8,61% (oito inteiros e sessenta e um centésimos por cento), obtido 
conforme Tabela 3 - BDI diferenciado, a seguir: 

Tabela 3 - BDI diferenciado 
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Descrição Alíquota

AC: Administração Central/Custos com Frete 0,00%

S: Seguros 0,00%

R: Riscos 0,00%

G: Garantias 0,00%

DF: Despesas Financeiras 1,39%

L: Lucro Bruto 0,00%

I: Tributos 6,65%

ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 

59/2003, Campo Grande/MS
3,00%

PIS: Programa de Integração Social 0,65%

COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social 3,00%

BDI 8,61%  
 

9.4.2.1. Na definição do BDI diferenciado, considerando o caráter indenizatório dos pagamentos 
referentes ao item 9.1.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO, neste BDI não será remunerado os itens: 
Administração Central/Custos com Frete, Seguros, Riscos, Garantias, Lucro Bruto, Tributos e demais 
itens de natureza personalistica. Serão considerados no BDI a ser aplicado ao item 9.1.4. os itens: 
Despesas Financeiras, ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Programa de Integração 
Social), COFINS (Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social), conforme Tabela 3 - BDI 
diferenciado: 

9.4.3. Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados como referência foram: 

• ISS = 3,00% (alíquota efetiva de 3%, assim obtida: alíquota de 5% aplicada a base de cálculo de 
60%, conforme legislação sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei 
Complementar 59/2003, Campo Grande/MS) 

• PIS = 0,65% (Programa de Integração Social) 

• COFINS = 3,00% (Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social) 

9.4.4. A fórmula adotada para cálculo do BDI é aquela consagrada no Acórdão TCU 2622/2013-P, 
apresentada na Figura 1 - Equação BDI, a seguir: 

Figura 1 - Equação BDI 

𝐵𝐷𝐼 =
(1 + 𝐴𝐶 + 𝑆 + 𝑅 + 𝐺) × (1 + 𝐷𝐹) × (1 + 𝐿)

(1 − 𝐼)
− 1 

9.4.5. Os valores adotados na composição do BDI, foram obtidos no Acordão TCU 2622/2013_P, no 3º 
quartil1 do tipo de obra: Construção de Edifícios, a saber: 

• (AC) Administração Central/Custos com Frete: ...... 5,50% 

• (S) Seguros e (G) Garantias: .................................... 1,00% 

• (R) Riscos ................................................................. 1,27% 

• (DF) Despesas Financeiras ....................................... 1,39% 

 

 
1 Os valores para BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P são representativos para obras ordinárias, em que os 
profissionais são contratados e permanecem na obra por extensos períodos. Considerando a variabilidade da 
prestação dos serviços de manutenção predial por demanda adotou-se os valores máximos disponíveis no 
Acordão de modo a remunerar adequadamente o contratado, pois este deverá disponibilizar mão-de-obra 
capacitada, sem perenidade e continuidade dos serviços, como é o caso dos serviços sob demanda. 
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• (L) Lucro Bruto ......................................................... 8,96% 

 

9.5. Desconto 

a) O desconto será apurado conforme Equação 1 - Desconto a seguir, e será adotado pelo período 
de vigência do contrato: 

D = 1 −
𝑉Proposta

𝑉Máximo
  

Equação 1 - Desconto 

Onde: 

• D: desconto ofertado pelo licitante 

• VProposta: valor anual proposto pela contratada. 

• VMáximo: valor global anual máximo aceitável para a contratação 

 
9.6. Faturamento 

O valor a ser faturado é conforme a seguir: 

9.6.1. GRUPO I: POSTOS FIXOS: conforme processo licitatório, 
9.6.2. GRUPO II: SINAPI: Preço de Referência (item 9.3.2), acrescido do BDI de referência (item 9.4.1), 
deduzido do Desconto (item 9.5), 
9.6.3. GRUPO III: NÃO SINAPI: Preço de Referência (item 9.3.3), acrescido do BDI de referência (item 
9.4.1), 
9.6.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO: Preço de Referência (item 9.3.4), acrescido do BDI diferenciado 
(item 9.4.2), 

Vide tabela resumo deste item 9. no ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. 

PAGAMENTO/FATURAMENTO 

9.7. Nota Fiscal/Fatura 

9.7.1. Para dirimir discussão sobre tributos e eventuais retenções tributárias, em especial base de 
cálculo e alíquota do ISSQN, as notas fiscais deveram destacar separadamente materiais e serviços, em 
consonância com a legislação aplicável. 
9.7.2. Recomenda-se emissão de notas fiscais ou faturas distintas conforme a seguir: 

a) Nota Fiscal 1: Postos-fixos (GRUPO I), materiais e equipamentos utilizados pelos Postos Fixos 
(GRUPOS II e III) e ressarcimentos de despesas referentes aos Postos Fixos (GRUPO IV); 
b) Nota Fiscal 2: Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPO II), materiais e 
equipamentos utilizados pela Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPOS II e III) e 
ressarcimentos de despesas referentes a Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPO IV). 

10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

10.1. O custo estimado da contratação é conforme Edital/Contrato/Termo de Referência. 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

11.1. Classificação orçamentária: (PI DEFESA1) 

a) 3390.3024 - MAT. PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE 
CONSUMO POR DEMANDA 
b) 3390.3704 - MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMÓVEIS: POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
c) 3390.3979 - SERVIÇO APOIO ADMINIST. TÉCNICO E OPERACIONAL: SERVIÇOS POR DEMANDA 
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12. REAJUSTES 

12.1. Aplicam-se as seguintes regras para reajustes: 

a) GRUPO I: POSTOS FIXOS: reajuste, repactuação ou reequilíbrio conforme previsto em 
Edital/Contrato/Termo de Referência, consoante legislação aplicável; 
b) GRUPO II: SINAPI: considerando a utilização de tabela de referência SINAPI Não-desonerado do 
período de execução do serviço, não é aplicável reajustes ao GRUPO II; 
c) GRUPO III: NÃO SINAPI: considerando a realização de cotações de mercado, contemporâneas a 
aquisição dos insumos, não é aplicável reajustes ao GRUPO III; 
d) GRUPO IV: RESSARCIMENTO: considerando que os pagamentos de eventuais ressarcimentos 
refletem os custos incorridos pela contratada com taxas e despesas públicas contemporâneas a data 
de realização dos serviços, não é aplicável reajustes ao GRUPO IV; 

12.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
12.3. Dentro do prazo de vigência do contrato o valor global do contrato poderá ser reajustado após 
o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC/FGV ao valor global do contrato. 
12.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 
12.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
12.6. O reajuste será realizado por apostilamento. 

13. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

13.1. Manutenção Corretiva nas áreas de eletricidade, hidráulica (potável, não-potável, pluvial e 
esgoto), rede de hidrantes (quando solicitado), alvenarias, acabamentos e revestimentos em geral, 
marcenaria, carpintaria, serralheria, calhas, cerca elétrica, esquadrias, jardinagem, poda de árvores, e 
demais serviços de manutenção predial pertinentes, de acordo com o disposto neste Termo de 
Referência. 
13.2. Apoio diverso: manutenção corretiva em bens móveis, bem como movimentação interna de 
móveis em geral nos locais de execução dos trabalhos de manutenção (se necessário), e demais 
serviços de manutenção predial pertinentes. 
13.3. Manutenção Preventiva nas áreas de eletricidade, hidráulica (potável, não-potável, pluvial e 
esgoto), inclusive rede de hidrantes (quando houver), alvenarias, acabamentos e revestimentos em 
geral, pinturas, marcenaria, carpintaria, serralheria, calhas, cerca elétrica, jardinagem, poda de 
árvores, e demais serviços de manutenção predial pertinentes, de acordo com o disposto neste Termo 
de Referência. 
13.4. Os serviços objeto deste TR não se afastarão das características aqui descritas, caracterizando-
se, sempre, como de manutenção predial, vinculando-se à preservação das instalações do MPT/MS, 
com reparos e demais providências necessárias à perfeita conservação dos imóveis, não estando 
relacionados a acréscimo de estrutura física ou construções completas. 
13.5. A CONTRATADA é responsável pela garantia dos serviços prestados. 
13.6. Caso os insumos sejam fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA não responderá pela 
qualidade dos insumos, somente pelo processo de aplicação/utilização. 
13.7. Serviços executados de forma incorreta, ou que não apresentem desempenho satisfatório 
deverão ser refeitos pela CONTRATADA, às suas expensas, inclusive os insumos, mesmo estes tendo 
sido fornecidos pela CONTRATANTE. 

14. POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
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14.1. A CONTRATADA, para dar cumprimento aos serviços especificados, deverá colocar à disposição 
01 (hum) Oficial de Manutenção. 

14.1.1. Nos casos em que o Oficial de Manutenção se ausentar, quer seja por férias, licenças médicas 
licenças regulamentares, faltas, etc., deverá ser apresentado profissional substituto, de modo a 
preservar a continuidade dos serviços. 
14.1.2. O profissional substituto deverá atender os requisitos mínimos do item 14.3. 
14.1.3. Quando for necessário a substituição do profissional do posto de Oficial de Manutenção, a 
CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE, ocasião que demonstrará 
atendimento aos requisitos mínimos do item 14.3. 

14.2. Entende-se por Oficial de Manutenção aquele em consonância com a Classificação Brasileira De 
Ocupações > CBO 5143-25 - Trabalhador da manutenção de edificações - responsável pela execução 
dos serviços descritos neste Contrato, cabendo ao participante do certame licitatório indicar a 
respectiva convenção coletiva. 
14.3. Os requisitos mínimos, cumulativos, para a execução dos serviços no posto de Oficial de 
Manutenção são: 

a) ensino fundamental completo; 
b) experiência comprovada em serviços semelhantes às atribuições; 
c) capacitado em Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços Com Eletricidade (Curso 
NR10), nos termos do Anexo III da Portaria no 598/2004 (Norma Regulamentadora no 10), do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
d) capacitado em Segurança em Trabalho em Altura (Curso NR 35), nos termos da Portaria SIT n.º 
313/ 2012 Norma Regulamentadora no 35), do Ministério do Trabalho e Emprego. 

14.3.1. Os certificados das capacitações relacionadas nos itens 14.3.c) e 14.3.d) deverão ser 
apresentados em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato. 

14.4. O Oficial de Manutenção ficará alocado nas dependências da PRT 24ª, no entanto, quando 
houver necessidade de realização de serviços de manutenção, deverá se deslocar para prestação de 
serviços nas dependências das PTM’s, nos termos do item 6. DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS. 
14.5. O salário mensal do posto não poderá ser inferior ao piso da categoria, devendo compreender 
todos os custos com a remuneração, os encargos diretos e indiretos sobre a prestação dos serviços, 
diluição dos insumos por funcionário, bem como tributos e demais despesas indiretas. 

14.6. JORNADA DE TRABALHO 

14.6.1. Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, em horário a ser estipulado pelo 
CONTRATANTE, perfazendo carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, cumprindo 
jornada de, pelo menos, 08 (oito) horas diárias. 
14.6.2. Considerando a ausência de expediente da CONTRATANTE aos sábados, a compensação das 4 
(quatro) horas de trabalho desse dia ocorrerá durante os demais dias da semana, na forma como 
dispuser a convenção coletiva da respectiva categoria profissional ou, na sua ausência, na forma 
estabelecida pela Administração. 
14.6.3. Os serviços deverão obedecer aos horários estabelecidos, podendo a CONTRATANTE alterá-los 
a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, atendidas as normas legais e regulamentares 
pertinentes. 

14.7. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

14.7.1. Serviços de instalação elétrica: 

a) Instalação de pontos de energia elétrica; 
b) instalação de dutos para cabeamento de rede lógica de dados e rede elétrica; 
c) Instalação de eletrocalha, canaleta e acessórios; 
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d) remoção de eletrocalha, canaleta e acessórios; 
e) serviços de montagem de tomadas telefônicas; 
f) Instalação de disjuntores elétricos separando redes elétricas com equipamentos; 
g) Verificação e se houver a necessidade de aterramento na rede elétrica; 
h) Verificação e atualização se for o caso de para-raios; 
i) Retirada e instalação de luminárias completas, com reatores elétricos; 
j) troca de lâmpadas; 
k) Execução de rede elétrica interna e externa de baixa tensão completa (instalação de eletrodutos, 
fiação, tomadas, interruptores, caixas de distribuição, disjuntores, quadros de comando, extensões); 
l) Reparos em geral e outros serviços correlatos. 

14.7.2. Serviços de instalação hidráulica: 

a) Reparos c/ou execução em rede de água fria predial; 
b) Reparo e/ou execução em rede de água quente predial; 
c) Reparo e/ou execução de rede de esgoto sanitário e pluvial; 
d) Retirada elou Instalação de aparelhos sanitários e metais; 
e) desentupimentos em geral; 
f) Reparos em geral e outros serviços correlatos. 

14.7.3. Serviços de carpintaria: 

a) Reparos, demolições e/ou execução de coberturas (estrutura e telhamento); 
b) Execução de fôrmas de madeira para concreto; 
c) Reparos em geral c outros serviços correlatos. 

14.7.4. Serviços de Pintura: 

a) Preparação de superfície para pintura (lixamento, escovação, lavagem); 
b) Aplicação de selador acrílico ou líquido preparador de paredes; 
c) Aplicação de selador de nitrocelulose para madeira; 
d) Aplicação de fundo nivelador para madeira ou fundo anti-óxido; 
e) Aplicação de massa corrida PVA ou Acrílica; 
f) Aplicação de textura; 
g) Pintura com tinta PVA, Acrílica, epóxi, verniz, esmalte sintético e óleo. 
h) outros serviços correlatos. 

14.7.5. Serviços de marcenaria: 

a) Reparo de chapa melamínica (fórmica); 
b) Reparo elou colocação de rodapés de madeira; 
c) Reparo e/ou colocação de esquadrias de madeira em geral; 
d) Retirada de esquadrias de madeira; 
e) Reparo em móveis e utensílios de madeira; 
f) Reparo elou instalação de divisórias; 
g) Reparo e execução de forros em geral. 
h) reparo em calhas; 
i) outros serviços correlatos. 

14.7.6. Serviços de serralheria: 

a) Retirada de esquadrias metálicas (ferro, alumínio, inox, latão); 
b) Reparos em esquadrias. grades e corrimões (ferro, alumínio, inox, latão); 
c) Reparos em carrinhos de transporte de processos e de servir café, inclusive com aplicação de 
colas adesivas e borrachas de proteção; 
d) reparos na cerca elétrica, exceto central de alarme. 
e) Outros serviços correlatos. 
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14.7.7. Serviços de manutenção, conservação e reforma geral: 

a) Execução de alvenarias (tijolo cerâmico e bloco de concreto); 
b) Execução de contrapiso e piso de concreto ou argamassa, inclusive colocação de azulejos e 
materiais similares; 
c) Reparos em pavimentação (piso cerâmico, basalto, parquet, meio-fio, soleiras); 
d) Reparos em revestimento: (azulejo, pingadeiras, peitoris, rodapés cerâmicos): 
e) Execução de chapisco, emboço, reboco, massa única; 
f) Execução de concreto; 
g) Retirada de esquadrias. 
h) Outros serviços correlatos. 

14.7.8. Serviços de apoio à manutenção, conservação e reforma geral: 

a) Serviços de demolição em geral (alvenarias, revestimentos, pisos, concreto); 
b) Transporte, carga e descarga de materiais; 
c) Serviços de limpeza em geral; 
d) Preparação de argamassas e concreto; 
e) Abertura elou fechamento de valas. 
f) Outros serviços correlatos. 

14.7.9. Jardinagem: 

a) Podar/cortar a grama; 
b) Efetuar a manutenção das jardineiras; 
c) Executar a manutenção do jardim; 
d) Regar; 
e) Verificar o funcionamento dos dispositivos de irrigação; 
f) Realizar serviços de poda de árvores. 

14.7.10. Apoio em geral: 

a) Carregar móveis e equipamentos para local indicado pela Administração; 

14.7.11. O rol de serviços específicos acima discriminado é meramente exemplificativo, não excluindo 
outros que vierem a surgir no decorrer da execução contratual, limitados as competências do posto 
de Oficial de Manutenção. 

15. MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR 

15.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional(is) qualificado(s) para a execução dos serviços 
sempre que: 

a) haja necessidade de prestação de serviços que exijam técnicas e conhecimentos que extrapolem 
as atribuições da categoria funcional de Oficial de Manutenção, conforme CBO 5143-25, 
b) sejam necessários trabalhadores em quantitativo e capacitação que o Oficial de Manutenção, 
sozinho, não atenda, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, instituídas pela Portaria 
MTB nº 3.214/1978, 

15.2. Sempre que possível, na execução dos serviços que demandem Mão de Obra Complementar, o 
Oficial de Manutenção auxiliará a execução, 
15.3. São passíveis de requisição para atender o objeto deste TR todos os profissionais disponibilizados 
no SINAPI, inclusive profissionais de nível técnico e/ou superior. Segue extrato, não-exaustivo, com 
exemplos de profissionais passiveis de requisição (a tabela completa pode ser consultada no SINAPI, 
no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“, na classe SERVIÇOS DIVERSOS, no tipo OUTROS): 

Tabela 4 - Profissionais passíveis de requisição
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CÓD. 

SINAPI 
FUNÇÃO 

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88239  AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88240  AJUDANTE DE ESTRUTURA 
METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88242  AJUDANTE DE PEDREIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88245  ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88246  ASSENTADOR DE TUBOS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88247  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88251  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88252  AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88253  AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88255  AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88256  AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88260  CALCETEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88261  CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88262  CARPINTEIRO DE FORMAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88264  ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88251  AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88266  ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

CÓD. 

SINAPI 
FUNÇÃO 

88269  GESSEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88270  IMPERMEABILIZADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88273  MARCENEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88274  MARMORISTA/GRANITEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88288  NIVELADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88306  OPERADOR JATO DE AREIA OU 

JATISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88308  PASTILHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88309  PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88310  PINTOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88311  PINTOR DE LETREIROS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88312  PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88313  POCEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88314  RASTELEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88315  SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88316  SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88317  SOLDADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88320  TAQUEADOR OU TAQUEIRO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88322  TÉCNICO DE SONDAGEM COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88323  TELHADISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

88325  VIDRACEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88441  JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
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CÓD. 

SINAPI 
FUNÇÃO 

88597  DESENHISTA DETALHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90768  ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90769  ARQUITETO DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90770  ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90771  AUXILIAR DE DESENHISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90773  DESENHISTA COPISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90775  DESENHISTA PROJETISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90776  ENCARREGADO GERAL COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90777  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90778  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

90779  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CÓD. 

SINAPI 
FUNÇÃO 

90780  MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

90781  TOPOGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

91677  ENGENHEIRO ELETRICISTA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

1 

 AJUDANTE DE PINTOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

3 

 AUXILIAR DE AZULEJISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

4 

 ARQUITETO PAISAGISTA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

5 

 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

6 

 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

8 

 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

10030

9 

 TÉCNICO EM SEGURANÇA DE 

TRABALHO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

10053

3 

 TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 
15.4. São exemplos de serviços a serem executados pela Mão de Obra Complementar: 

a) Elaboração de Atualizações, Levantamentos, Laudos e Projetos Técnicos de Engenharia: 
a.1) Incêndio: Elaboração de levantamentos e atualizações de projetos de Prevenção e Combate 
a Incêndio, com Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT no CREA/MS ou 
CAU/MS, pagamento de taxas, cópias, montagem dos processos e encaminhamento para 
aprovação no Corpo de Bombeiros local; 
a.2) Elaboração de levantamentos, atualizações de projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, 
conforme Normas Técnicas e legislação vigente. Também deverão ser realizadas todas as 
Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas necessárias; 
a.3) Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Projetos de Engenharia ou de Arquitetura, 
conforme solicitação da CONTRATANTE com os registros necessários no CREA-MS ou CAU-MS, 
como, por exemplo, nas situações que envolverem substituições e instalações de portões 
eletrônicos, substituições e instalação de placas, em metal, de identificação da fachada do órgão, 
fornecimento e instalação de divisórias tipo naval, fornecimento e instalação de gesso 
acartonado, fornecimento e instalação de exaustores entro outros correlatos, serviços de 
impermeabilização (rol meramente exemplificativo). Deverão ser realizadas todas as 
Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas necessárias. 

b) Atividades com acesso por cordas, que devem ser executadas por equipe constituída de pelo 
menos dois trabalhadores, sendo um deles o supervisor, 
c) Executar manutenção corretiva ou preventiva em instalações elétricas de média ou alta tensão. 
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d) Serviços em volume ou intensidade que o Oficial de Manutenção não atenda. 

15.5. A remuneração/faturamento da Mão de Obra Complementar, conforme este item 15. Será 
conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO. 

16. INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / MATERIAIS / EPI’s – FORNECIDOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO 

16.1. A ADMINISTRAÇÃO disponibilizará, para a execução do objeto deste TR, as ferramentas e 
equipamentos existentes em seu patrimônio. 

16.1.1. No início do contrato deverá ser transferido a posse das ferramentas e equipamentos, ficando 
sob a guarda da contratada, que deverá responsabilizar-se por eles. 

16.2. As ferramentas deverão ser mantidas em perfeitas condições de uso, devendo ser substituídas, 
quando necessário. 

16.2.1. Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada, 
forem danificadas deverão ser repostas pela contratada em até 24h, 
16.2.2. Ferramentas que forem danificadas em função do uso normal, serão substituídas por conta da 
contratante, com faturamento conforme previsto neste TR. 

16.3. No momento do encerramento do contrato as ferramentas, equipamentos e materiais que, por 
imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada, estiverem danificadas deverão 
ser repostas pela contratada em até 2 dias úteis, 

17. INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / EPI’s / EPC’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

17.1. Além daqueles relacionados no item 16., é obrigação da contratada disponibilizar todas e 
quaisquer ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços objeto deste TR. 

17.1.1. A lista a seguir apresenta, mas não se restringe, outras ferramentas e equipamentos que 
deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, para execução de serviços (rol meramente 
exemplificativo), conforme item 17.1., e em conformidade ao objeto deste TR: 
 

Tabela 5 – Exemplos de equipamentos/ferramentas extraordinários 

Alicate amperímetro 
digital; 

Cones de sinalização; 
Misturador de argamassa 
(uso com furadeira); 

Alicate bico agulha com 
cabo isolado; 

Corda de segurança; 
Misturador de tinta (uso com 
furadeira); 

Alicate Climpador 
(crimpador); 

Desempenadeira de aço dentada; Morsa/torno; 

Alicate de bico com cabo 
isolado; 

Desempenadeira de aço lisa; Moto esmeril; 

Alicate de corte/diagonal 
com cabo isolado; 

Desempenadeira de madeira/plástica; Nível de bolha; 

Alicate de pressão para 
solda; 

Enxada com cabo - 30cm (ou maior)  Pá de bico com cabo; 

Alicate de pressão; Escada de abrir - 1,5m (ou maior) Pá quadrada com cabo; 

Alicate desencapador fios; 
Escada extensiva para eletricista 
(fibra/isolação elétrica) - 4m (ou maior); 

Parafusadeira portátil; 

Alicate rebitador manual; Escova de aço; Passa fio (arame-guia); 

Alicate tipo bomba d’água; 
Esmerilhadeira angular elétrica - 4 1/2pol (ou 
maior); 

Pé de Cabra; 
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Alicate universal, com cabo 
isolado; 

Espátula aço; 
Pendente de Luz, tipo gaiola 
ou bastão; 

Andaime; Esquadro de aço para carpintaria/serralheria; Picareta/chibanca com cabo; 

Arco de serra manual, Estilete de lâmina retrátil; 
Pincél/Trincha - 1/2" (ou 
maior); 

Balancim 
individual/cadeirinha 
suspensa para serviços em 
altura; 

Extensão elétrica - 10m (ou maior) cabo 
2,5mm² (ou maior); 

Pistola de aplicação de cola 
quente; 

Balde 10 L; Ferro elétrico para solda; Plaina manual; 

Bandeja de pintura; Fita zebrada (sinalização); 
Podador de Galhos Altos, 
com serrote e prolongador; 

Broca chata para madeira - 
10mm (ou maior); 

Foice gavião/roçadeira/mineira; 
Ponteiro e Talhadeira para 
martelete; 

Brocas para concreto - 4mm 
(ou maior); 

Formão - 1/4"(6mm) (ou maior); Ponteiro; 

Brocas para madeira - 3mm 
(ou maior); 

Furadeira de impacto, velocidade variável e 
reversível, mandril de 1/2” (ou maior), 400W 
(ou maior); 

Prumo de Centro; 

Brocas para metal - 2mm 
(ou maior); 

Grampo tipo sargento aperto rápido - 8pol (ou 
maior); 

Prumo de Parede; 

Brocha; Grampo tipo sargento - 2pol (ou maior); 
Pulverizador Costal Manual, 
tanque de 15 Litros ou maior; 

Bucha de espuma (para 
limpeza); 

Grosa meia-cana; Régua de alumínio; 

Caixa de ferramentas com 
cadeado; 

Grosa redonda; 
Roçadeira portátil a gasolina, 
disco/fio nylon; 

Carrinho de carga tipo 
armazém  - 200 kg (ou 
maior); 

Inversor de Solda 220V 5400W 160A, proteção 
por fusível térmico, eletrodos de 2~4mm; 

Roçadeira portátil elétrica, 
disco/fio nylon; 

Carrinho de carga tipo 
plataforma  - 400 kg (ou 
maior); 

Jogo de Macho e Tarracha Manual para 
parafusos; 

Rolo de espuma/lã; 

Carrinho de mão, de metal, 
com roda de pneu; 

Kit para compressor de ar com (pistola de 
pintura, bico inflador com manômetro, bico de 
limpeza, pulverizador engraxador com caneca 
e mangueira espiral de 5m); 

Serra mármore elétrica 
portátil; 

Cavadeira articulada com 
cabo; 

Lanterna de Iluminação LED; Serra tipo tico-tico portátil; 

Chave Allen - 1,5mm (ou 
maior); 

Lápis de carpinteiro; 

Serra-copo, 
concreto/madeira/ferro - 
25mm (ou maior); 

Chave Biela Tipo L - 6mm 
(ou maior); 

Lima Chata; Serrote; 

Chave boca - 6mm (ou 
maior); 

Lima Redonda; Soprador térmico; 

Chave combinada 
(boca/estrela) - 6mm (ou 
maior); 

Linha nylon (para pedreiro); 
Suporte para rolo de pintura 
com cabo, 

Chave de grifo - 8 polegadas 
(ou maior); 

Lixadeira elétrica angular; Talhadeira chata; 
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Chave de teste (fio 
energizado); 

Lixadeira elétrica excêntrica; 
Tarracha manual para tubos 
de PVC; 

Chave estrela - 6mm (ou 
maior); 

Lona plástica preta; 
Tarracha manual para tubos 
metálicos; 

Chave fenda - 3,5mm (ou 
maior) X 75mm (ou maior); 

Machado; Tesoura corta-vergalhão; 

Chave inglesa/ajustável; Mangueira de nível; 
Tesoura de cortar 
grama/ramas; 

Chave philips - PH1 (ou 
maior); 

Mangueira para jardim/uso doméstico; Tesoura de poda; 

Chaves de Precisão; Marreta de aço com cabo - 500g (ou maior); Torquês; 

Chaves Torx; Martelete elétrico portátil; 
Trena portátil - 5m (ou 
maior); 

Colher de pedreiro; Martelo de borracha com cabo; Trena - 20m (ou maior); 

Compressor de ar 
profissional 10pés 100L 
125psi 127/220V; 

Martelo de unha,  

 

17.2. A disponibilidade de ferramentas e equipamentos, conforme este item 17., necessários à 
execução dos serviços deverá ocorrer em prazo suficiente ao cumprimento do item 7.4.1 

17.2.1. O prazo para disponibilizar as ferramentas e equipamentos, conforme este item 17., será 
prorrogado automaticamente nos mesmos termos de eventual prorrogação realizada em 
conformidade ao item 7.6. (pedido de prorrogação de prazo aceito pela CONTRATANTE). 

17.3. Preferencialmente as ferramentas e equipamentos disponibilizados conforme este item 17. 
serão locados no mercado regular, conforme regras deste TR. Excepcionalmente, e mediante 
autorização da CONTRATANTE, estas ferramentas e equipamentos poderão ser adquiridos para a 
realização dos serviços. 
17.4. Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada,  
forem danificadas deverão ser repostas pela contratada em até 24h, 
17.5. As ferramentas e equipamentos adquiridos conforme item 17.3. serão incorporados ao 
patrimônio da CONTRATANTE. 

17.5.1. Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada,  
estiverem danificadas no momento do encerramento do contrato deverão ser repostas pela 
contratada em até 2 dias úteis, 

17.6. EPI’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA 

17.6.1. A lista a seguir apresenta, mas não se restringe, a EPI’s e EPC’s que deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA para execução de serviços, consoante normativos sobre o assunto, em especial Portaria 
MTB nº 3.214/1978 , que aprova as Normas Regulamentadoras - NR (rol meramente exemplificativo): 

 

Tabela 6 - Exemplos de EPI's Extraordinários 

Abafador de ruídos  Filtro para máscara semifacial 
Máscara semifacial com 

filtro 

Avental  Joelheira de Proteção  Óculos de soldagem  

Botas de PVC  Luva isolante de borracha  Perneiras de raspa  

Botina com bico de ferro  Luvas de borracha látex cano curto  
Protetor facial com visor 

incolor  
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Capa impermeável/Capa de chuva  Luvas de PVC  Talabarte 

Cinto de segurança tipo paraquedista 

(Cinto, talabarte, trava queda, etc.)  
Mangas de raspa  Trava quedas  

Creme de proteção solar  Máscara de soldagem  
Cordas e cabos de aço para 

linha de vida 

 
17.6.2. Aos EPI’s e EPC’s fornecidos pela contratada aplicam-se as mesmas regras e disposições dos 
insumos fornecidos pela contratada, conforme item 17. 

17.7. Excepcionalmente quando, pelas características dos serviços e desde que devidamente aprovado 
pela ADMINISTRAÇÃO, não houverem no SINAPI insumos: equipamentos/ferramentas/EPI’s 
semelhantes, necessários à execução dos serviços requisitados, estes poderão ser adquiridos mediante 
cotação, conforme item 9.3.3. 
17.8. A remuneração/faturamento dos insumos: equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, fornecidos 
conforme este item 17. será conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO. 

17.8.1. Considerando que o pagamento/faturamento da Mão de Obra Complementar, item 15 deste 
Termo de Referência, inclui os Encargos Complementares, em especial Ferramentas e EPI’s, os 
profissionais que atenderão as demandas de Mão de Obra Complementar deverão se apresentar com 
os EPI’s e ferramentas necessários a realização dos serviços, limitado as ferramentas e equipamentos 
utilizadas para compor os Encargos Complementares conforme documento: SINAPI – Cálculos e 
Parâmetros2. 

17.8.1.1. Exemplo: os profissionais da “Família Eletricista” deverão se apresentar com os EPI’s e 
ferramentas necessários ao trabalho a ser realizado, limitados a: 

a) EPI’s (vide pág. 52 de SINAPI – Cálculos e Parâmetros): botas de couro cano curto, capa 
impermeável, capacete, cinto de segurança tipo, paraquedista, creme de proteção solar FPS 30, luva 
de alta tensão, luvas de borracha látex cano, curto, luvas de raspa cano curto, mangas de raspa, 
máscara de soldagem, óculos contra impacto, protetor auricular, protetor facial de acrílico, 
respirador descartável sem, válvula, talabarte, trava quedas, uniforme comum, 
b) Ferramentas (vide pág. 59 de SINAPI – Cálculos e Parâmetros): Alicate amperímetro, Alicate 
Climpador, Alicate de Bico Longo de 6", Alicate de pressão 11", Alicate diagonal para corte rente 6", 
Alicate Profissional 8'', Arco de serra, Bolsa de lona para ferramentas, Chave inglesa 6'', Decapador 
de fio, Detector de tensão, Escada de abrir, com 2 x 8 degraus (2,40m), em duralumínio, Estilete 18 
mm, Ferro de solda, Furadeira de impacto 1/2" - 600W, Jogo de chave allen, Jogo de serra copo, Kit 
Chave de Fenda e Phillips, Lima quadrada 8", Lima redonda 8, Lixadeira elétrica, Martelo de borracha 
preto 450g, Ponteiro aço liso 3/4" x 10", Talhadeira aço chato 10", Trena. 

17.8.2. Os demais EPI’s e ferramentas, necessários a Mão de Obra Complementar, que não foram 
incluídos nas composições dos Encargos Complementares conforme documento: SINAPI – Cálculos e 
Parâmetros3, serão remunerados nos termos deste Termo de Referência, em especial itens 9. e 17. 

18. INSUMOS: MATERIAIS 

18.1. Nos casos em que a execução dos serviços demande materiais que não estão em poder do Oficial 
de Manutenção, ou que a CONTRATANTE não dispuser em estoque, ficará a CONTRATADA responsável 
pelo seu fornecimento. 

 

 
2  Disponível em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf, consulta realizada em 08/11/2021. 
3  Disponível em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-
conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf, consulta realizada em 08/11/2021. 

https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf
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18.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar os insumos, materiais e equipamentos no local de 
execução dos serviços, antes de seu início, em atendimento aos prazos previstos na Tabela 1 - Prazos 
para Prestação dos Serviços. 
18.3. Todos os insumos e materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, evitando-se aqueles de “linha econômica”, não havendo a 
possibilidade de serem recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as 
especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Contrato, a não ser se forem 
fornecidos pelo almoxarifado da CONTRATANTE. 
18.4. Os insumos a serem adquiridos pela contratada para execução do objeto deste Termo de 
Referência são aqueles, disponíveis no SINAPI, no documento “PREÇOS DE INSUMOS”, disponibilizada 
pela Caixa Econômica Federal, para o Estado do Mato Grosso do Sul. 
18.5. Excepcionalmente quando, pelas características dos serviços e desde que devidamente aprovado 
pela ADMINISTRAÇÃO, não houverem no SINAPI - insumos semelhantes, necessários à execução dos 
serviços requisitados, estes poderão ser adquiridos mediante cotação, conforme item 9.3.3. 
18.6. É vedada a utilização/aquisição de insumos pela CONTRATADA que não constem na base do 
SINAPI, ou que não tiverem cotação de mercado aprovada pela Administração. 
18.7. Os insumos somente deverão ser adquiridos pela CONTRATADA após Autorização/Requisição do 
FISCAL DO CONTRATO. 
18.8. O frete para entrega dos insumos/materiais deverá fazer parte dos custos da CONTRATADA. 

18.8.1. O Oficial de Manutenção poderá deslocar para transporte dos insumos/materiais 
adquiridos/locados/etc., mediante a utilização de transporte público regular, condicionado a não 
prejudicar a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 

18.8.1.1. Os custos com a utilização de transporte público regular serão ressarcidos conforme item 
9.1.4 - GRUPO IV: RESSARCIMENTO, mediante comprovação e autorização prévia do FISCAL DO 
CONTRATO e conforme os preços praticados pelo concessionário de serviço público. 

18.8.2. Objetos que não possam ser transportados nos termos do item 18.8.1 poderão ter o custo de 
transporte/frete apurados conforme itens “8 - ORÇAMENTO PRÉVIO” c/c “9.1.3 - GRUPO III: NÃO 
SINAPI”. 
18.8.3. A ADMINISTRAÇÃO poderá, por mera liberalidade, providenciar o transporte/frete de 
insumos/materiais para cumprimente do objeto deste Termo de Referência em veículos oficiais. 

18.8.3.1. A aplicação do item 18.8.3, acima, fica condicionado ao cumprimento da legislação e 
normativos internos sobre a utilização de veículos oficiais e disponibilidade dos veículos. 

18.9. Para aferir a qualidade dos insumos/materiais serão utilizados os parâmetros e relatórios 
disponibilizados pelo: 

a) Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-h, projeto Sistema de 
Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – SiMaC e seus Programas 
Setoriais da Qualidade – PSQs (vide <https://pbqp-h.mdr.gov.br/sistemas/simac/introducao>); 
b) Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, Programa Brasileiro de 
Etiquetagem – PBE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE; Instituto Nacional de 
Metrologia Qualidade e Tecnologia – Inmetro (vide <https://www.gov.br/inmetro/pt-
br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem>) 
c) Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, Programa Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade – PBAC, Inmetro (vide 
<http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp>), 

18.10. Insumos / materiais serão considerados de boa qualidade quando, havendo PSQ ativo, os 
insumos / materiais forem fabricados por empresa “conforme ou qualificada”, no Relatório Setorial 
disponível no site do SiMaC, na data da Autorização / Requisição. 

https://pbqp-h.mdr.gov.br/sistemas/simac/introducao
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp
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18.11. Insumos / materiais não serão considerados de boa qualidade quando, havendo PSQ ativo, os 
insumos / materiais forem fabricados por empresa "não-conforme ou não-qualificada", no Relatório 
Setorial disponível no site do SiMaC, na data da Autorização / Requisição. 
18.12. Insumos / materiais serão considerados de boa qualidade quando, havendo PBE, compulsório 
para o insumo / material, na data de Autorização / Requisição do produto, o mesmo seja categoria “A” 
de consumo de energia. 
18.13. Não havendo no mercado produto com categoria “A” de consumo, poderá a CONTRATANTE 
autorizar a aquisição de insumo/material com a melhor classificação disponível, mediante 
requerimento da CONTRATADA. 
18.14. Insumos/materiais serão considerados de boa qualidade quando havendo Certificação 
Compulsória ou Declaração do Fornecedor no âmbito do SBAC, na data de Autorização/Requisição do 
produto, ele esteja devidamente Certificado/Declarado. 
18.15. Para insumos / materiais que não tenham sua qualidade atestada através dos itens 18.9. a  
18.14., a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO, amostras 
de todos os materiais / insumos a serem empregados nos serviços antes de sua execução. 
18.16. Os materiais fornecidos devem possuir garantia do fabricante. 
18.17. Caso os insumos sejam fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA não responderá pela 
qualidade dos insumos, somente pelo processo de aplicação/utilização. 
18.18. Serviços executados de forma incorreta, ou que não apresentem desempenho satisfatório 
deverão ser refeitos pela CONTRATADA, às suas expensas, inclusive quanto aos insumos, mesmo estes 
tendo sido fornecidos pela CONTRATANTE. 
18.19. A remuneração/faturamento dos insumos: materiais, fornecidos conforme este item 18. será 
conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO. 

19. UNIFORMES 

19.1. É obrigatório o uso de uniforme pelos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços 
contratados. 
19.2. A CONTRATADA deverá manter seu pessoal completa e constantemente uniformizado, com 
roupas e calçados em perfeito estado de conservação e aparência, identificando-os através de crachás, 
com fotografia recente, e provendo-os dos equipamentos de proteção individual, conforme 
circunstância. 
19.3. Os uniformes deverão conter o emblema/brasão/logotipo da empresa CONTRATADA, de forma 
visível. 
19.4. A CONTRATADA deverá fornecer um jogo de uniforme completo e novo, conforme Tabela 7 – 
Uniforme, para o desempenho das atribuições do Oficial de Manutenção, comprovando a respectiva 
entrega através de recibo assinado, com cópia entregue ao Fiscal do Contrato em até 3 (três) dias após 
a efetiva entrega. 
19.5. Composição do uniforme PARA O OFICIAL DE MANUTENÇÃO: 

Tabela 7 – Uniforme – Fornecimento Anual para Oficial de Manutenção 

Item Periodicidade Quantidade 
Total 

Anual 

blusas fechadas, sem gola, mangas curtas, com bainhas 

fixas, com logotipo da empresa CONTRATADA, em tecido 

de malha fria, não transparente, na cor definida pela 

CONTRATADA e aprovada pelo CONTRATANTE  

Semestral 04 08 

calças masculinas, em tecido de sarja ou de melhor 

qualidade, na cor preta 
Semestral 02 04 
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blusa fechada, sem gola, mangas longas, com bainhas 

fixas, contendo o logotipo da empresa CONTRATADA, 

em tecido de malha fria, não transparente 

Semestral 02 04 

agasalho de frio, para o inverno, de cor combinando 

com o uniforme 
Anual 01 01 

crachá com fotografia recente Anual 01 01 

Par de sapatos ou botinas pretas (com CA/MTE) Semestral 02 02 

 

19.6. A troca de uniforme poderá também ser solicitada pela CONTRATANTE a qualquer tempo, caso 
entenda que ele não preenche requisitos de boa aparência, conservação e qualidade necessários. 
19.7. O uniforme deverá estar de acordo com o tamanho do empregado. 
19.8. É vedado o repasse, aos trabalhadores, do custo de qualquer dos itens de uniforme. 
19.9. Os custos referentes aos uniformes constantes deste item 19. deverão fazer parte da planilha de 
Composição De Custos Mensais referentes à categoria Oficial de manutenção. 

20. DIÁRIAS E CUSTO COM DESLOCAMENTO 

20.1. Nos casos em que houver necessidade de deslocamentos do Oficial de Manutenção alocado na 
unidade PRT 24ª e de outros profissionais necessários à plena execução dos serviços demandados, 
para realização de manutenção nos prédios das Procuradorias do Trabalho nos Municípios, em Mato 
Grosso do Sul, será pago valor referente às despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento 
urbano, conforme Tabela 8 - Detalhamento de diárias e deslocamento intermunicipal, a seguir: 

Tabela 8 - Detalhamento de diárias e deslocamento intermunicipal 

Descrição Detalhamento  Valor  

DIÁRIAS  Valor para despesas com hospedagem, 

refeição e deslocamento urbano  

R$ 177,004 

Deslocamento Intermunicipal 

CAMPO GRANDE/MS – 

DOURADOS/MS  

Valor para despesas com deslocamento 

rodoviário, com base na tabela da 

AGEPAN/MS  

R$ 67,005 (por 
trecho) 

Deslocamento Intermunicipal 
CAMPO GRANDE/MS – TRÊS 
LAGOAS/MS  

Valor para despesas com deslocamento 

rodoviário, com base na tabela da 

AGEPAN/MS  

R$ 97,606 (por 

trecho) 

 

20.2. Solicitação, Procedimentos e Transferência aos Profissionais: 

a) a solicitação das diárias será efetuada pela CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas da data marcada para a viagem, salvo nos casos urgentes. Nesses casos, a 
solicitação será feita com 24 horas de antecedência; 
b) a CONTRATADA deverá providenciar o pagamento das diárias aos profissionais antes da 
realização da viagem, devendo encaminhar o comprovante de pagamento (comprovante de 
depósito ou recibo assinado pelo(s) profissional(is)) até o dia anterior ao da viagem, salvo nos casos 

 

 
4 Referência: Anexo I do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, e alterações, 
5 Conforme menor preço por trecho apurado em consulta realizada no sitio da AGEPAN/MS, em 08/11/20201 
6 Conforme menor preço por trecho apurado em consulta realizada no sitio da AGEPAN/MS, em 08/11/2021 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5992.htm#anexoi
http://www.sgltar.ms.gov.br/Publica/Consulta/PesquisaViagens?LocalidadeOrigem=CAMPO+GRANDE&IdLocalidadeOrigem=69&LocalidadeDestino=DOURADOS&IdLocalidadeDestino=131&Data=09%2F11%2F2021&IsPost=true
http://www.sgltar.ms.gov.br/Publica/Consulta/PesquisaViagens?LocalidadeOrigem=CAMPO+GRANDE&IdLocalidadeOrigem=69&LocalidadeDestino=TRES+LAGOAS&IdLocalidadeDestino=444&Data=09%2F11%2F2021&IsPost=true
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urgentes. Nesses casos, o pagamento deverá ser feito até as 16 horas do dia da viagem, devendo 
encaminhar imediatamente o comprovante ao gestor do contrato. 

20.3. Deslocamentos: 

20.3.1. Após autorização/solicitação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA encarregar-se-á do 
transporte intermunicipal dos profissionais, 

20.4. Os custos com diárias e deslocamento intermunicipal serão ressarcidos à CONTRATADA nos 
termo do item 9.6.4. 
20.5. O valor do ressarcimento devido a deslocamento intermunicipal será revisado consoante 
reajuste oficial das tarifas pelos órgãos oficiais competentes (AGEPAN/MS) e para o menor valor dentre 
os disponíveis entre as diferentes empresas prestadoras do serviço e diferentes rotas de transporte 
para os trechos. 
20.6. Não serão indenizados, ressarcidos (ou qualquer termo semelhante/equivalente) diárias e 
deslocamentos intermunicipais para os profissionais que executarem serviços no município de Campo 
Grande, MS, região para a qual a empresa contratada deverá manter profissionais e preposto para 
execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. 
20.7. Caso a empresa CONTRATADA mantenha sede ou filial nos municípios do interior do estado em 
que o MPT/MS tenha unidade (atual ou futura), os pagamentos referentes a diárias e deslocamentos 
intermunicipal para estes municípios somente serão realizados mediante apresentação de 
comprovante. 
20.8. A ADMINISTRAÇÃO poderá, por mera liberalidade, providenciar o transporte/frete de 
profissionais, insumos e materiais para cumprimente do objeto deste Termo de Referência em veículos 
oficiais para as unidades do MPT no interior do estado. 

20.8.1. A aplicação do item 20.8, acima, fica condicionado ao cumprimento da legislação e normativos 
internos sobre a utilização de veículos oficiais e disponibilidade dos veículos. 

21. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA – EPI’s e EPC’s  

21.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de segurança – 
EPI’s e EPC’s, necessários ao bom desenvolvimento dos serviços e que obedeçam às normas vigentes 
e a Convenção Coletiva de Trabalho, tais como: luva, bota, capacete, cinto de segurança, óculos de 
segurança, dentre outros que se fizerem necessários (vide item 17.), conforme previsto neste TR e na 
Portaria MTB nº 3.214/1978 , que aprova as Normas Regulamentadoras – NR’s e demais 
regulamentações pertinentes, 

21.1.1. Os EPI’s e EPC’s deverão estar à disposição do(s) profissional(is), não podendo ser retiradas do 
local da prestação dos serviços sem motivo justificado por escrito ou sem conhecimento do Fiscal do 
Contrato. 
21.1.2. Os EPI’s e EPC’s deverão estar identificados para não serem confundidas com possíveis 
similares da CONTRATANTE. 
21.1.3. Os EPI’s e EPC’s deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso, devendo ser substituídos 
imediatamente, quando necessário ou quando solicitado pela CONTRATANTE. 
21.1.4. A CONTRATADA deverá apresentar seus funcionários com os EPI’s e EPC’s adequados à 
execução dos serviços. 
21.1.5. Caberá à CONTRATADA, avaliar e verificar a adequação e necessidade dos EPI’s e EPC’s 
necessários à realização dos serviços. 
21.1.6. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar a suspensão dos serviços e adequação 
dos EPI’s e EPC’s utilizados. 
21.1.7. A CONTRATADA deverá manter seu pessoal devidamente treinado e capacitado a utilizar 
corretamente os Equipamentos de Proteção. 
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22. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

22.1. A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional profissional legalmente habilitado, com 
atribuições para as atividades objeto deste Termo de Referência. 

22.1.1. Considerando incomum no mercado profissional que possua todas as atribuições para atender 
a totalidade do objeto, adota-se os seguintes profissionais como automaticamente aptos a atuarem 
como responsável técnico no âmbito deste Termo de Referência: Eng. Civil/CREA, Arq. e 
Urbanista/CAU e Técnico em Edificações/CFT. Outros títulos profissionais deveram ser objeto de 
análise pela Administração, ouvido, se for o caso, o conselho profissional. 

22.2. O responsável técnico deverá, obrigatoriamente, ser registrado no respectivo conselho de classe, 
a saber: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/UF – CREA-UF, ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU-UF. ou Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT. 
22.3. Se o responsável técnico do licitante vencedor não possuir visto do registro no respectivo 
conselho profissional com circunscrição no estado do Mato Grosso do Sul, é condição para a assinatura 
do contrato que ele providencie o visto de seu registro no conselho profissional com circunscrição no 
estado do Mato Grosso do Sul. O descumprimento deste item 22.3. ensejará ao infrator penalidade 
referente a recusa da assinatura do contrato. 
22.4. A CONTRATADA, através de seu responsável técnico, deverá exercer atividades de 
acompanhamento, monitoramento e controle dos profissionais por ela designados para execução dos 
serviços. 
22.5. O acompanhamento do contrato será realizado através de inspeções periódicas pelo responsável 
técnico ao local de realização dos serviços. 
22.6. São atribuições do responsável técnico: 

a) Executar inspeções periódicas na sede da CONTRATANTE, com a finalidade de identificar 
irregularidades e condições inseguras de trabalho e recomendar e acompanhar medidas de 
prevenção e correção necessárias; 
b) Orientar e assessorar seus empregados quanto às suas obrigações legais relativas à prevenção de 
acidentes; 
c) Especificar e verificar a integridade e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e 
Coletiva (EPC’s), adequados à execução da tarefa; 
d) Verificar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos; 
e) Vistoriar, avaliar e indicar medidas de controle sobre grau de exposição e agentes agressivos de 
riscos físicos, químicos e biológicos; 
f) Informar a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA sobre os riscos existentes nos 
ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização; 
g) Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços; 
h) Selecionar equipamentos, materiais e serviços; 
i) Fiscalizar serviços; 
j) Supervisionar segurança dos serviços; 
k) Supervisionar aspectos ambientais dos serviços; 
l) Medir serviços executados; 
m) Propor soluções técnicas; 
n) Executar inspeção de materiais, resíduos, insumos e produto final; 
o) Verificar atendimento a normas, padrões e procedimentos; 
p) Analisar ensaios de materiais, resíduos e insumos; 
q) Avaliar relatórios de inspeção; 
r) Quantificar mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços; 
s) Apropriar custos específicos e gerais do empreendimento; 
t) Identificar, determinar e analisar causas de perdas; 
u) Propor adequação de instalações, métodos e processos; 
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v) Organizar cronograma de execução do trabalho. 

22.6.1. Em se tratando de serviço singular, em que o responsável técnico não possua as atribuições 
necessárias para a atividade, poderá delegar a profissional legalmente habilitado. Ex.: Eng. civil versus 
serviço em média tensão, Técnico Edificações versus elaboração de projetos, etc. 

22.7. Deverá ser emitida ART, RRT ou TRT pelo profissional responsável técnico pelo acompanhamento 
do contrato de manutenção predial. 

23. DO REGISTRO DA EMPRESA E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

23.1. Registro da empresa: a contratada deverá comprovar o Registro da Empresa no respectivo 
conselho profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT), comprovando 
habilitação para o desempenho dos serviços objeto da presente licitação, dentro do prazo de validade. 
23.2. Atestado de Capacidade Técnica Operacional: atestado de capacidade técnica, em nome da 
empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa 
executou ou executa serviços compatíveis com o objeto desta licitação; 

24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

24.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados e 
uniformizados aos locais em que devam executar suas tarefas; 
b) prestar os esclarecimentos para a execução dos serviços, os quais devem ser feitos com 
antecedência necessária; 
c) relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 
d) efetuar com pontualidade, após o cumprimento das formalidades legais e do ateste das 
respectivas notas fiscais, os pagamentos à CONTRATADA; 
e) comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
contrato; 
f) instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança, bem assim de prevenção de incêndio 
implantadas pela CONTRATANTE; 
g) proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam 
desempenhar os trabalhos dentro das normas legais e contratuais; 
h) colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros 
pertences necessários ao bom desempenho dos serviços, bem como para efetuar seus lanches; 
i) orientar a empresa para que os pagamentos e os documentos de cobrança sejam encaminhados 
de acordo com as especificações e prazos necessários a fim de serem evitados interrupções/atrasos 
nos procedimentos dos mesmos; 
j) destinar local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à 
execução dos serviços; 
k) exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse fim, e atestar as 
notas fiscais/faturas correspondentes; 
l) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais quando for o caso. 

25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

25.1. A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste termo, respondendo 
integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente e, em especial, às 
disposições seguintes: 

a) Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, 
de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
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constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências e equipamentos da 
CONTRATANTE de que fizer uso; 
b) Manter preposto aceito pela Administração durante o período de vigência do contrato, para 
representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado 
formalmente no ato de assinatura do instrumento contratual, mediante Carta de Preposição, em 
que deverá constar o nome completo, número do CPF, do documento de identidade, endereço, 
telefone de contato e e-mail. O preposto será responsável pela administração dos serviços e terá a 
obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos 
serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as 
falhas detectadas; 
c) Alistar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários a perfeita 
execução dos serviços contratados e selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os 
serviços contratados, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais 
referências, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
d) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares 
determinadas pela Administração; 
e) Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 
f) Coordenar, comandar, fiscalizar e orientar os profissionais quanto ao bom andamento dos 
serviços, cuidando da disciplina e controlando a assiduidade e pontualidade dos profissionais; 
g) Manter junto aos responsáveis pela fiscalização do Contrato “Livro de Ordem”, onde serão 
realizadas pelos funcionários alocados anotações sobre o andamento dos trabalhos, com indicações 
técnicas, início e término de etapas de serviços, causas, consequências e datas de início e término 
de eventuais interrupções dos serviços, e demais assuntos que requeiram providências das partes 
interessadas, devendo, necessariamente, ser apresentado ao gestor do contrato, para 
conhecimento e visto. Se necessário, a CONTRATANTE poderá, também, registrar informações no 
livro de ocorrência; 
h) Manter o efetivo de pessoal previsto, efetuando a reposição de pessoal, em caráter imediato, em 
caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho, salvo força 
maior e com prévia anuência da fiscalização; 
i) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço, demissão ou qualquer outro. Os 
substitutos eventuais também devem ser contratados pela empresa mediante regular vínculo 
empregatício, obrigando-se a CONTRATADA a recolher o INSS e demais verbas trabalhistas que 
forem de sua obrigação; 
j) Substituir qualquer empregado, após comunicação da CONTRATANTE, cuja atuação, permanência 
e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios; 
k) Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e responsabilizar-se por todas as 
obrigações estabelecidas na legislação, em especial quanto ao treinamento dos funcionários para o 
desempenho das funções, tomando as medidas necessárias por meio de seu encarregado ou 
representante legal, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante 
a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
l) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e trabalhistas 
previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 
m) Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de 
terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus 
empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados 
a partir da comprovação de sua responsabilidade. 
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m.1) A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento previsto na 
alínea m) deste subitem 25.1. das faturas, no caso de não cumprimento dentro do prazo 
estipulado, sem exclusão do direito de denunciar o contrato; 

n) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos 
solicitados; 
o) Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação dos serviços, com o 
intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 
p) Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados 
satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado; 
q) Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme; 
r) Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável 
pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços 
pelos empregados; 
s) Enviar o preposto e o responsável técnico periodicamente durante a execução do contrato, com 
o fim de supervisionar a prestação dos serviços e de prestar e recolher informações junto à 
CONTRATANTE, devendo o preposto apresentar-se ao Fiscal do Contrato. 

s.1) A visita deverá ser registrada no Livro de Ordem; 
t) Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados; 
u) Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados; 
v) Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer 
equipamentos antes da conclusão dos serviços, pertencentes à CONTRATADA, que essa tenha 
levado para o local de execução do serviço; 
w) Manter sede, filial ou escritório na cidade de Campo Grande/MS, para receber e solucionar 
qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à 
seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários; 
x) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 
de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados 
durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
y) Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais 
devidos; 
z) Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

z.1) A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos e verbas citados nos itens x), 
y) e z) deste subitem 25.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração 
da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato. 
z.2) Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários concernentes 
a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os valores 
referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas. 

aa) Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionada à execução deste contrato; 
bb) Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação; 
cc) Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no 
uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos resíduos recicláveis descartados e 
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme 
Decreto nº 5.940/2006; 
dd) Manter-se, durante a vigência do Contrato, compatível com as obrigações assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, na forma 
do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93; 
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ee) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem 
necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em 
conformidade com a legislação aplicável. 

25.2. São expressamente vedados à CONTRATADA: 

a) transferir a outrem, no todo ou em parte, o futuro Contrato, sem a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
b) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de 
que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, 
prévio e por escrito, da CONTRATANTE; 
c) utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades 
de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena 
de rescisão do futuro contrato; 
d) oferecer o futuro contrato em garantia de operações de crédito bancário; 
e) retirar das dependências da CONTRATANTE os equipamentos, EPI's, EPC’s e utensílios necessários 
à prestação dos serviços antes de sua conclusão sem anuência da CONTRATANTE, exceto em caso 
de substituição por não atenderem às especificações exigidas. 

26. FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

26.1. Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e 
previdenciárias, a CONTRATADA deve entregar ao gestor do contrato a documentação a seguir 
relacionada: 

a) Acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, cópias dos seguintes 
documentos: 

a.1) Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 
a.2) Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e 
a.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT. 

b) Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quaisquer dos seguintes documentos, no prazo de 15 
dias, a contar do recebimento da solicitação: 

b.1) Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia Por tempo de 
Serviço e Informações à Previdência Social, bem como quaisquer outros documentos que possam 
comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA; 
b.2) Comprovantes de realização de cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por 
lei ou pelo contrato; 
b.3) Extrato, referente ao seguro de vida em grupo; 
b.4) Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da 
contratada. 

c) No início da prestação dos serviços, entrega dos seguintes documentos referentes aos 
funcionários incumbidos da prestação dos serviços junto à CONTRATANTE: 

c.1) Até (um) dia útil antes do início dos trabalhos, a relação completa dos empregados, contendo 
nome completo, cargo ou função, número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e 
número e cópia de documento oficial de identificação com foto (RG/CNH/Conselho Profissional, 
etc.) com indicação dos responsáveis pela execução dos serviços, quando for o caso; 

c.1.i) Não será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE, de empregados não 
inclusos nessa relação. 
c.1.ii) Qualquer alteração dessa lista deverá ser comunicada previamente à Administração. 

c.2) Folha de ponto, contracheque/holerite, comprovantes de entrega de vale-transporte, 
comprovante de entrega de EPI’s (ficha de EPI’s), comprovante de entrega de vale-refeição/cesta-
básica, dos profissionais prestadores de serviço. 
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c.3) Declarações e comprovantes de pagamento relacionados a encargos sociais, trabalhistas e 
tributários (atualmente GFIP/SEFIP). 

26.2. Os documentos relacionados nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada., a.1) e a.2) do 
subitem 26.1 poderão ser substituídos por extrato válido e atualizado no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores –SICAF. 
26.3. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 
26.4. É de estrita responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e guarda do acervo documental 
dos seus empregados e do contrato, em especial aqueles documentos sujeitos à comprovação a 
posteriori, auditoria, fiscalização e prestação de contas, os quais poderão ser objeto de requisições 
pela CONTRATANTE ou por qualquer outro legítimo de direito, devendo serem fornecidos no prazo de 
três dias úteis após a notificação da CONTRATANTE, em caso de inspeção ou auditoria. 
26.5. O descumprimento reiterado das disposições deste capítulo e a manutenção da CONTRATADA 
em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão 
do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais. 

27. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

27.1. Os serviços serão fiscalizados pelos servidores designados pela CONTRATANTE, que registrarão 
as falhas detectadas e comunicarão as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas da CONTRATADA. 
27.2. A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui e nem diminui a completa 
responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão aos termos deste 
documento ou às cláusulas contratuais. 

28. PENALIDADES 

28.1. A inexecução, total ou parcial, do objeto deste Termo de Referência, Edital e Contrato poderá 
acarretar, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções: 

a) Multa de até 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, em caso de inexecução parcial de 
serviço; 
b) Multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato, em caso de inexecução do 
contrato; 
c) A inexecução total do contrato é constituída pelos motivos abaixo, sempre que a Administração 
comprovar a impossibilidade de manter os serviços: 

c.1) paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
c.2) desatendimento das determinações regulares do gestor designado para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
c.3) falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida, inclusive em relação à entrega de 
documentação. 

d) Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de 
até cinco anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005. 

28.2. Além dessas, serão aplicadas multas conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, 
dispostas nas Tabela 9 - Valor de Multas e Tabela 10 - Incidência, a seguir: 

Tabela 9 - Valor de Multas 

GRAU  CORRESPONDÊNCIA  
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1  R$ 50,00  

2  R$ 100,00  

3  R$ 150,00  

4  R$ 200,00  

 

Tabela 10 - Incidência 

ITEM  DESCRIÇÃO  GRAU  INCIDÊNCIA  

1 Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme 

manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá. 
1 Por ocorrência 

2 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 

sem a anuência prévia da CONTRATANTE.  
3  Por dia   

3 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, 

os serviços contratuais.  
4  Por dia  

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem 

motivo justificado.  
4  Por ocorrência   

5 Retirar da Procuradoria quaisquer equipamentos ou materiais de 

consumo, previstos em contrato, sem autorização prévia do 

responsável.  

1  Por ocorrência   

6 Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, substitutivo 

como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar. 

2  Por ocorrência  

7 Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material.  2  Por ocorrência  

8 Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos 

físicos, lesão corporal ou consequências letais.  
4  Por ocorrência  

9 Deixar de disponibilizar as folhas de ponto para controle de frequência 

nos locais de prestação de serviço ou não efetuar o controle da 

assiduidade e pontualidade de seu pessoal. 

1 
Por dia de 

atraso 

10 Deixar de fornecer o material suficiente para execução dos serviços.  3  Por ocorrência   

11 Deixar de efetuar ou atrasar o pagamento de salários, vales-transporte 

e vales-refeição. 
4 

Por dia de 

atraso 

12 Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista e previdenciária.  
2  

Por  dia  de 

atraso  

13 Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos.  2  Por ocorrência  

14 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições.  
1  Por dia  

15 
Deixar de entregar o uniforme aos funcionários a cada 6 (seis) meses. 

1 Por dia de 

atraso 
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16 Deixar de entregar o comprovante de entrega do uniforme no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias a contar da efetiva entrega ao funcionário. 

1 Por dia de 

atraso 

17 Deixar de substituir peças de uniforme impróprios para o uso ou que 

causem desconforto aos funcionários, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. 

1 Por dia de 

atraso 

18 Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos. 2 Por ocorrência 

19 Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições. 

1 Por dia 

20 Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale transporte, vale 

refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 

quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 

contrato nas datas avençadas. 

2 Por dia  

21 Deixar de apresentar, quando solicitado, orçamento para execução de 

serviços ou materiais solicitados pela CONTRATANTE. 
2 Por dia 

22 Deixar de iniciar execução de serviço após aprovação do orçamento, nos 

prazos previstos na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços. 
2 Por dia 

23 Deixar de iniciar execução de serviço após aprovação de levantamento 
realizado pela CONTRATANTE, nos termos do item  8.4 e nos prazos 

previstos na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços. 

2 Por dia 

28.2.1. As incidências “por ocorrência” e “por dia de atraso” serão multiplicadas pelo número de 
funcionários envolvidos, quando se enquadrarem nos itens 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Tabela 
10 - Incidência. 

28.3. As multas previstas neste item não poderão exceder, por aplicação e por cada conduta 
discriminada nos itens da Tabela 10 - Incidência, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 
valor mensal previsto do contrato. 
28.4. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA e: 

a) Se o valor a ser pago à CONTRATANTE não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença 
será descontada da garantia contratual; 
b) Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a 
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
c) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

28.5. As multas previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente. 

29. DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1. Todos os procedimentos referentes aos serviços de manutenção deverão passar por prévia 
análise da CONTRATANTE, devendo as execuções dos serviços, orçamentos, compras e amostras de 
materiais, bem como outros necessários, estarem devidamente aprovados e autorizados pela 
CONTRATANTE, não sendo objeto de cobrança qualquer despesa que não tenha passado por este 
trâmite. 
29.2. Os profissionais autorizados para prestação de serviços dentro das dependências do MPT/MS 
deverão se apresentar previamente ao setor responsável para recebimento de instruções e 
orientações referentes a execução deles, devendo na oportunidade, por motivos de segurança 
institucional, apresentar documento de identificação com foto. 
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29.3. O fato dos profissionais não terem conhecimentos suficientes para a resolução de um problema 
específico do objeto contratual não será justificativa para o não cumprimento de prazo para a 
normalização do funcionamento, haja vista que a CONTRATADA poderá recrutar outro profissional 
para a resolução do problema. 
29.4. A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade de 
maior prazo para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela 
CONTRATADA, o qual poderá ou não ser aceito pela CONTRATANTE. 
29.5. A CONTRATADA deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados nos 
serviços a fim de garantir a adequada execução dos serviços. Todo o material desperdiçado por mau 
uso ou emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas quantidades e qualidades, para que 
não venha a afetar o cronograma previamente estabelecido para conclusão dos serviços. As despesas 
decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. Toda e qualquer manutenção que 
necessite quebra de alvenaria, forro, piso, revestimentos e demais itens de acabamento, devem ser 
recompostos pela CONTRATADA conforme padrão existente e especificado pela CONTRATANTE. 
29.6. O local do serviço deverá ser limpo frequentemente, evitando o acúmulo de entulho, bem como 
ao concluir cada serviço. Os materiais resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser 
retirados da área de construção e/ou terreno por conta exclusiva da CONTRATADA, utilizando os 
procedimentos de descarte adequados e sustentáveis, conforme regulamentações/legislações 
federais, estaduais ou municipais em vigor. O material que porventura vier a ser reaproveitado deverá 
ser acondicionado conforme instruções da CONTRATANTE. 
29.7. Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, 
por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as 
complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 
todas as instalações e equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de 
“serviços extras” ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste 
documento. 
29.8. A metodologia de execução, verificação da qualidade e desempenho dos serviços e insumos será, 
prioritariamente, a apresentada nas normas técnicas elaboradas pela ABNT (NBR’s) ou nos Cadernos 
Técnicos de Composições do SINAPI7, e subsidiariamente a apresentada no Manual de Obras Públicas-
Edificações – Praticas da SEAP8. Ausentes referenciais nas fontes anteriores serão utilizadas referencias 
consagradas no âmbito de arquitetura, engenharia e construção, a exemplo da Tabela de Composições 
de Preços Para Orçamentos – TCPO, publicado pela editora PINI. 

30. VISTORIA 

30.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta é facultado aos licitantes realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente. O agendamento deverá ser realizado preferencialmente pelo email 
elder.teixeira@mpt.mp.br, ou pelo telefone (67) 3358-3000. 
30.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
30.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

 

 
7 Disponível em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx (SINAPI – Composições Aferidas – Lote 1 
– Habitação, fundações e estruturas | SINAPI – Composições Aferidas – Lote 2 – Instalações hidrossanitárias e 

elétricas | SINAPI – Composições Aferidas – Lote 3 – Saneamento e infraestrutura urbana)  
8 Disponível em http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm   

mailto:elder.teixeira@mpt.mp.br
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm
http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm
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30.4. A não realização da vistoria, facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 
prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
30.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

30.5.1. Modelo para cumprimento do item 30.5 acima, é conforme Erro! Fonte de referência não 
encontrada. 

31. ANEXOS 

31.1. São partes integrantes deste Termo de Referência os anexos: 

a) ANEXO A - DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
b) ANEXO B - ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA 
c) ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO 
d) Erro! Fonte de referência não encontrada. 

 

 

 

Campo Grande, 8 de novembro de 2021 

 

 

 

(assinado eletronicamente) 

ELDER BERNARDES TEIXEIRA 

Analista/Perito/Engenheiro Civil 

Mat. 6007584-8 

CREA 173121D/MG  
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ANEXO A - DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Com o objetivo de padronizar termos que serão utilizados no relacionamento entre as partes, fica 

estabelecida a adoção das seguintes definições e conceitos: 
Defeito: é anormalidade de um sistema, equipamento, aparelho ou subparte, que não impede o 

desenvolvimento de sua função. 

Desempenho Técnico: é o comportamento do componente e sistema da edificação frente à 
solicitação de uso a que é submetido através do tempo (esperado, insuficiente: precário, restritivo, 

crítico, etc.). 

Emergência: toda e qualquer situação de risco material e humano decorrente de anormalidade no 

funcionamento e no desempenho técnico dos componentes e sistemas da edificação. Demandam 

imediatas providências administrativas e técnicas com vistas à sua urgente normalização. 
Equipe de Manutenção: são profissionais empregados da CONTRATADA, com o objetivo de 

execução direta dos serviços de manutenção sob a sua responsabilidade. 

Estudo Técnico: é um trabalho técnico realizado e documentado por um especialista habilitado. 
Falha: é anormalidade de um sistema, equipamento, aparelho ou subparte com interrupção da 

capacidade de desempenhar sua função. 

Inspeção: é o conjunto de ações técnicas com o propósito de verificar o desempenho técnico dos 
componentes e sistemas da edificação e o grau de conformidade com as Normas Técnicas 

pertinentes e com os padrões pré-estabelecidos pelos fabricantes. 
Laudo Técnico: é um trabalho técnico escrito, fundamentado e documentado por um especialista 

habilitado, relatando resultados e conclusões de exames, vistorias, inspeções, estudos e análises. 

Manutenção Corretiva: é o tipo de manutenção mobilizada após a ocorrência de defeitos ou falhas 

no funcionamento do sistema, equipamento, aparelho ou subparte. 

Manutenção Preventiva: é o planejamento e programação do conjunto de ações desenvolvidas 

sobre o sistema, equipamento, aparelho ou subparte, efetuadas dentro de certa periodicidade, 

com o objetivo de evitar falhas e defeitos. 

Manutenção: é o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade 

e condições de funcionamento contínuo e confiável do sistema, equipamento, aparelho ou 

subparte. 

Ocorrência: é qualquer acontecimento não previsto no funcionamento normal de sistema, 
equipamento, aparelho ou subparte. 

Parecer Técnico: é uma opinião técnica expressa e documentada por um especialista habilitado. 

Relatório de Manutenção: é o documento de apresentação dos serviços de manutenção 

preventiva e ou corretiva realizados pela Contratada, com explanação das causas e efeitos dos 

defeitos e falhas ocorridas, ações adotadas para solução, balanço do previsto versus executado, 
metas para o próximo período, propostas de melhorias etc. 

Sistema: é o conjunto de subsistemas, equipamentos, aparelhos, subpartes ou materiais, ligados 

fisicamente ou não, os quais desempenham suas funções individuais para contribuir à função fim. 
Situação de Emergência: é a ocorrência de defeitos ou falhas que resulte na paralisação parcial ou 

total do funcionamento do sistema, equipamento, aparelho ou subparte. Esta situação demanda 

manutenção corretiva de emergência para o imediato retorno da função normal do mesmo. 
Subparte: é o conjunto de peças constitutivas de equipamento, aparelho ou material os quais 

desempenham suas funções individuais para contribuir com o funcionamento pleno do conjunto. 

Vistoria: é o conjunto de ações técnicas com o propósito de verificar as condições dos 
componentes e sistemas da edificação e do ambiente em que estão inseridos, com vistas a 

identificar anomalias técnicas e operacionais. 



 

Doc. 120.2021@20.02.2400.0000615/2021-87 Pág 33/42 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

ANEXO B - ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA 

Item Sistema Atividade 

1 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verificar o nível dos reservatórios, o funcionamento das 

torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível 

2 Instalações Hidráulicas - Água 
Potável 

Utilizar e limpar as bombas em sistema de rodízio, por meio 
da chave de alternância no painel elétrico (quando o quadro 

elétrico não realizar a reversão automática); 

3 Instalações Hidráulicas - Água 
Potável 

Verificar funcionalidade do extravasor (ladrão) dos 
reservatórios, evitando entupimentos por incrustações ou 

sujeiras 

4 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verificar mecanismos internos da caixa acoplada  

5 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verifique a estanqueidade dos registros de gaveta  

6 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e 

cobertura (barrilete) de modo a evitar emperramentos e os 

mantendo em condições de manobra 

7 Instalações Hidráulicas - Água 
Potável 

Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga  

8 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Efetuar manutenção nas bombas de recalque de água 

potável  

9 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras;  

10 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Limpar os reservatórios e fornecer atestado de potabilidade; 

Obs.: Isolar as tubulações da válvula redutora de pressão 

durante a limpeza dos reservatórios superiores, quando 

existentes; 

11 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Limpar os filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras de 

pressão conforme orientações do fabricante; 

12 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira 

automática e torneira eletrônica. 

13 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verificar as tubulações de água potável para detectar 

obstruções, perda de estanqueidade e sua fixação, 

recuperar sua integridade onde necessário. 

14 Instalações Hidráulicas - Água 

Potável 

Verificar e se necessário substituir os vedantes (courinhos) 

das torneiras, misturadores e registros de pressão para 

garantir a vedação e evitar vazamentos; 

15 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Verificar o nível dos reservatórios e o funcionamento das 

torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível 

16 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Verificar a estanqueidade do sistema  

17 Instalações Hidráulicas - 
Sistema de Combate a 

Incêndio 

Acionar a bomba de incêndio (para tanto pode-se acionar o 
dreno da tubulação) ou por meio de botoeira ao lado do 

hidrante. Devem ser observadas as orientações da 
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Item Sistema Atividade 

companhia de seguros do edifício ou do projeto de 

instalações específico. 

18 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Mangueiras e Mangotinhos - Desconectar e desenrolar as 

mangueiras de incêndio para uma inspeção visual. Tornar a 

enrolara ou dobrar de forma que s acomodem sem vincos 

ou torções reconectando-as ao registro 

19 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta 

20 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Abrir completamente os registros dos subsolos e da 

cobertura (barrilete) evitando emperramento e os 

mantendo em condições de manobra 

21 Instalações Hidráulicas - 
Sistema de Combate a 

Incêndio 

Efetuar manutenção nas bombas de incêndio 

22 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

Mangueiras de Incêndio e Mangotinhos - Realizar ensaio 

conforme norma ABNT NBR 11861 - solicitar certificado do 

ensaio 

23 Instalações Hidráulicas - 

Sistema de Combate a 

Incêndio 

"Observação 

Em Caso de Sinistro Onde As Mangueiras Tenham Sido 

Utilizadas, Ou Mesmo Sem Uso, Tenham Sido Expostas a 

Calor Intenso As Mesmas Deverão Ser Enviadas Para Ensaio 
Independente Do Prazo de Validade." 

24 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Limpar os reservatórios de água não potável e realizar 

eventual manutenção do revestimento impermeável; 

25 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e 

cobertura (barrilete) e, evitando emperramento e os 

mantendo em condições de manobra; 

26 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Efetuar manutenção nas bombas de recalque de esgoto, 

águas pluviais e drenagem  

27 Instalações Hidráulicas - Água 
Não Potável 

Verificar se as bombas submersas (esgoto e águas pluviais / 
drenagem) não estão encostadas no fundo do reservatório 

ou em contato com depósito de resíduos / solo no fundo do 

reservatório, de modo a evitar obstrução ou danos nas 

bombas e consequentes inundações ou contaminações. Em 

caso afirmativo, contratar empresa especializada para 

limpar o reservatório e regular a altura de posicionamento 

da bomba através da corda de sustentação. 

28 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Verificar as tubulações de captação de água do jardim para 

detectar a presença de raízes que possam destruir ou 
entupir as tubulações; 

29 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira 

automática e torneira eletrônica; 
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Item Sistema Atividade 

30 Instalações Hidráulicas - Água 

Não Potável 

Verificar as tubulações de água servida, para detectar 

obstruções, perda de estanqueidade, sua fixação, 

reconstituindo sua integridade onde necessária. 

31 Instalações Elétricas Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no 

próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será 

interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR 

32 Instalações Elétricas Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no caso 

de problemas, providenciar as correções 

33 Instalações Elétricas Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro 

de distribuição 

34 Instalações Elétricas Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua 

desgaste, substitua as peças (tomadas, interruptores, 

pontos de luz e outros) 

35 Instalações Elétricas Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, 

pontos de luz e outros) 

36 Iluminação de Emergência - 
Conjunto de Blocos 

Autônomos e Módulos 

Fazer teste de funcionamento do sistema por uma hora 

37 Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas - 

SPDA 

Verificar o status dos dispositivos de proteção contra surtos 

(DPS), que, em caso de acionamento, desarmam para a 

proteção das instalações, sem que haja descontinuidade. É 

necessário aciona mento manual, de modo a garantir a 
proteção no caso de novo incidente 

38 Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas - 
SPDA 

Inspecionar sua integridade e reconstituir o sistema de 

medição de resistência conforme legislação vigente 

39 Sistema de Proteção Contra 

Descargas Atmosféricas - 
SPDA 

Para estruturas expostas à corrosão atmosférica ou que 

estejam em regiões litorâneas, ambientes industriais com 
atmosfera agressiva, inspeções completas conforme norma 

ABNT NBR 5419 

40 Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas - 

SPDA 

Para estruturas residenciais, comerciais, administrativas, 
agrícolas, industriais, exceto áreas classificadas com risco de 

incêndio e explosão - Inspeções completas conforme norma 

ABNT NBR 5419 

41 Ar Condicionado Ligar o sistema  

42 Ar Condicionado Realizar limpeza dos componentes e filtros, mesmo em 

período de não utilização  

43 Impermeabilização Verificar a integridade e reconstituir os rejuntamentos 

internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 

ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, 

grelhas de ventilação e de outros elementos 

44 Impermeabilização Inspecionar a camada drenante do jardim. Caso haja 

obstrução na tubulação e entupimento dos ralos ou grelas, 

efetuar a limpeza 
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Item Sistema Atividade 

45 Impermeabilização Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização e 

reconstituir a proteção mecânica, os sinais de infiltração ou 

as falhas da impermeabilização exposta 

46 Esquadrias de Madeira No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-se um 

tratamento com verniz 

47 Esquadrias de Madeira Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-
corpos e reconstituir sua integridade, onde for necessário 

48 Esquadrias de Madeira Efetuar limpeza geral das esquadrias, incluindo os drenos. 

Reapertar parafusos aparentes e regular freio e lubrificação 

49 Esquadrias de Madeira Verificar a vedação e fixação dos vidros 

50 Esquadrias de Madeira Nos casos das esquadrias enceradas é aconselhável o 

tratamento de todas as partes 

51 Esquadrias de Madeira Nos casos de esquadrias pintadas, repintar com tinta 

adequada  

52 Esquadrias de Madeira No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-se, além do 

tratamento anual, efetuar a raspagem total e reaplicação do 

verniz  

53 Esquadrias de Ferro e Aço Verificar as esquadrias para identificação de pontos de 

oxidação e, se necessário, proceder reparos necessários 

54 Esquadrias de Ferro e Aço Verificar e, se necessário, executar serviços com as mesmas 

especificações da pintura original 

55 Esquadrias de Ferro e Aço Verificar vedação e fixação dos vidros  

56 Esquadrias de Alumínio Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes 

57 Esquadrias de Alumínio Reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras ou 
puxadores e roldanas 

58 Esquadrias de Alumínio Verificar nas janelas Maxim-air a necessidade de regular o 

freio. Para isso, abrir a janela até um ponto intermediário (± 
30º), no qual ela deve permanecer parada e oferecer certa 

resistência a movimento espontâneo. Se necessária, a 

regulagem deverá ser feita somente por pessoa 
especializada, para não colocar em risco a segurança do 

usuário e de terceiros 

59 Esquadrias de Alumínio Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação 
nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde for 

necessário 

60 Revestimento de Paredes e 

Tetos em Argamassa ou 

Gesso e Forro de Gesso 

(Interno e Externo) 

Repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas  

61 Revestimento de Paredes e 

Tetos em Argamassa ou 

Gesso e Forro de Gesso 
(Interno e Externo) 

Verificar a calafetação e fixação de rufos, para-raios, 

antenas, esquadrias, elementos decorativos etc. 



 

Doc. 120.2021@20.02.2400.0000615/2021-87 Pág 37/42 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região
Assessoria Técnica da Diretoria Regional
Av. Dr. Paulo Machado, n° 120 - Royal Park - Campo Grande/MS - CEP 79031-010
Tel. (67) 3358-3000 - www.prt24.mpt.mp.br

Item Sistema Atividade 

62 Revestimento de Paredes e 

Tetos em Argamassa ou 

Gesso e Forro de Gesso 
(Interno e Externo) 

Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-

las evitando o envelhecimento, a perda de brilho, o 

descascamento e eventuais fissuras 

63 Revestimento de Paredes e 

Tetos em Argamassa ou 
Gesso e Forro de Gesso 

(Interno e Externo) 

Repintar paredes e tetos das áreas secas  

64 Revestimento Cerâmico 
Interno 

Verificar e, se necessário, efetuar as manutenções e manter 
a estanqueidade do sistema 

65 Revestimento Cerâmico 

Interno 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 

internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 

ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, 

grelhas de ventilação e outros elementos 

66 Revestimento Cerâmico 
Interno 

É recomendada a lavagem das paredes externas, por 
exemplo, terraços ou sacadas, para retirar o acúmulo de 

sujeira, fuligem, fungos e sua proliferação. Utilizar sabão 

neutro para lavagem 

67 Revestimento Cerâmico 

Externo 

Verificar a calafetação, fixação, oxidação e estado geral de 

rufos, para-raios, antenas, esquadrias, elementos 

decorativos etc. 

68 Revestimento Cerâmico 
Externo 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos dos 
pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, chaminés, grelhas de 

ventilação e outros elementos 

69 Revestimento Cerâmico 
Externo 

Em fachada é recomendada a lavagem e verificação dos 
elementos, por exemplo, rejuntes e mastique e, se 

necessário, solicitar inspeção 

70 Revestimento em Ladrilho 
Hidráulico 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejunta mentos 
internos e externos dos pisos 

71 Revestimento de Pedras 

Naturais (Mármore, Granito, 
Pedra Mineira, Mosaico e 

outros) 

No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito 

etc.), verificar e, se necessário, encerar  

72 Revestimento de Pedras 

Naturais (Mármore, Granito, 

Pedra Mineira, Mosaico e 

outros) 

Nas áreas de circulação intensa, o enceramento deve 

acontecer com periodicidade inferior, a fim de manter uma 

camada protetora  

73 Revestimento de Pedras 

Naturais (Mármore, Granito, 

Pedra Mineira, Mosaico e 
outros) 

Verificar a calafetação de rufos, fixação de para-raios, 

antenas, elementos decorativos etc. 

74 Revestimento de Pedras 

Naturais (Mármore, Granito, 
Pedra Mineira, Mosaico e 

outros) 

Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário, os 

rejunta mentos internos e externos, respeitando a 
recomendação do projeto original ou conforme 

especificação de especialista. Atentar para as juntas de 
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Item Sistema Atividade 

dilatação, que devem ser preenchidas com mastique e 

nunca com argamassa para rejuntamento 

75 Revestimento de Pedras 

Naturais (Mármore, Granito, 

Pedra Mineira, Mosaico e 

outros) 

Na fachada, efetuar a lavagem e verificação dos elementos 

constituintes, rejuntes, mastique etc., e, se necessário, 

solicitar inspeção 

76 Revestimento em Ladrilho 

Hidráulico 

Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos 

internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, 

ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, 
grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver 

77 Vedações Flexíveis Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento 

convencional (em azulejos, cerâmicas, pedras), 

principalmente na área do box do chuveiro, bordas de 

banheiras 

78 Vedações Flexíveis Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento com 
mastique. Isto é importante para evitar o surgimento de 

manchas e infiltrações 

79 Tacos, Assoalhos e Pisos 

Laminados 

Verificar e, se necessário, refazer a calafetação das juntas 

80 Piso Cimentado/Piso 

Acabado em 

Concreto/Contrapiso 

Verificar as juntas de dilatação e, quando necessário, 

reaplicar mastique ou substituir a junta elastomérica 

81 Piso em Blocos de Concreto 

Intertravados 

Utilizar vassoura com cerdas para realizar a limpeza  

82 Piso em Blocos de Concreto 
Intertravados 

Revisar o piso e recompor o rejuntamento com areia fina ou 
pó de pedra, conforme orientações do 

fabricante/fornecedor 

83 Piso em Blocos de Concreto 
Intertravados 

Revisar o piso e substituir peças soltas, trincadas ou 
quebradas sempre que necessário 

84 Piso em Blocos de Concreto 

Intertravados 

Remover ervas daninhas e/ou grama das juntas do piso, caso 

venham a crescer 

85 Piso em Blocos de Concreto 
Intertravados 

Realizar limpeza pontual do piso 

86 Piso em Blocos de Concreto 

Intertravados 

Realizar lavagem geral do piso anualmente ou quando 

necessário  

87 Pinturas, Texturas, Vernizes 

(Interna e Externa) 

Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-

las, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o 

descascamento e eventuais fissuras 

88 Pinturas, Texturas, Vernizes 
(Interna e Externa) 

Repintar paredes e tetos das áreas secas  

89 Pinturas, Texturas, Vernizes 

(Interna e Externa) 

As áreas externas devem ter sua pintura revisada e, se 

necessário, repintada, evitando assim o envelhecimento, a 
perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras 

possam causar infiltrações 
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Item Sistema Atividade 

90 Vidros Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar 

inspeção do funcionamento do sistema de molas e 

dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação 

91 Vidros Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros 

nos caixilhos 

92 Jardins Regar preferencialmente no início da manhã ou no final da 
tarde, molhando inclusive as folhas  

93 Jardins Regar preferencialmente no início da manhã ou no final da 

tarde  

94 Jardins Verificar o funcionamento dos dispositivos de irrigação  

95 Jardins Executar a manutenção do jardim  

96 Jardins Efetuar a manutenção das jardineiras de apartamentos, 

cobertura e nos jardins do térreo 

97 Jardins Cortar a grama  

98 Cobertura Verificar a integridade das calhas, telhas e protetores 

térmicos e, se necessário, efetuar limpeza e reparos, para 

garantir a funcionalidade, quando necessário. Em épocas de 
chuvas fortes, é recomendada a inspeção das calhas 

semanalmente 

99 Cobertura Verificar a integridade estrutural dos componentes, 

vedações, fixações, e reconstituir e tratar onde necessário 

100 Cerca elétrica Verificar a integridade dos componentes elétricos e fios 

101 Portões Eletrônicos Limpeza e lubrificação de correias, substituição ou 

manutenção de central, motor, controles remotos, cabos de 

aço e outras peças 
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ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO 

GRUPO NOME DESCRIÇÃO COMPONENTES 
PREÇO DE REFERÊNCIA 

(Pref) 
BDI Desconto? 

Valor a Faturar 

(fórmula) 

I POSTOS FIXOS 
Postos de trabalho 

fixos 
Oficial de Manutenção não aplicável não aplicável 

não 

aplicável 

não aplicável 

II SINAPI 

Todos os itens com 

preço obtido no 

SINAPI não-

desonerado, 

Mão de Obra Complementar 

SINAPI não-desonerado, no 

documento “CUSTO DE 

COMPOSIÇÕES“, 

de Referência 

(BDIr 

=27,54%) 

SIM (item 

9.5) 

Pref*(1+BDIr)*(1-D) 

Insumos: materiais, 

ferramentas e equipamentos 

adquiridos 

SINAPI não-desonerado,  no 

documento “PREÇOS DE 

INSUMOS”, 

de Referência 

(BDIr 
=27,54%) 

SIM (item 

9.5) 

Pref*(1+BDIr)*(1-D) 

Insumos: ferramentas e 

equipamentos locados 

SINAPI não-desonerado,  no 

documento “CUSTO DE 

COMPOSIÇÕES“, 

de Referência 

(BDIr 

=27,54%) 

SIM (item 

9.5) 

Pref*(1+BDIr)*(1-D) 

III NÃO SINAPI 

Todos os insumos 

necessários ao 

cumprimento do 

objeto deste TR que 

não constam no 

SINAPI não-

desonerado, 

Insumos: materiais, 

ferramentas e equipamentos 

o menor valor de, no mínimo, 3 

orçamentos, obtidos pela 

CONTRATADA através de 

pesquisa de mercado, podendo 

a CONTRATANTE, caso julgue 

necessário, a seu critério, 

também realizar pesquisas de 

mercado adicionais, 

de Referência 

(BDIr 

=27,54%) 
NÃO 

Pref*(1+BDIr) 

IV RESSARCIMENTO 

As despesas com 

diárias, 

deslocamentos, 

taxas (ART/RRT/TRT, 

prefeitura, etc.) e 

caçamba para 

destinação final de 

resíduos sólidos. 

Diárias e deslocamentos conforme item 18. 
Diferenciado 

(BDId=8,61%) 
NÃO 

Pref*(1+BDId)) 

Taxas: caçamba para 

destinação de resíduos 

sólidos, ART/RRT/TRT 

(CREA/CAU/CFT), aprovações 

de projeto, licenciamentos, 

alvarás em órgãos 

públicos/concessionárias de 

serviço público 

conforme comprovante de 

pagamento da taxa 

Diferenciado 

(BDId=8,61%) 
NÃO 

Pref*(1+BDId) 
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TERMO DE REFERÊNCIA
doc. 120.2021



Processo:	PGEA 20.02.2400.0000615/2021-87

Partes: Interessado(s):	Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região

Assunto:	TEMAS: 01.02.03.05. - Manutenção Predial, 01.02.04.04. - Mão de Obra Residente

Observação:	Contratação de Serviços Especializados em Manutenção Predial, oficial de manutenção e sob demanda, englobando manutenção corretiva e/ou preventiva, no âmbito da Sede da PRT 24ª Região e das PTMs de Dourados e Três Lagoas

OBJETO

Contratação de empresa para prestação de serviços especializados em manutenção predial, englobando manutenção corretiva e/ou preventiva, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, materiais, ferramentas, EPI’s e demais itens necessários a prestação dos serviços, nas instalações do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul – MPT/MS.

JUSTIFICATIVA

Assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de manutenção predial necessários para o bom cumprimento da missão institucional deste MPT/MS e cujas atribuições não fazem parte do escopo das carreiras do Quadro de Pessoal do Ministério Público da União;

Há necessidade de contratação de 01 (hum) posto de Oficial de Manutenção, que exercerá as atividades na Sede do MPT/MS, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS – PRT 24ª, considerando que a maior parte da demanda por serviços de manutenção predial é atendida pelo referido posto, agilizando o atendimento, evitando agravamento de problemas por demora no reparo e assim melhorando a prestação de serviços, tanto ao público interno como externo.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação dos serviços elencados neste Termo de Referência, por meio de terceirização, possui embasamento legal no artigo 10, § 7º do Decreto-Lei nº 200/67, no Decreto nº 2.271/1997.

Os serviços serão regidos e fiscalizados em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata.

DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Trata-se de serviço comum de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão.

A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados pela CONTRATADA, com início conforme Ordem de Serviço, em conformidade com as seguintes especificações abaixo enumeradas:

A contratação compreende:

Disponibilização de 01 (hum) posto de Oficial de Manutenção, admitido sob regular vínculo de emprego, habilitado, treinado e qualificado para a realização dos serviços básicos de Manutenção predial preventiva e corretiva, conforme previsto neste Termo de Referência – TR, em especial item 14.;

Mão de obra complementar ao Oficial de Manutenção, conforme previsto neste Termo de Referência – TR, em especial item 15.;

Fornecimento de insumos: equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, conforme previsto neste TR, em especial no item 17.

Fornecimento de insumos: materiais, conforme previsto neste TR, em especial no item 18.

Disponibilização de uniformes, conforme previsto neste TR, em especial item 19.

Estarão inclusos no valor mensal a ser pago a CONTRATADA os seguintes custos:

Remuneração referente ao posto de Oficial de Manutenção e respectivos uniformes, itens 14., 19. e Planilha de Custos do Oficial de Manutenção,

Não estarão inclusos no valor mensal a ser pago a CONTRATADA, mas que farão parte das obrigações a serem cumpridas peia CONTRATADA quando solicitado, sendo cobrados separadamente quando executados, os seguintes custos:

Mão de obra complementar ao Oficial de Manutenção, nos termos deste TR, em especial item 15.,

Insumos: equipamentos/ferramentas/EPI’s / EPC’s fornecidos nos termos deste TR, em especial item 17.

Insumos: materiais fornecidos nos termos deste TR, em especial item18.

Diárias e custo com deslocamento do Oficial de Manutenção e Mão de Obra Complementar, quando solicitados pela CONTRATANTE para realização de serviços nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios, nos termos deste TR, em especial item 20.,

Taxas (ART/RRT, prefeitura, etc.) e caçamba para destinação final de resíduos sólidos, nos termos deste TR, em especial itens 9.2.4 e 9.3.4

DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Oficial de Manutenção ficará lotado na sede do MPT/MS, na unidade Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS, onde, em regra, os serviços de manutenção predial serão prestados. Eventualmente poderão ser solicitados serviços de manutenção nas Procuradorias do Trabalho nos Municípios do interior.

Os endereços para prestação dos serviços são:

		Unidade

		Sigla

		Endereços



		Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região, em MS

		PRT 24ª

		Rua Dr. Paulo Machado, 120, Santa Fé, Campo Grande, MS, cep: 79.021-300, Telefone: (67)3358-3000



		Procuradoria do Trabalho no Município de Dourados, MS

		PTM Dourados

		Rua Ediberto Celestino de Oliveira, 2.605, Vila Planalto, Dourados, MS, cep 79826-150, Telefone (67) 3410-4000



		Procuradoria do Trabalho no Município de Três Lagoas, MS

		PTM Três Lagoas

		Rua Paranaíba, 1937, Jardim Colinos, Três Lagoas, MS, cep: 79.603-090, Telefone (67)3509-2000







Havendo alteração de endereço, transferência, fechamento ou instalação de nova unidade supervenientemente na região de abrangência do MPT/MS, os endereços para prestação dos serviços serão revisados ou inseridos.

PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Após emitida Ordem de Serviço, o Oficial de Manutenção deverá providenciar sua execução, utilizando os insumos, materiais, ferramentas e equipamentos disponíveis, observados os limites de competência do Oficial de Manutenção,

A Ordem de Serviço deverá informar o nível de criticidade, conforme Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços.

Na inexistência de insumos, materiais, ferramentas e equipamentos suficientes à execução dos serviços, e/ou verificada a incompetência do Oficial de Manutenção para realização dos mesmos a CONTRATADA ficará encarregada apresentar ORÇAMENTO PRÉVIO para execução dos serviços,

A CONTRATANTE poderá solicitar diretamente à CONTRATADA a elaboração de ORÇAMENTO PRÉVIO de serviços, momento em que informará o nível de criticidade, devendo os serviços serem executados conforme a Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços:



Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços

		Nível de criticidade 

		Prazo para entrega do ORÇAMENTO PRÉVIO

		Prazo para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS



		URGENTE

		Não aplicável (a medição será elaborada posteriormente conforme serviço executado)

		04 horas



		Alto

		1 dia útil

		1 dia útil



		Médio

		2 dias úteis

		2 dias úteis



		Baixo

		3 dias úteis

		4 dias úteis





A partir do recebimento do ORÇAMENTO PRÉVIO pela CONRATANTE, constante no item 8, esta responderá à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, se executará os serviços.

O “Prazo para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS” inicia-se a partir da resposta prevista no item 7.3 acima.

No caso específico do Nível de Criticidade “URGENTE” – em casos mais graves onde a execução dos serviços tem que ser realizada no mais breve espaço de tempo possível – a CONTRATADA deverá executar os serviços no prazo estipulado (04 horas). Neste caso dispensa-se o ORÇAMENTO PRÉVIO, sendo a remuneração apurada conforme insumos, ferramentas, equipamentos, materiais e/ou mão de obra complementar aplicados no serviço de contenção da urgência.

São exemplos de serviços com nível de criticidade URGENTE: ocorrência de falhas, panes, defeitos em circuitos, sistemas e/ou equipamentos que impeçam a utilização da edificação, ou parte dela, ou que coloque em risco a integridade da edificação ou de seus usuários, tais como curtos elétricos, vazamentos de água, interrupção de distribuição de energia elétrica nos circuitos internos da edificação, remoção de árvores caídas, reparos em estruturas danificadas, etc.

Os PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS poderão ser prorrogados pelo mesmo período previsto na  Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços, mediante pedido motivado da CONTRATADA e autorização do FISCAL DO CONTRATO.

ORÇAMENTO PRÉVIO

O “Prazo para entrega do ORÇAMENTO PRÉVIO” inicia-se a partir do recebimento do pedido de orçamento solicitado pela CONTRATANTE ou da emissão da Ordem de Serviço, devendo ser enviado o orçamento digitalizado para aprovação da execução dos serviços.

Deverá constar do ORÇAMENTO PRÉVIO estimativa de materiais, ferramentas, equipamentos, EPI’s, EPC’s, diárias, deslocamentos, e, se for necessário nos termos deste TR, Mão-De-Obra Complementar necessários à realização do serviço.

Para estimativa prévia dos quantitativos, em especial Mão de Obra Complementar, utilizar composições de custo do SINAPI, ou de outros sistemas consagrados pelo uso, tal como o PINI.

A CONTRATANTE poderá, a seu critério, realizar o ORÇAMENTO PRÉVIO e apresentar à CONTRATADA, que terá os mesmos prazos estipulados na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços para execução dos serviços. Neste caso, o “Prazo para entrega do ORÇAMENTO PRÉVIO” constante na Tabela 1, acima, será concedido para a CONTRATADA verificar o serviço a ser executado e confirmar ou solicitar alterações.

O ORÇAMENTO PRÉVIO é estimativo. Os serviços serão remunerados conforme os materiais, ferramentas, equipamentos, EPI’s, EPC’s, diárias, deslocamentos, taxas e Mão-De-Obra Complementar efetivamente aplicados.

PAGAMENTO/FATURAMENTO

São definidos quatro grupos diferenciados de faturamento:

GRUPO I: POSTOS FIXOS

GRUPO II: SINAPI

GRUPO III: NÃO SINAPI

GRUPO IV: RESSARCIMENTO

Componentes dos grupos:

GRUPO I: POSTOS FIXOS

Oficial de Manutenção

GRUPO II: SINAPI

Todos os itens com preço obtido no SINAPI, a saber: Mão de Obra Complementar (no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“), insumos: materiais, ferramentas e equipamentos (nos documentos “PREÇOS DE INSUMOS” e “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“),

GRUPO III: NÃO SINAPI

Todos os insumos necessários ao cumprimento do objeto deste TR: materiais, ferramentas e equipamentos, que não constam no SINAPI,

GRUPO IV: RESSARCIMENTO

As despesas com diárias, deslocamentos, taxas (ART/RRT, prefeitura, etc.) e caçamba para destinação final de resíduos sólidos.

Preço de Referência

GRUPO I: POSTOS FIXOS

não aplicável (valor para faturamento obtido conforme processo licitatório)

GRUPO II: SINAPI

Mão de Obra Complementar: Preço de Referência obtido no SINAPI não-desonerado na data-base referente ao período de execução, no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“,

Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos adquiridos: Preço de Referência obtido no SINAPI não-desonerado na data-base referente ao período de execução/aquisição, no documento “PREÇOS DE INSUMOS”,

Insumos: ferramentas e equipamentos locados: Preço de Referência obtido no SINAPI não-desonerado na data-base referente ao período de execução/aquisição, no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“,

GRUPO III: NÃO SINAPI

Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos: Preço de Referência é o menor valor de, no mínimo, 3 orçamentos, obtidos pela CONTRATADA através de pesquisa de mercado, podendo a CONTRATANTE, caso julgue necessário, a seu critério, também realizar pesquisas de mercado adicionais.

GRUPO IV: RESSARCIMENTO

Diárias e deslocamentos: Preço de Referência conforme item 20.

Taxas: caçamba para destinação de resíduos sólidos, ART/RRT (CREA/CAU), aprovações de projeto, obtenção de licenciamentos ou alvarás em órgãos públicos/concessionárias de serviço público: Preço de Referência conforme comprovante de pagamento da taxa.

BDI

O BDI de referência é 27,54% (vinte e sete inteiros e cinquenta e quatro por cento), obtido conforme Tabela 2 - BDI de Referência, a seguir:



Tabela 2 - BDI de Referência





O BDI diferenciado é 8,61% (oito inteiros e sessenta e um centésimos por cento), obtido conforme Tabela 3 - BDI diferenciado, a seguir:

Tabela 3 - BDI diferenciado







Na definição do BDI diferenciado, considerando o caráter indenizatório dos pagamentos referentes ao item 9.1.4. GRUPO IV: RESSARCIMENTO, neste BDI não será remunerado os itens: Administração Central/Custos com Frete, Seguros, Riscos, Garantias, Lucro Bruto, Tributos e demais itens de natureza personalistica. Serão considerados no BDI a ser aplicado ao item 9.1.4. os itens: Despesas Financeiras, ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social), conforme Tabela 3 - BDI diferenciado:

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados como referência foram:

ISS = 3,00% (alíquota efetiva de 3%, assim obtida: alíquota de 5% aplicada a base de cálculo de 60%, conforme legislação sobre Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS)

PIS = 0,65% (Programa de Integração Social)

COFINS = 3,00% (Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social)

A fórmula adotada para cálculo do BDI é aquela consagrada no Acórdão TCU 2622/2013-P, apresentada na Figura 1 - Equação BDI, a seguir:

Figura 1 - Equação BDI



Os valores adotados na composição do BDI, foram obtidos no Acordão TCU 2622/2013_P, no 3º quartil[footnoteRef:1] do tipo de obra: Construção de Edifícios, a saber: [1:  Os valores para BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P são representativos para obras ordinárias, em que os profissionais são contratados e permanecem na obra por extensos períodos. Considerando a variabilidade da prestação dos serviços de manutenção predial por demanda adotou-se os valores máximos disponíveis no Acordão de modo a remunerar adequadamente o contratado, pois este deverá disponibilizar mão-de-obra capacitada, sem perenidade e continuidade dos serviços, como é o caso dos serviços sob demanda.] 


(AC) Administração Central/Custos com Frete:	5,50%

(S) Seguros e (G) Garantias:	1,00%

(R) Riscos	1,27%

(DF) Despesas Financeiras	1,39%

(L) Lucro Bruto	8,96%



Desconto

O desconto será apurado conforme Equação 1 - Desconto a seguir, e será adotado pelo período de vigência do contrato:



Equação 1 - Desconto

Onde:

D: desconto ofertado pelo licitante

VProposta: valor anual proposto pela contratada.

VMáximo: valor global anual máximo aceitável para a contratação



Faturamento

O valor a ser faturado é conforme a seguir:

GRUPO I: POSTOS FIXOS: conforme processo licitatório,

GRUPO II: SINAPI: Preço de Referência (item 9.3.2), acrescido do BDI de referência (item 9.4.1), deduzido do Desconto (item 9.5),

GRUPO III: NÃO SINAPI: Preço de Referência (item 9.3.3), acrescido do BDI de referência (item 9.4.1),

GRUPO IV: RESSARCIMENTO: Preço de Referência (item 9.3.4), acrescido do BDI diferenciado (item 9.4.2),

Vide tabela resumo deste item 9. no ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO

Nota Fiscal/Fatura

Para dirimir discussão sobre tributos e eventuais retenções tributárias, em especial base de cálculo e alíquota do ISSQN, as notas fiscais deveram destacar separadamente materiais e serviços, em consonância com a legislação aplicável.

Recomenda-se emissão de notas fiscais ou faturas distintas conforme a seguir:

Nota Fiscal 1: Postos-fixos (GRUPO I), materiais e equipamentos utilizados pelos Postos Fixos (GRUPOS II e III) e ressarcimentos de despesas referentes aos Postos Fixos (GRUPO IV);

Nota Fiscal 2: Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPO II), materiais e equipamentos utilizados pela Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPOS II e III) e ressarcimentos de despesas referentes a Mão de Obra Complementar - “por demanda” (GRUPO IV).

ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratação é conforme Edital/Contrato/Termo de Referência.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Classificação orçamentária: (PI DEFESA1)

3390.3024 - MAT. PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO POR DEMANDA

3390.3704 - MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMÓVEIS: POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO

3390.3979 - SERVIÇO APOIO ADMINIST. TÉCNICO E OPERACIONAL: SERVIÇOS POR DEMANDA

REAJUSTES

Aplicam-se as seguintes regras para reajustes:

GRUPO I: POSTOS FIXOS: reajuste, repactuação ou reequilíbrio conforme previsto em Edital/Contrato/Termo de Referência, consoante legislação aplicável;

GRUPO II: SINAPI: considerando a utilização de tabela de referência SINAPI Não-desonerado do período de execução do serviço, não é aplicável reajustes ao GRUPO II;

GRUPO III: NÃO SINAPI: considerando a realização de cotações de mercado, contemporâneas a aquisição dos insumos, não é aplicável reajustes ao GRUPO III;

GRUPO IV: RESSARCIMENTO: considerando que os pagamentos de eventuais ressarcimentos refletem os custos incorridos pela contratada com taxas e despesas públicas contemporâneas a data de realização dos serviços, não é aplicável reajustes ao GRUPO IV;

Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

Dentro do prazo de vigência do contrato o valor global do contrato poderá ser reajustado após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC/FGV ao valor global do contrato.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

O reajuste será realizado por apostilamento.

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva nas áreas de eletricidade, hidráulica (potável, não-potável, pluvial e esgoto), rede de hidrantes (quando solicitado), alvenarias, acabamentos e revestimentos em geral, marcenaria, carpintaria, serralheria, calhas, cerca elétrica, esquadrias, jardinagem, poda de árvores, e demais serviços de manutenção predial pertinentes, de acordo com o disposto neste Termo de Referência.

Apoio diverso: manutenção corretiva em bens móveis, bem como movimentação interna de móveis em geral nos locais de execução dos trabalhos de manutenção (se necessário), e demais serviços de manutenção predial pertinentes.

Manutenção Preventiva nas áreas de eletricidade, hidráulica (potável, não-potável, pluvial e esgoto), inclusive rede de hidrantes (quando houver), alvenarias, acabamentos e revestimentos em geral, pinturas, marcenaria, carpintaria, serralheria, calhas, cerca elétrica, jardinagem, poda de árvores, e demais serviços de manutenção predial pertinentes, de acordo com o disposto neste Termo de Referência.

Os serviços objeto deste TR não se afastarão das características aqui descritas, caracterizando-se, sempre, como de manutenção predial, vinculando-se à preservação das instalações do MPT/MS, com reparos e demais providências necessárias à perfeita conservação dos imóveis, não estando relacionados a acréscimo de estrutura física ou construções completas.

A CONTRATADA é responsável pela garantia dos serviços prestados.

Caso os insumos sejam fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA não responderá pela qualidade dos insumos, somente pelo processo de aplicação/utilização.

Serviços executados de forma incorreta, ou que não apresentem desempenho satisfatório deverão ser refeitos pela CONTRATADA, às suas expensas, inclusive os insumos, mesmo estes tendo sido fornecidos pela CONTRATANTE.

POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO

A CONTRATADA, para dar cumprimento aos serviços especificados, deverá colocar à disposição 01 (hum) Oficial de Manutenção.

Nos casos em que o Oficial de Manutenção se ausentar, quer seja por férias, licenças médicas licenças regulamentares, faltas, etc., deverá ser apresentado profissional substituto, de modo a preservar a continuidade dos serviços.

O profissional substituto deverá atender os requisitos mínimos do item 14.3.

Quando for necessário a substituição do profissional do posto de Oficial de Manutenção, a CONTRATADA deverá comunicar previamente a CONTRATANTE, ocasião que demonstrará atendimento aos requisitos mínimos do item 14.3.

Entende-se por Oficial de Manutenção aquele em consonância com a Classificação Brasileira De Ocupações > CBO 5143-25 - Trabalhador da manutenção de edificações - responsável pela execução dos serviços descritos neste Contrato, cabendo ao participante do certame licitatório indicar a respectiva convenção coletiva.

Os requisitos mínimos, cumulativos, para a execução dos serviços no posto de Oficial de Manutenção são:

ensino fundamental completo;

experiência comprovada em serviços semelhantes às atribuições;

capacitado em Curso Básico - Segurança em Instalações e Serviços Com Eletricidade (Curso NR10), nos termos do Anexo III da Portaria no 598/2004 (Norma Regulamentadora no 10), do Ministério do Trabalho e Emprego.

capacitado em Segurança em Trabalho em Altura (Curso NR 35), nos termos da Portaria SIT n.º 313/ 2012 Norma Regulamentadora no 35), do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os certificados das capacitações relacionadas nos itens 14.3.c) e 14.3.d) deverão ser apresentados em até 20 (vinte) dias úteis após a assinatura do contrato.

O Oficial de Manutenção ficará alocado nas dependências da PRT 24ª, no entanto, quando houver necessidade de realização de serviços de manutenção, deverá se deslocar para prestação de serviços nas dependências das PTM’s, nos termos do item 6. DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

O salário mensal do posto não poderá ser inferior ao piso da categoria, devendo compreender todos os custos com a remuneração, os encargos diretos e indiretos sobre a prestação dos serviços, diluição dos insumos por funcionário, bem como tributos e demais despesas indiretas.

JORNADA DE TRABALHO

Os serviços serão prestados de segunda a sexta-feira, em horário a ser estipulado pelo CONTRATANTE, perfazendo carga horária semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, cumprindo jornada de, pelo menos, 08 (oito) horas diárias.

Considerando a ausência de expediente da CONTRATANTE aos sábados, a compensação das 4 (quatro) horas de trabalho desse dia ocorrerá durante os demais dias da semana, na forma como dispuser a convenção coletiva da respectiva categoria profissional ou, na sua ausência, na forma estabelecida pela Administração.

Os serviços deverão obedecer aos horários estabelecidos, podendo a CONTRATANTE alterá-los a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades, atendidas as normas legais e regulamentares pertinentes.

ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Serviços de instalação elétrica:

Instalação de pontos de energia elétrica;

instalação de dutos para cabeamento de rede lógica de dados e rede elétrica;

Instalação de eletrocalha, canaleta e acessórios;

remoção de eletrocalha, canaleta e acessórios;

serviços de montagem de tomadas telefônicas;

Instalação de disjuntores elétricos separando redes elétricas com equipamentos;

Verificação e se houver a necessidade de aterramento na rede elétrica;

Verificação e atualização se for o caso de para-raios;

Retirada e instalação de luminárias completas, com reatores elétricos;

troca de lâmpadas;

Execução de rede elétrica interna e externa de baixa tensão completa (instalação de eletrodutos, fiação, tomadas, interruptores, caixas de distribuição, disjuntores, quadros de comando, extensões);

Reparos em geral e outros serviços correlatos.

Serviços de instalação hidráulica:

Reparos c/ou execução em rede de água fria predial;

Reparo e/ou execução em rede de água quente predial;

Reparo e/ou execução de rede de esgoto sanitário e pluvial;

Retirada elou Instalação de aparelhos sanitários e metais;

desentupimentos em geral;

Reparos em geral e outros serviços correlatos.

Serviços de carpintaria:

Reparos, demolições e/ou execução de coberturas (estrutura e telhamento);

Execução de fôrmas de madeira para concreto;

Reparos em geral c outros serviços correlatos.

Serviços de Pintura:

Preparação de superfície para pintura (lixamento, escovação, lavagem);

Aplicação de selador acrílico ou líquido preparador de paredes;

Aplicação de selador de nitrocelulose para madeira;

Aplicação de fundo nivelador para madeira ou fundo anti-óxido;

Aplicação de massa corrida PVA ou Acrílica;

Aplicação de textura;

Pintura com tinta PVA, Acrílica, epóxi, verniz, esmalte sintético e óleo.

outros serviços correlatos.

Serviços de marcenaria:

Reparo de chapa melamínica (fórmica);

Reparo elou colocação de rodapés de madeira;

Reparo e/ou colocação de esquadrias de madeira em geral;

Retirada de esquadrias de madeira;

Reparo em móveis e utensílios de madeira;

Reparo elou instalação de divisórias;

Reparo e execução de forros em geral.

reparo em calhas;

outros serviços correlatos.

Serviços de serralheria:

Retirada de esquadrias metálicas (ferro, alumínio, inox, latão);

Reparos em esquadrias. grades e corrimões (ferro, alumínio, inox, latão);

Reparos em carrinhos de transporte de processos e de servir café, inclusive com aplicação de colas adesivas e borrachas de proteção;

reparos na cerca elétrica, exceto central de alarme.

Outros serviços correlatos.

Serviços de manutenção, conservação e reforma geral:

Execução de alvenarias (tijolo cerâmico e bloco de concreto);

Execução de contrapiso e piso de concreto ou argamassa, inclusive colocação de azulejos e materiais similares;

Reparos em pavimentação (piso cerâmico, basalto, parquet, meio-fio, soleiras);

Reparos em revestimento: (azulejo, pingadeiras, peitoris, rodapés cerâmicos):

Execução de chapisco, emboço, reboco, massa única;

Execução de concreto;

Retirada de esquadrias.

Outros serviços correlatos.

Serviços de apoio à manutenção, conservação e reforma geral:

Serviços de demolição em geral (alvenarias, revestimentos, pisos, concreto);

Transporte, carga e descarga de materiais;

Serviços de limpeza em geral;

Preparação de argamassas e concreto;

Abertura elou fechamento de valas.

Outros serviços correlatos.

Jardinagem:

Podar/cortar a grama;

Efetuar a manutenção das jardineiras;

Executar a manutenção do jardim;

Regar;

Verificar o funcionamento dos dispositivos de irrigação;

Realizar serviços de poda de árvores.

Apoio em geral:

Carregar móveis e equipamentos para local indicado pela Administração;

O rol de serviços específicos acima discriminado é meramente exemplificativo, não excluindo outros que vierem a surgir no decorrer da execução contratual, limitados as competências do posto de Oficial de Manutenção.

MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR

A CONTRATADA deverá disponibilizar profissional(is) qualificado(s) para a execução dos serviços sempre que:

haja necessidade de prestação de serviços que exijam técnicas e conhecimentos que extrapolem as atribuições da categoria funcional de Oficial de Manutenção, conforme CBO 5143-25,

sejam necessários trabalhadores em quantitativo e capacitação que o Oficial de Manutenção, sozinho, não atenda, em conformidade com as Normas Regulamentadoras, instituídas pela Portaria MTB nº 3.214/1978,

Sempre que possível, na execução dos serviços que demandem Mão de Obra Complementar, o Oficial de Manutenção auxiliará a execução,

São passíveis de requisição para atender o objeto deste TR todos os profissionais disponibilizados no SINAPI, inclusive profissionais de nível técnico e/ou superior. Segue extrato, não-exaustivo, com exemplos de profissionais passiveis de requisição (a tabela completa pode ser consultada no SINAPI, no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“, na classe SERVIÇOS DIVERSOS, no tipo OUTROS):

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 24ª REGIÃO, em MS 

DIRETORIA REGIONAL | SETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL 

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO – 24ª REGIÃO, em MS 

DIRETORIA REGIONAL | SETOR DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL 



Tabela 4 - Profissionais passíveis de requisição

Rua Pimenta Bueno, nº 139, Amambai, Campo Grande, MS    CEP 79005-020 

Tel: (67) 3358-3000 – http://www.prt24.mpt.mp.br 
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São exemplos de serviços a serem executados pela Mão de Obra Complementar:

Elaboração de Atualizações, Levantamentos, Laudos e Projetos Técnicos de Engenharia:

Incêndio: Elaboração de levantamentos e atualizações de projetos de Prevenção e Combate a Incêndio, com Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT no CREA/MS ou CAU/MS, pagamento de taxas, cópias, montagem dos processos e encaminhamento para aprovação no Corpo de Bombeiros local;

Elaboração de levantamentos, atualizações de projetos elétricos, hidráulicos, estruturais, conforme Normas Técnicas e legislação vigente. Também deverão ser realizadas todas as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas necessárias;

Elaboração de Pareceres, Laudos Técnicos, Projetos de Engenharia ou de Arquitetura, conforme solicitação da CONTRATANTE com os registros necessários no CREA-MS ou CAU-MS, como, por exemplo, nas situações que envolverem substituições e instalações de portões eletrônicos, substituições e instalação de placas, em metal, de identificação da fachada do órgão, fornecimento e instalação de divisórias tipo naval, fornecimento e instalação de gesso acartonado, fornecimento e instalação de exaustores entro outros correlatos, serviços de impermeabilização (rol meramente exemplificativo). Deverão ser realizadas todas as Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas necessárias.

Atividades com acesso por cordas, que devem ser executadas por equipe constituída de pelo menos dois trabalhadores, sendo um deles o supervisor,

Executar manutenção corretiva ou preventiva em instalações elétricas de média ou alta tensão.

Serviços em volume ou intensidade que o Oficial de Manutenção não atenda.

A remuneração/faturamento da Mão de Obra Complementar, conforme este item 15. Será conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO.

INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / MATERIAIS / EPI’s – FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO

A ADMINISTRAÇÃO disponibilizará, para a execução do objeto deste TR, as ferramentas e equipamentos existentes em seu patrimônio.

No início do contrato deverá ser transferido a posse das ferramentas e equipamentos, ficando sob a guarda da contratada, que deverá responsabilizar-se por eles.

As ferramentas deverão ser mantidas em perfeitas condições de uso, devendo ser substituídas, quando necessário.

Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada, forem danificadas deverão ser repostas pela contratada em até 24h,

Ferramentas que forem danificadas em função do uso normal, serão substituídas por conta da contratante, com faturamento conforme previsto neste TR.

No momento do encerramento do contrato as ferramentas, equipamentos e materiais que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada, estiverem danificadas deverão ser repostas pela contratada em até 2 dias úteis,

INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / EPI’s / EPC’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA

Além daqueles relacionados no item 16., é obrigação da contratada disponibilizar todas e quaisquer ferramentas e equipamentos necessários à realização dos serviços objeto deste TR.

A lista a seguir apresenta, mas não se restringe, outras ferramentas e equipamentos que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, para execução de serviços (rol meramente exemplificativo), conforme item 17.1., e em conformidade ao objeto deste TR:



Tabela 5 – Exemplos de equipamentos/ferramentas extraordinários

		Alicate amperímetro digital;

		Cones de sinalização;

		Misturador de argamassa (uso com furadeira);



		Alicate bico agulha com cabo isolado;

		Corda de segurança;

		Misturador de tinta (uso com furadeira);



		Alicate Climpador (crimpador);

		Desempenadeira de aço dentada;

		Morsa/torno;



		Alicate de bico com cabo isolado;

		Desempenadeira de aço lisa;

		Moto esmeril;



		Alicate de corte/diagonal com cabo isolado;

		Desempenadeira de madeira/plástica;

		Nível de bolha;



		Alicate de pressão para solda;

		Enxada com cabo - 30cm (ou maior) 

		Pá de bico com cabo;



		Alicate de pressão;

		Escada de abrir - 1,5m (ou maior)

		Pá quadrada com cabo;



		Alicate desencapador fios;

		Escada extensiva para eletricista (fibra/isolação elétrica) - 4m (ou maior);

		Parafusadeira portátil;



		Alicate rebitador manual;

		Escova de aço;

		Passa fio (arame-guia);



		Alicate tipo bomba d’água;

		Esmerilhadeira angular elétrica - 4 1/2pol (ou maior);

		Pé de Cabra;



		Alicate universal, com cabo isolado;

		Espátula aço;

		Pendente de Luz, tipo gaiola ou bastão;



		Andaime;

		Esquadro de aço para carpintaria/serralheria;

		Picareta/chibanca com cabo;



		Arco de serra manual,

		Estilete de lâmina retrátil;

		Pincél/Trincha - 1/2" (ou maior);



		Balancim individual/cadeirinha suspensa para serviços em altura;

		Extensão elétrica - 10m (ou maior) cabo 2,5mm² (ou maior);

		Pistola de aplicação de cola quente;



		Balde 10 L;

		Ferro elétrico para solda;

		Plaina manual;



		Bandeja de pintura;

		Fita zebrada (sinalização);

		Podador de Galhos Altos, com serrote e prolongador;



		Broca chata para madeira - 10mm (ou maior);

		Foice gavião/roçadeira/mineira;

		Ponteiro e Talhadeira para martelete;



		Brocas para concreto - 4mm (ou maior);

		Formão - 1/4"(6mm) (ou maior);

		Ponteiro;



		Brocas para madeira - 3mm (ou maior);

		Furadeira de impacto, velocidade variável e reversível, mandril de 1/2” (ou maior), 400W (ou maior);

		Prumo de Centro;



		Brocas para metal - 2mm (ou maior);

		Grampo tipo sargento aperto rápido - 8pol (ou maior);

		Prumo de Parede;



		Brocha;

		Grampo tipo sargento - 2pol (ou maior);

		Pulverizador Costal Manual, tanque de 15 Litros ou maior;



		Bucha de espuma (para limpeza);

		Grosa meia-cana;

		Régua de alumínio;



		Caixa de ferramentas com cadeado;

		Grosa redonda;

		Roçadeira portátil a gasolina, disco/fio nylon;



		Carrinho de carga tipo armazém  - 200 kg (ou maior);

		Inversor de Solda 220V 5400W 160A, proteção por fusível térmico, eletrodos de 2~4mm;

		Roçadeira portátil elétrica, disco/fio nylon;



		Carrinho de carga tipo plataforma  - 400 kg (ou maior);

		Jogo de Macho e Tarracha Manual para parafusos;

		Rolo de espuma/lã;



		Carrinho de mão, de metal, com roda de pneu;

		Kit para compressor de ar com (pistola de pintura, bico inflador com manômetro, bico de limpeza, pulverizador engraxador com caneca e mangueira espiral de 5m);

		Serra mármore elétrica portátil;



		Cavadeira articulada com cabo;

		Lanterna de Iluminação LED;

		Serra tipo tico-tico portátil;



		Chave Allen - 1,5mm (ou maior);

		Lápis de carpinteiro;

		Serra-copo, concreto/madeira/ferro - 25mm (ou maior);



		Chave Biela Tipo L - 6mm (ou maior);

		Lima Chata;

		Serrote;



		Chave boca - 6mm (ou maior);

		Lima Redonda;

		Soprador térmico;



		Chave combinada (boca/estrela) - 6mm (ou maior);

		Linha nylon (para pedreiro);

		Suporte para rolo de pintura com cabo,



		Chave de grifo - 8 polegadas (ou maior);

		Lixadeira elétrica angular;

		Talhadeira chata;



		Chave de teste (fio energizado);

		Lixadeira elétrica excêntrica;

		Tarracha manual para tubos de PVC;



		Chave estrela - 6mm (ou maior);

		Lona plástica preta;

		Tarracha manual para tubos metálicos;



		Chave fenda - 3,5mm (ou maior) X 75mm (ou maior);

		Machado;

		Tesoura corta-vergalhão;



		Chave inglesa/ajustável;

		Mangueira de nível;

		Tesoura de cortar grama/ramas;



		Chave philips - PH1 (ou maior);

		Mangueira para jardim/uso doméstico;

		Tesoura de poda;



		Chaves de Precisão;

		Marreta de aço com cabo - 500g (ou maior);

		Torquês;



		Chaves Torx;

		Martelete elétrico portátil;

		Trena portátil - 5m (ou maior);



		Colher de pedreiro;

		Martelo de borracha com cabo;

		Trena - 20m (ou maior);



		Compressor de ar profissional 10pés 100L 125psi 127/220V;

		Martelo de unha,

		







A disponibilidade de ferramentas e equipamentos, conforme este item 17., necessários à execução dos serviços deverá ocorrer em prazo suficiente ao cumprimento do item 7.4.1

O prazo para disponibilizar as ferramentas e equipamentos, conforme este item 17., será prorrogado automaticamente nos mesmos termos de eventual prorrogação realizada em conformidade ao item 7.6. (pedido de prorrogação de prazo aceito pela CONTRATANTE).

Preferencialmente as ferramentas e equipamentos disponibilizados conforme este item 17. serão locados no mercado regular, conforme regras deste TR. Excepcionalmente, e mediante autorização da CONTRATANTE, estas ferramentas e equipamentos poderão ser adquiridos para a realização dos serviços.

Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada,  forem danificadas deverão ser repostas pela contratada em até 24h,

As ferramentas e equipamentos adquiridos conforme item 17.3. serão incorporados ao patrimônio da CONTRATANTE.

Ferramentas que, por imperícia, negligência ou imprudência dos profissionais da contratada,  estiverem danificadas no momento do encerramento do contrato deverão ser repostas pela contratada em até 2 dias úteis,

EPI’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA

A lista a seguir apresenta, mas não se restringe, a EPI’s e EPC’s que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA para execução de serviços, consoante normativos sobre o assunto, em especial Portaria MTB nº 3.214/1978 , que aprova as Normas Regulamentadoras - NR (rol meramente exemplificativo):



Tabela 6 - Exemplos de EPI's Extraordinários

		Abafador de ruídos 

		Filtro para máscara semifacial

		Máscara semifacial com filtro



		Avental 

		Joelheira de Proteção 

		Óculos de soldagem 



		Botas de PVC 

		Luva isolante de borracha 

		Perneiras de raspa 



		Botina com bico de ferro 

		Luvas de borracha látex cano curto 

		Protetor facial com visor incolor 



		Capa impermeável/Capa de chuva 

		Luvas de PVC 

		Talabarte



		Cinto de segurança tipo paraquedista (Cinto, talabarte, trava queda, etc.) 

		Mangas de raspa 

		Trava quedas 



		Creme de proteção solar 

		Máscara de soldagem 

		Cordas e cabos de aço para linha de vida







Aos EPI’s e EPC’s fornecidos pela contratada aplicam-se as mesmas regras e disposições dos insumos fornecidos pela contratada, conforme item 17.

Excepcionalmente quando, pelas características dos serviços e desde que devidamente aprovado pela ADMINISTRAÇÃO, não houverem no SINAPI insumos: equipamentos/ferramentas/EPI’s semelhantes, necessários à execução dos serviços requisitados, estes poderão ser adquiridos mediante cotação, conforme item 9.3.3.

A remuneração/faturamento dos insumos: equipamentos, ferramentas, EPI’s, EPC’s, fornecidos conforme este item 17. será conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO.

Considerando que o pagamento/faturamento da Mão de Obra Complementar, item 15 deste Termo de Referência, inclui os Encargos Complementares, em especial Ferramentas e EPI’s, os profissionais que atenderão as demandas de Mão de Obra Complementar deverão se apresentar com os EPI’s e ferramentas necessários a realização dos serviços, limitado as ferramentas e equipamentos utilizadas para compor os Encargos Complementares conforme documento: SINAPI – Cálculos e Parâmetros[footnoteRef:2]. [2:  Disponível em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf, consulta realizada em 08/11/2021.] 


Exemplo: os profissionais da “Família Eletricista” deverão se apresentar com os EPI’s e ferramentas necessários ao trabalho a ser realizado, limitados a:

EPI’s (vide pág. 52 de SINAPI – Cálculos e Parâmetros): botas de couro cano curto, capa impermeável, capacete, cinto de segurança tipo, paraquedista, creme de proteção solar FPS 30, luva de alta tensão, luvas de borracha látex cano, curto, luvas de raspa cano curto, mangas de raspa, máscara de soldagem, óculos contra impacto, protetor auricular, protetor facial de acrílico, respirador descartável sem, válvula, talabarte, trava quedas, uniforme comum,

Ferramentas (vide pág. 59 de SINAPI – Cálculos e Parâmetros): Alicate amperímetro, Alicate Climpador, Alicate de Bico Longo de 6", Alicate de pressão 11", Alicate diagonal para corte rente 6", Alicate Profissional 8'', Arco de serra, Bolsa de lona para ferramentas, Chave inglesa 6'', Decapador de fio, Detector de tensão, Escada de abrir, com 2 x 8 degraus (2,40m), em duralumínio, Estilete 18 mm, Ferro de solda, Furadeira de impacto 1/2" - 600W, Jogo de chave allen, Jogo de serra copo, Kit Chave de Fenda e Phillips, Lima quadrada 8", Lima redonda 8, Lixadeira elétrica, Martelo de borracha preto 450g, Ponteiro aço liso 3/4" x 10", Talhadeira aço chato 10", Trena.

Os demais EPI’s e ferramentas, necessários a Mão de Obra Complementar, que não foram incluídos nas composições dos Encargos Complementares conforme documento: SINAPI – Cálculos e Parâmetros[footnoteRef:3], serão remunerados nos termos deste Termo de Referência, em especial itens 9. e 17. [3:  Disponível em https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_2_Edicao_Digital.pdf, consulta realizada em 08/11/2021.] 


INSUMOS: MATERIAIS

Nos casos em que a execução dos serviços demande materiais que não estão em poder do Oficial de Manutenção, ou que a CONTRATANTE não dispuser em estoque, ficará a CONTRATADA responsável pelo seu fornecimento.

A CONTRATADA deverá disponibilizar os insumos, materiais e equipamentos no local de execução dos serviços, antes de seu início, em atendimento aos prazos previstos na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços.

Todos os insumos e materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira qualidade, evitando-se aqueles de “linha econômica”, não havendo a possibilidade de serem recondicionados ou reaproveitados e deverão estar de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação do fiscal do Contrato, a não ser se forem fornecidos pelo almoxarifado da CONTRATANTE.

Os insumos a serem adquiridos pela contratada para execução do objeto deste Termo de Referência são aqueles, disponíveis no SINAPI, no documento “PREÇOS DE INSUMOS”, disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, para o Estado do Mato Grosso do Sul.

Excepcionalmente quando, pelas características dos serviços e desde que devidamente aprovado pela ADMINISTRAÇÃO, não houverem no SINAPI - insumos semelhantes, necessários à execução dos serviços requisitados, estes poderão ser adquiridos mediante cotação, conforme item 9.3.3.

É vedada a utilização/aquisição de insumos pela CONTRATADA que não constem na base do SINAPI, ou que não tiverem cotação de mercado aprovada pela Administração.

Os insumos somente deverão ser adquiridos pela CONTRATADA após Autorização/Requisição do FISCAL DO CONTRATO.

O frete para entrega dos insumos/materiais deverá fazer parte dos custos da CONTRATADA.

O Oficial de Manutenção poderá deslocar para transporte dos insumos/materiais adquiridos/locados/etc., mediante a utilização de transporte público regular, condicionado a não prejudicar a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

Os custos com a utilização de transporte público regular serão ressarcidos conforme item 9.1.4 - GRUPO IV: RESSARCIMENTO, mediante comprovação e autorização prévia do FISCAL DO CONTRATO e conforme os preços praticados pelo concessionário de serviço público.

Objetos que não possam ser transportados nos termos do item 18.8.1 poderão ter o custo de transporte/frete apurados conforme itens “8 - ORÇAMENTO PRÉVIO” c/c “9.1.3 - GRUPO III: NÃO SINAPI”.

A ADMINISTRAÇÃO poderá, por mera liberalidade, providenciar o transporte/frete de insumos/materiais para cumprimente do objeto deste Termo de Referência em veículos oficiais.

A aplicação do item 18.8.3, acima, fica condicionado ao cumprimento da legislação e normativos internos sobre a utilização de veículos oficiais e disponibilidade dos veículos.

Para aferir a qualidade dos insumos/materiais serão utilizados os parâmetros e relatórios disponibilizados pelo:

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat – PBQP-h, projeto Sistema de Qualificação de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos – SiMaC e seus Programas Setoriais da Qualidade – PSQs (vide <https://pbqp-h.mdr.gov.br/sistemas/simac/introducao>);

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE; Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia – Inmetro (vide <https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/avaliacao-da-conformidade/programa-brasileiro-de-etiquetagem>)

Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade – PBAC, Inmetro (vide <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/rtepac/compulsorios.asp>),

Insumos / materiais serão considerados de boa qualidade quando, havendo PSQ ativo, os insumos / materiais forem fabricados por empresa “conforme ou qualificada”, no Relatório Setorial disponível no site do SiMaC, na data da Autorização / Requisição.

Insumos / materiais não serão considerados de boa qualidade quando, havendo PSQ ativo, os insumos / materiais forem fabricados por empresa "não-conforme ou não-qualificada", no Relatório Setorial disponível no site do SiMaC, na data da Autorização / Requisição.

Insumos / materiais serão considerados de boa qualidade quando, havendo PBE, compulsório para o insumo / material, na data de Autorização / Requisição do produto, o mesmo seja categoria “A” de consumo de energia.

Não havendo no mercado produto com categoria “A” de consumo, poderá a CONTRATANTE autorizar a aquisição de insumo/material com a melhor classificação disponível, mediante requerimento da CONTRATADA.

Insumos/materiais serão considerados de boa qualidade quando havendo Certificação Compulsória ou Declaração do Fornecedor no âmbito do SBAC, na data de Autorização/Requisição do produto, ele esteja devidamente Certificado/Declarado.

Para insumos / materiais que não tenham sua qualidade atestada através dos itens 18.9. a  18.14., a CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO, amostras de todos os materiais / insumos a serem empregados nos serviços antes de sua execução.

Os materiais fornecidos devem possuir garantia do fabricante.

Caso os insumos sejam fornecidos pela CONTRATANTE, a CONTRATADA não responderá pela qualidade dos insumos, somente pelo processo de aplicação/utilização.

Serviços executados de forma incorreta, ou que não apresentem desempenho satisfatório deverão ser refeitos pela CONTRATADA, às suas expensas, inclusive quanto aos insumos, mesmo estes tendo sido fornecidos pela CONTRATANTE.

A remuneração/faturamento dos insumos: materiais, fornecidos conforme este item 18. será conforme o item 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO.

UNIFORMES

É obrigatório o uso de uniforme pelos empregados da CONTRATADA que prestarão os serviços contratados.

A CONTRATADA deverá manter seu pessoal completa e constantemente uniformizado, com roupas e calçados em perfeito estado de conservação e aparência, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos equipamentos de proteção individual, conforme circunstância.

Os uniformes deverão conter o emblema/brasão/logotipo da empresa CONTRATADA, de forma visível.

A CONTRATADA deverá fornecer um jogo de uniforme completo e novo, conforme Tabela 7 – Uniforme, para o desempenho das atribuições do Oficial de Manutenção, comprovando a respectiva entrega através de recibo assinado, com cópia entregue ao Fiscal do Contrato em até 3 (três) dias após a efetiva entrega.

Composição do uniforme PARA O OFICIAL DE MANUTENÇÃO:

Tabela 7 – Uniforme – Fornecimento Anual para Oficial de Manutenção

		Item

		Periodicidade

		Quantidade

		Total Anual



		blusas fechadas, sem gola, mangas curtas, com bainhas fixas, com logotipo da empresa CONTRATADA, em tecido de malha fria, não transparente, na cor definida pela CONTRATADA e aprovada pelo CONTRATANTE 

		Semestral

		04

		08



		calças masculinas, em tecido de sarja ou de melhor qualidade, na cor preta

		Semestral

		02

		04



		blusa fechada, sem gola, mangas longas, com bainhas fixas, contendo o logotipo da empresa CONTRATADA, em tecido de malha fria, não transparente

		Semestral

		02

		04



		agasalho de frio, para o inverno, de cor combinando com o uniforme

		Anual

		01

		01



		crachá com fotografia recente

		Anual

		01

		01



		Par de sapatos ou botinas pretas (com CA/MTE)

		Semestral

		02

		02







A troca de uniforme poderá também ser solicitada pela CONTRATANTE a qualquer tempo, caso entenda que ele não preenche requisitos de boa aparência, conservação e qualidade necessários.

O uniforme deverá estar de acordo com o tamanho do empregado.

É vedado o repasse, aos trabalhadores, do custo de qualquer dos itens de uniforme.

Os custos referentes aos uniformes constantes deste item 19. deverão fazer parte da planilha de Composição De Custos Mensais referentes à categoria Oficial de manutenção.

DIÁRIAS E CUSTO COM DESLOCAMENTO

Nos casos em que houver necessidade de deslocamentos do Oficial de Manutenção alocado na unidade PRT 24ª e de outros profissionais necessários à plena execução dos serviços demandados, para realização de manutenção nos prédios das Procuradorias do Trabalho nos Municípios, em Mato Grosso do Sul, será pago valor referente às despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento urbano, conforme Tabela 8 - Detalhamento de diárias e deslocamento intermunicipal, a seguir:

Tabela 8 - Detalhamento de diárias e deslocamento intermunicipal

		Descrição

		Detalhamento 

		Valor 



		DIÁRIAS 

		Valor para despesas com hospedagem, refeição e deslocamento urbano 

		R$ 177,00[footnoteRef:4] [4:  Referência: Anexo I do Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006, e alterações,] 




		Deslocamento Intermunicipal
CAMPO GRANDE/MS – DOURADOS/MS 

		Valor para despesas 	com 	deslocamento rodoviário, com base na tabela da AGEPAN/MS 

		R$ 67,00[footnoteRef:5] (por trecho) [5:  Conforme menor preço por trecho apurado em consulta realizada no sitio da AGEPAN/MS, em 08/11/20201] 




		Deslocamento Intermunicipal
CAMPO GRANDE/MS – TRÊS LAGOAS/MS 

		Valor para despesas 	com 	deslocamento rodoviário, com base na tabela da AGEPAN/MS 

		R$ 97,60[footnoteRef:6] (por trecho) [6:  Conforme menor preço por trecho apurado em consulta realizada no sitio da AGEPAN/MS, em 08/11/2021] 








Solicitação, Procedimentos e Transferência aos Profissionais:

a solicitação das diárias será efetuada pela CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data marcada para a viagem, salvo nos casos urgentes. Nesses casos, a solicitação será feita com 24 horas de antecedência;

a CONTRATADA deverá providenciar o pagamento das diárias aos profissionais antes da realização da viagem, devendo encaminhar o comprovante de pagamento (comprovante de depósito ou recibo assinado pelo(s) profissional(is)) até o dia anterior ao da viagem, salvo nos casos urgentes. Nesses casos, o pagamento deverá ser feito até as 16 horas do dia da viagem, devendo encaminhar imediatamente o comprovante ao gestor do contrato.

Deslocamentos:

Após autorização/solicitação pela CONTRATANTE, a CONTRATADA encarregar-se-á do transporte intermunicipal dos profissionais,

Os custos com diárias e deslocamento intermunicipal serão ressarcidos à CONTRATADA nos termo do item 9.6.4.

O valor do ressarcimento devido a deslocamento intermunicipal será revisado consoante reajuste oficial das tarifas pelos órgãos oficiais competentes (AGEPAN/MS) e para o menor valor dentre os disponíveis entre as diferentes empresas prestadoras do serviço e diferentes rotas de transporte para os trechos.

Não serão indenizados, ressarcidos (ou qualquer termo semelhante/equivalente) diárias e deslocamentos intermunicipais para os profissionais que executarem serviços no município de Campo Grande, MS, região para a qual a empresa contratada deverá manter profissionais e preposto para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

Caso a empresa CONTRATADA mantenha sede ou filial nos municípios do interior do estado em que o MPT/MS tenha unidade (atual ou futura), os pagamentos referentes a diárias e deslocamentos intermunicipal para estes municípios somente serão realizados mediante apresentação de comprovante.

A ADMINISTRAÇÃO poderá, por mera liberalidade, providenciar o transporte/frete de profissionais, insumos e materiais para cumprimente do objeto deste Termo de Referência em veículos oficiais para as unidades do MPT no interior do estado.

A aplicação do item 20.8, acima, fica condicionado ao cumprimento da legislação e normativos internos sobre a utilização de veículos oficiais e disponibilidade dos veículos.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA – EPI’s e EPC’s 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de segurança – EPI’s e EPC’s, necessários ao bom desenvolvimento dos serviços e que obedeçam às normas vigentes e a Convenção Coletiva de Trabalho, tais como: luva, bota, capacete, cinto de segurança, óculos de segurança, dentre outros que se fizerem necessários (vide item 17.), conforme previsto neste TR e na Portaria MTB nº 3.214/1978 , que aprova as Normas Regulamentadoras – NR’s e demais regulamentações pertinentes,

Os EPI’s e EPC’s deverão estar à disposição do(s) profissional(is), não podendo ser retiradas do local da prestação dos serviços sem motivo justificado por escrito ou sem conhecimento do Fiscal do Contrato.

Os EPI’s e EPC’s deverão estar identificados para não serem confundidas com possíveis similares da CONTRATANTE.

Os EPI’s e EPC’s deverão ser mantidos em perfeitas condições de uso, devendo ser substituídos imediatamente, quando necessário ou quando solicitado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá apresentar seus funcionários com os EPI’s e EPC’s adequados à execução dos serviços.

Caberá à CONTRATADA, avaliar e verificar a adequação e necessidade dos EPI’s e EPC’s necessários à realização dos serviços.

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar a suspensão dos serviços e adequação dos EPI’s e EPC’s utilizados.

A CONTRATADA deverá manter seu pessoal devidamente treinado e capacitado a utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

A CONTRATADA deverá manter em seu quadro funcional profissional legalmente habilitado, com atribuições para as atividades objeto deste Termo de Referência.

Considerando incomum no mercado profissional que possua todas as atribuições para atender a totalidade do objeto, adota-se os seguintes profissionais como automaticamente aptos a atuarem como responsável técnico no âmbito deste Termo de Referência: Eng. Civil/CREA, Arq. e Urbanista/CAU e Técnico em Edificações/CFT. Outros títulos profissionais deveram ser objeto de análise pela Administração, ouvido, se for o caso, o conselho profissional.

O responsável técnico deverá, obrigatoriamente, ser registrado no respectivo conselho de classe, a saber: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/UF – CREA-UF, ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU-UF. ou Conselho Federal de Técnicos Industriais – CFT.

Se o responsável técnico do licitante vencedor não possuir visto do registro no respectivo conselho profissional com circunscrição no estado do Mato Grosso do Sul, é condição para a assinatura do contrato que ele providencie o visto de seu registro no conselho profissional com circunscrição no estado do Mato Grosso do Sul. O descumprimento deste item 22.3. ensejará ao infrator penalidade referente a recusa da assinatura do contrato.

A CONTRATADA, através de seu responsável técnico, deverá exercer atividades de acompanhamento, monitoramento e controle dos profissionais por ela designados para execução dos serviços.

O acompanhamento do contrato será realizado através de inspeções periódicas pelo responsável técnico ao local de realização dos serviços.

São atribuições do responsável técnico:

Executar inspeções periódicas na sede da CONTRATANTE, com a finalidade de identificar irregularidades e condições inseguras de trabalho e recomendar e acompanhar medidas de prevenção e correção necessárias;

Orientar e assessorar seus empregados quanto às suas obrigações legais relativas à prevenção de acidentes;

Especificar e verificar a integridade e eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC’s), adequados à execução da tarefa;

Verificar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e equipamentos;

Vistoriar, avaliar e indicar medidas de controle sobre grau de exposição e agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos;

Informar a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-los sobre as medidas de eliminação e neutralização;

Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços;

Selecionar equipamentos, materiais e serviços;

Fiscalizar serviços;

Supervisionar segurança dos serviços;

Supervisionar aspectos ambientais dos serviços;

Medir serviços executados;

Propor soluções técnicas;

Executar inspeção de materiais, resíduos, insumos e produto final;

Verificar atendimento a normas, padrões e procedimentos;

Analisar ensaios de materiais, resíduos e insumos;

Avaliar relatórios de inspeção;

Quantificar mão-de-obra, equipamentos, materiais e serviços;

Apropriar custos específicos e gerais do empreendimento;

Identificar, determinar e analisar causas de perdas;

Propor adequação de instalações, métodos e processos;

Organizar cronograma de execução do trabalho.

Em se tratando de serviço singular, em que o responsável técnico não possua as atribuições necessárias para a atividade, poderá delegar a profissional legalmente habilitado. Ex.: Eng. civil versus serviço em média tensão, Técnico Edificações versus elaboração de projetos, etc.

Deverá ser emitida ART, RRT ou TRT pelo profissional responsável técnico pelo acompanhamento do contrato de manutenção predial.

DO REGISTRO DA EMPRESA E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Registro da empresa: a contratada deverá comprovar o Registro da Empresa no respectivo conselho profissional: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou Conselho Federal de Técnicos Industriais (CFT), comprovando habilitação para o desempenho dos serviços objeto da presente licitação, dentro do prazo de validade.

Atestado de Capacidade Técnica Operacional: atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a empresa executou ou executa serviços compatíveis com o objeto desta licitação;

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados e uniformizados aos locais em que devam executar suas tarefas;

prestar os esclarecimentos para a execução dos serviços, os quais devem ser feitos com antecedência necessária;

relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

efetuar com pontualidade, após o cumprimento das formalidades legais e do ateste das respectivas notas fiscais, os pagamentos à CONTRATADA;

comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;

instruir a CONTRATADA acerca das normas de segurança, bem assim de prevenção de incêndio implantadas pela CONTRATANTE;

proporcionar todas as condições para que os empregados da CONTRATADA possam desempenhar os trabalhos dentro das normas legais e contratuais;

colocar à disposição dos empregados da CONTRATADA local para a guarda de uniforme e outros pertences necessários ao bom desempenho dos serviços, bem como para efetuar seus lanches;

orientar a empresa para que os pagamentos e os documentos de cobrança sejam encaminhados de acordo com as especificações e prazos necessários a fim de serem evitados interrupções/atrasos nos procedimentos dos mesmos;

destinar local para guarda dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à execução dos serviços;

exercer a fiscalização dos serviços prestados, por servidores designados a esse fim, e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes;

Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais quando for o caso.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste termo, respondendo integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente e, em especial, às disposições seguintes:

Implantar adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependências e equipamentos da CONTRATANTE de que fizer uso;

Manter preposto aceito pela Administração durante o período de vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado formalmente no ato de assinatura do instrumento contratual, mediante Carta de Preposição, em que deverá constar o nome completo, número do CPF, do documento de identidade, endereço, telefone de contato e e-mail. O preposto será responsável pela administração dos serviços e terá a obrigação de reportar-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

Alistar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os empregados necessários a perfeita execução dos serviços contratados e selecionar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços contratados, encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;

Coordenar, comandar, fiscalizar e orientar os profissionais quanto ao bom andamento dos serviços, cuidando da disciplina e controlando a assiduidade e pontualidade dos profissionais;

Manter junto aos responsáveis pela fiscalização do Contrato “Livro de Ordem”, onde serão realizadas pelos funcionários alocados anotações sobre o andamento dos trabalhos, com indicações técnicas, início e término de etapas de serviços, causas, consequências e datas de início e término de eventuais interrupções dos serviços, e demais assuntos que requeiram providências das partes interessadas, devendo, necessariamente, ser apresentado ao gestor do contrato, para conhecimento e visto. Se necessário, a CONTRATANTE poderá, também, registrar informações no livro de ocorrência;

Manter o efetivo de pessoal previsto, efetuando a reposição de pessoal, em caráter imediato, em caso de eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho, salvo força maior e com prévia anuência da fiscalização;

Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço, demissão ou qualquer outro. Os substitutos eventuais também devem ser contratados pela empresa mediante regular vínculo empregatício, obrigando-se a CONTRATADA a recolher o INSS e demais verbas trabalhistas que forem de sua obrigação;

Substituir qualquer empregado, após comunicação da CONTRATANTE, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes e/ou insatisfatórios;

Observar as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho e responsabilizar-se por todas as obrigações estabelecidas na legislação, em especial quanto ao treinamento dos funcionários para o desempenho das funções, tomando as medidas necessárias por meio de seu encarregado ou representante legal, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais e trabalhistas previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

Ressarcir prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução do contrato, por dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, a preços atualizados, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da comprovação de sua responsabilidade.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento previsto na alínea m) deste subitem 25.1. das faturas, no caso de não cumprimento dentro do prazo estipulado, sem exclusão do direito de denunciar o contrato;

Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a prestação dos serviços, com o intento de verificar as condições em que o serviço está sendo prestado;

Refazer os serviços que, a juízo do representante da CONTRATANTE, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

Manter os seus empregados devidamente identificados por crachá e uniforme;

Cuidar para que o preposto indicado mantenha permanente contato com a unidade responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas relativas à execução dos serviços pelos empregados;

Enviar o preposto e o responsável técnico periodicamente durante a execução do contrato, com o fim de supervisionar a prestação dos serviços e de prestar e recolher informações junto à CONTRATANTE, devendo o preposto apresentar-se ao Fiscal do Contrato.

A visita deverá ser registrada no Livro de Ordem;

Coordenar e controlar a execução dos serviços contratados;

Cuidar da disciplina e da apresentação pessoal dos seus empregados;

Solicitar à Administração da CONTRATANTE autorização formal para retirada de quaisquer equipamentos antes da conclusão dos serviços, pertencentes à CONTRATADA, que essa tenha levado para o local de execução do serviço;

Manter sede, filial ou escritório na cidade de Campo Grande/MS, para receber e solucionar qualquer demanda da Administração, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários;

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE;

Pagar os salários de seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, os encargos sociais devidos;

Responsabilizar-se por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, devendo saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos e verbas citados nos itens x), y) e z) deste subitem 25.1, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste contrato.

Caso a CONTRATADA não honre com os encargos trabalhistas e previdenciários concernentes a este contrato, fica a CONTRATANTE autorizada a deduzir das faturas devidas os valores referentes aos salários, auxílios e eventuais direitos trabalhistas.

Responsabilizar-se por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada à execução deste contrato;

Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação;

Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, incluindo política de separação dos resíduos recicláveis descartados e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, conforme Decreto nº 5.940/2006;

Manter-se, durante a vigência do Contrato, compatível com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para celebração do presente instrumento, na forma do art. 55, XIII, da Lei 8.666/93;

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com a legislação aplicável.

São expressamente vedados à CONTRATADA:

transferir a outrem, no todo ou em parte, o futuro Contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio, ou de terceiros, quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o consentimento, prévio e por escrito, da CONTRATANTE;

utilizar o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e impressos, sob pena de rescisão do futuro contrato;

oferecer o futuro contrato em garantia de operações de crédito bancário;

retirar das dependências da CONTRATANTE os equipamentos, EPI's, EPC’s e utensílios necessários à prestação dos serviços antes de sua conclusão sem anuência da CONTRATANTE, exceto em caso de substituição por não atenderem às especificações exigidas.

FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Para fins de acompanhamento do adimplemento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, a CONTRATADA deve entregar ao gestor do contrato a documentação a seguir relacionada:

Acompanhando a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, cópias dos seguintes documentos:

Certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

Certidão de Regularidade do FGTS –CRF; e

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT.

Sempre que solicitado pela CONTRATANTE, quaisquer dos seguintes documentos, no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da solicitação:

Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia Por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, bem como quaisquer outros documentos que possam comprovar a regularidade previdenciária e fiscal da CONTRATADA;

Comprovantes de realização de cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato;

Extrato, referente ao seguro de vida em grupo;

Outros documentos que comprovem a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da contratada.

No início da prestação dos serviços, entrega dos seguintes documentos referentes aos funcionários incumbidos da prestação dos serviços junto à CONTRATANTE:

Até (um) dia útil antes do início dos trabalhos, a relação completa dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, número da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e número e cópia de documento oficial de identificação com foto (RG/CNH/Conselho Profissional, etc.) com indicação dos responsáveis pela execução dos serviços, quando for o caso;

Não será permitido o acesso às dependências da CONTRATANTE, de empregados não inclusos nessa relação.

Qualquer alteração dessa lista deverá ser comunicada previamente à Administração.

Folha de ponto, contracheque/holerite, comprovantes de entrega de vale-transporte, comprovante de entrega de EPI’s (ficha de EPI’s), comprovante de entrega de vale-refeição/cesta-básica, dos profissionais prestadores de serviço.

Declarações e comprovantes de pagamento relacionados a encargos sociais, trabalhistas e tributários (atualmente GFIP/SEFIP).

Os documentos relacionados nos itens Erro! Fonte de referência não encontrada., a.1) e a.2) do subitem 26.1 poderão ser substituídos por extrato válido e atualizado no Sistema de Cadastro de Fornecedores –SICAF.

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

É de estrita responsabilidade da CONTRATADA a manutenção e guarda do acervo documental dos seus empregados e do contrato, em especial aqueles documentos sujeitos à comprovação a posteriori, auditoria, fiscalização e prestação de contas, os quais poderão ser objeto de requisições pela CONTRATANTE ou por qualquer outro legítimo de direito, devendo serem fornecidos no prazo de três dias úteis após a notificação da CONTRATANTE, em caso de inspeção ou auditoria.

O descumprimento reiterado das disposições deste capítulo e a manutenção da CONTRATADA em situação irregular perante suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias implicará rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades nele previstas e demais cominações legais.

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão fiscalizados pelos servidores designados pela CONTRATANTE, que registrarão as falhas detectadas e comunicarão as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da CONTRATADA.

A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inobservância ou omissão aos termos deste documento ou às cláusulas contratuais.

PENALIDADES

A inexecução, total ou parcial, do objeto deste Termo de Referência, Edital e Contrato poderá acarretar, garantida a prévia defesa, as seguintes sanções:

Multa de até 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, em caso de inexecução parcial de serviço;

Multa de até 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato, em caso de inexecução do contrato;

A inexecução total do contrato é constituída pelos motivos abaixo, sempre que a Administração comprovar a impossibilidade de manter os serviços:

paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

desatendimento das determinações regulares do gestor designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida, inclusive em relação à entrega de documentação.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005.

Além dessas, serão aplicadas multas conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, dispostas nas Tabela 9 - Valor de Multas e Tabela 10 - Incidência, a seguir:

Tabela 9 - Valor de Multas

		GRAU 

		CORRESPONDÊNCIA 



		1 

		R$ 50,00 



		2 

		R$ 100,00 



		3 

		R$ 150,00 



		4 

		R$ 200,00 







Tabela 10 - Incidência

		ITEM 

		DESCRIÇÃO 

		GRAU 

		INCIDÊNCIA 



		1

		Permitir a presença de empregado não uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá.

		1

		Por ocorrência



		2

		Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE. 

		3 

		Por dia  



		3

		Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 

		4 

		Por dia 



		4

		Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 

		4 

		Por ocorrência  



		5

		Retirar da Procuradoria quaisquer equipamentos ou materiais de consumo, previstos em contrato, sem autorização prévia do responsável. 

		1 

		Por ocorrência  



		6

		Executar serviço incompleto, de baixa qualidade, paliativo, substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar.

		2 

		Por ocorrência 



		7

		Fornecer informação falsa de serviço ou substituição de material. 

		2 

		Por ocorrência 



		8

		Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause danos físicos, lesão corporal ou consequências letais. 

		4 

		Por ocorrência 



		9

		Deixar de disponibilizar as folhas de ponto para controle de frequência nos locais de prestação de serviço ou não efetuar o controle da assiduidade e pontualidade de seu pessoal.

		1

		Por dia de atraso



		10

		Deixar de fornecer o material suficiente para execução dos serviços. 

		3 

		Por ocorrência  



		11

		Deixar de efetuar ou atrasar o pagamento de salários, vales-transporte e vales-refeição.

		4

		Por dia de atraso



		12

		Deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária. 

		2 

		Por 	dia 	de atraso 



		13

		Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos. 

		2 

		Por ocorrência 



		14

		Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições. 

		1 

		Por dia 



		15

		Deixar de entregar o uniforme aos funcionários a cada 6 (seis) meses.

		1

		Por dia de atraso



		16

		Deixar de entregar o comprovante de entrega do uniforme no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da efetiva entrega ao funcionário.

		1

		Por dia de atraso



		17

		Deixar de substituir peças de uniforme impróprios para o uso ou que causem desconforto aos funcionários, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

		1

		Por dia de atraso



		18

		Deixar de efetuar a reposição de empregados faltosos.

		2

		Por ocorrência



		19

		Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompatível com suas atribuições.

		1

		Por dia



		20

		Deixar de efetuar o pagamento de salários, vale transporte, vale refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

		2

		Por dia 



		21

		Deixar de apresentar, quando solicitado, orçamento para execução de serviços ou materiais solicitados pela CONTRATANTE.

		2

		Por dia



		22

		Deixar de iniciar execução de serviço após aprovação do orçamento, nos prazos previstos na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços.

		2

		Por dia



		23

		Deixar de iniciar execução de serviço após aprovação de levantamento realizado pela CONTRATANTE, nos termos do item  8.4 e nos prazos previstos na Tabela 1 - Prazos para Prestação dos Serviços.

		2

		Por dia





As incidências “por ocorrência” e “por dia de atraso” serão multiplicadas pelo número de funcionários envolvidos, quando se enquadrarem nos itens 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da Tabela 10 - Incidência.

As multas previstas neste item não poderão exceder, por aplicação e por cada conduta discriminada nos itens da Tabela 10 - Incidência, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor mensal previsto do contrato.

O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA e:

Se o valor a ser pago à CONTRATANTE não for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferença será descontada da garantia contratual;

Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

As multas previstas neste item poderão ser aplicadas cumulativamente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Todos os procedimentos referentes aos serviços de manutenção deverão passar por prévia análise da CONTRATANTE, devendo as execuções dos serviços, orçamentos, compras e amostras de materiais, bem como outros necessários, estarem devidamente aprovados e autorizados pela CONTRATANTE, não sendo objeto de cobrança qualquer despesa que não tenha passado por este trâmite.

Os profissionais autorizados para prestação de serviços dentro das dependências do MPT/MS deverão se apresentar previamente ao setor responsável para recebimento de instruções e orientações referentes a execução deles, devendo na oportunidade, por motivos de segurança institucional, apresentar documento de identificação com foto.

O fato dos profissionais não terem conhecimentos suficientes para a resolução de um problema específico do objeto contratual não será justificativa para o não cumprimento de prazo para a normalização do funcionamento, haja vista que a CONTRATADA poderá recrutar outro profissional para a resolução do problema.

A formalização imediata da comunicação ao CONTRATANTE quando houver necessidade de maior prazo para a execução do serviço, justificando e propondo novo prazo será feita pela CONTRATADA, o qual poderá ou não ser aceito pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais utilizados nos serviços a fim de garantir a adequada execução dos serviços. Todo o material desperdiçado por mau uso ou emprego, deverá ser reposto imediatamente, nas mesmas quantidades e qualidades, para que não venha a afetar o cronograma previamente estabelecido para conclusão dos serviços. As despesas decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. Toda e qualquer manutenção que necessite quebra de alvenaria, forro, piso, revestimentos e demais itens de acabamento, devem ser recompostos pela CONTRATADA conforme padrão existente e especificado pela CONTRATANTE.

O local do serviço deverá ser limpo frequentemente, evitando o acúmulo de entulho, bem como ao concluir cada serviço. Os materiais resultantes das escavações, remoções e limpeza deverão ser retirados da área de construção e/ou terreno por conta exclusiva da CONTRATADA, utilizando os procedimentos de descarte adequados e sustentáveis, conforme regulamentações/legislações federais, estaduais ou municipais em vigor. O material que porventura vier a ser reaproveitado deverá ser acondicionado conforme instruções da CONTRATANTE.

Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações e equipamentos, não cabendo, portanto, pretensão de futura cobrança de “serviços extras” ou de alterações nas composições de preços unitários, salvo os previstos neste documento.

A metodologia de execução, verificação da qualidade e desempenho dos serviços e insumos será, prioritariamente, a apresentada nas normas técnicas elaboradas pela ABNT (NBR’s) ou nos Cadernos Técnicos de Composições do SINAPI[footnoteRef:7], e subsidiariamente a apresentada no Manual de Obras Públicas-Edificações – Praticas da SEAP[footnoteRef:8]. Ausentes referenciais nas fontes anteriores serão utilizadas referencias consagradas no âmbito de arquitetura, engenharia e construção, a exemplo da Tabela de Composições de Preços Para Orçamentos – TCPO, publicado pela editora PINI. [7:  Disponível em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx (SINAPI – Composições Aferidas – Lote 1 – Habitação, fundações e estruturas | SINAPI – Composições Aferidas – Lote 2 – Instalações hidrossanitárias e elétricas | SINAPI – Composições Aferidas – Lote 3 – Saneamento e infraestrutura urbana) ]  [8:  Disponível em http://www.comprasnet.gov.br/publicacoes/manual.htm  ] 


VISTORIA

Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta é facultado aos licitantes realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente. O agendamento deverá ser realizado preferencialmente pelo email elder.teixeira@mpt.mp.br, ou pelo telefone (67) 3358-3000.

O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

A não realização da vistoria, facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Modelo para cumprimento do item 30.5 acima, é conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.

ANEXOS

São partes integrantes deste Termo de Referência os anexos:

ANEXO A - DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS

ANEXO B - ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA

ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO

Erro! Fonte de referência não encontrada.
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ANEXO A - DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Com o objetivo de padronizar termos que serão utilizados no relacionamento entre as partes, fica estabelecida a adoção das seguintes definições e conceitos:

Defeito: é anormalidade de um sistema, equipamento, aparelho ou subparte, que não impede o desenvolvimento de sua função.

Desempenho Técnico: é o comportamento do componente e sistema da edificação frente à solicitação de uso a que é submetido através do tempo (esperado, insuficiente: precário, restritivo, crítico, etc.).

Emergência: toda e qualquer situação de risco material e humano decorrente de anormalidade no funcionamento e no desempenho técnico dos componentes e sistemas da edificação. Demandam imediatas providências administrativas e técnicas com vistas à sua urgente normalização.

Equipe de Manutenção: são profissionais empregados da CONTRATADA, com o objetivo de execução direta dos serviços de manutenção sob a sua responsabilidade.

Estudo Técnico: é um trabalho técnico realizado e documentado por um especialista habilitado.

Falha: é anormalidade de um sistema, equipamento, aparelho ou subparte com interrupção da capacidade de desempenhar sua função.

Inspeção: é o conjunto de ações técnicas com o propósito de verificar o desempenho técnico dos componentes e sistemas da edificação e o grau de conformidade com as Normas Técnicas pertinentes e com os padrões pré-estabelecidos pelos fabricantes.

Laudo Técnico: é um trabalho técnico escrito, fundamentado e documentado por um especialista habilitado, relatando resultados e conclusões de exames, vistorias, inspeções, estudos e análises.

Manutenção Corretiva: é o tipo de manutenção mobilizada após a ocorrência de defeitos ou falhas no funcionamento do sistema, equipamento, aparelho ou subparte.

Manutenção Preventiva: é o planejamento e programação do conjunto de ações desenvolvidas sobre o sistema, equipamento, aparelho ou subparte, efetuadas dentro de certa periodicidade, com o objetivo de evitar falhas e defeitos.

Manutenção: é o conjunto de atividades exercidas com o objetivo de assegurar plena capacidade e condições de funcionamento contínuo e confiável do sistema, equipamento, aparelho ou subparte.

Ocorrência: é qualquer acontecimento não previsto no funcionamento normal de sistema, equipamento, aparelho ou subparte.

Parecer Técnico: é uma opinião técnica expressa e documentada por um especialista habilitado.

Relatório de Manutenção: é o documento de apresentação dos serviços de manutenção preventiva e ou corretiva realizados pela Contratada, com explanação das causas e efeitos dos defeitos e falhas ocorridas, ações adotadas para solução, balanço do previsto versus executado, metas para o próximo período, propostas de melhorias etc.

Sistema: é o conjunto de subsistemas, equipamentos, aparelhos, subpartes ou materiais, ligados fisicamente ou não, os quais desempenham suas funções individuais para contribuir à função fim.

Situação de Emergência: é a ocorrência de defeitos ou falhas que resulte na paralisação parcial ou total do funcionamento do sistema, equipamento, aparelho ou subparte. Esta situação demanda manutenção corretiva de emergência para o imediato retorno da função normal do mesmo.

Subparte: é o conjunto de peças constitutivas de equipamento, aparelho ou material os quais desempenham suas funções individuais para contribuir com o funcionamento pleno do conjunto.

Vistoria: é o conjunto de ações técnicas com o propósito de verificar as condições dos componentes e sistemas da edificação e do ambiente em que estão inseridos, com vistas a identificar anomalias técnicas e operacionais.


ANEXO B - ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA

		Item

		Sistema

		Atividade



		1

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar o nível dos reservatórios, o funcionamento das torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível



		2

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Utilizar e limpar as bombas em sistema de rodízio, por meio da chave de alternância no painel elétrico (quando o quadro elétrico não realizar a reversão automática);



		3

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar funcionalidade do extravasor (ladrão) dos reservatórios, evitando entupimentos por incrustações ou sujeiras



		4

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar mecanismos internos da caixa acoplada 



		5

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verifique a estanqueidade dos registros de gaveta 



		6

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e cobertura (barrilete) de modo a evitar emperramentos e os mantendo em condições de manobra



		7

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Limpar e verificar a regulagem dos mecanismos de descarga 



		8

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Efetuar manutenção nas bombas de recalque de água potável 



		9

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Limpar os aeradores (bicos removíveis) das torneiras; 



		10

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Limpar os reservatórios e fornecer atestado de potabilidade; Obs.: Isolar as tubulações da válvula redutora de pressão durante a limpeza dos reservatórios superiores, quando existentes;



		11

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Limpar os filtros e efetuar revisão nas válvulas redutoras de pressão conforme orientações do fabricante;



		12

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira automática e torneira eletrônica.



		13

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar as tubulações de água potável para detectar obstruções, perda de estanqueidade e sua fixação, recuperar sua integridade onde necessário.



		14

		Instalações Hidráulicas - Água Potável

		Verificar e se necessário substituir os vedantes (courinhos) das torneiras, misturadores e registros de pressão para garantir a vedação e evitar vazamentos;



		15

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Verificar o nível dos reservatórios e o funcionamento das torneiras de boia e a chave de boia para controle de nível



		16

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Verificar a estanqueidade do sistema 



		17

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Acionar a bomba de incêndio (para tanto pode-se acionar o dreno da tubulação) ou por meio de botoeira ao lado do hidrante. Devem ser observadas as orientações da companhia de seguros do edifício ou do projeto de instalações específico.



		18

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Mangueiras e Mangotinhos - Desconectar e desenrolar as mangueiras de incêndio para uma inspeção visual. Tornar a enrolara ou dobrar de forma que s acomodem sem vincos ou torções reconectando-as ao registro



		19

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Verificar a estanqueidade dos registros de gaveta



		20

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Abrir completamente os registros dos subsolos e da cobertura (barrilete) evitando emperramento e os mantendo em condições de manobra



		21

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Efetuar manutenção nas bombas de incêndio



		22

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		Mangueiras de Incêndio e Mangotinhos - Realizar ensaio conforme norma ABNT NBR 11861 - solicitar certificado do ensaio



		23

		Instalações Hidráulicas - Sistema de Combate a Incêndio

		"Observação
Em Caso de Sinistro Onde As Mangueiras Tenham Sido Utilizadas, Ou Mesmo Sem Uso, Tenham Sido Expostas a Calor Intenso As Mesmas Deverão Ser Enviadas Para Ensaio Independente Do Prazo de Validade."



		24

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Limpar os reservatórios de água não potável e realizar eventual manutenção do revestimento impermeável;



		25

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Abrir e fechar completamente os registros dos subsolos e cobertura (barrilete) e, evitando emperramento e os mantendo em condições de manobra;



		26

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Efetuar manutenção nas bombas de recalque de esgoto, águas pluviais e drenagem 



		27

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Verificar se as bombas submersas (esgoto e águas pluviais / drenagem) não estão encostadas no fundo do reservatório ou em contato com depósito de resíduos / solo no fundo do reservatório, de modo a evitar obstrução ou danos nas bombas e consequentes inundações ou contaminações. Em caso afirmativo, contratar empresa especializada para limpar o reservatório e regular a altura de posicionamento da bomba através da corda de sustentação.



		28

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Verificar as tubulações de captação de água do jardim para detectar a presença de raízes que possam destruir ou entupir as tubulações;



		29

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira automática e torneira eletrônica;



		30

		Instalações Hidráulicas - Água Não Potável

		Verificar as tubulações de água servida, para detectar obstruções, perda de estanqueidade, sua fixação, reconstituindo sua integridade onde necessária.



		31

		Instalações Elétricas

		Testar o disjuntor tipo DR apertando o botão localizado no próprio aparelho. Ao apertar o botão, a energia será interrompida. Caso isso não ocorra, trocar o DR



		32

		Instalações Elétricas

		Rever o estado de isolamento das emendas de fios e, no caso de problemas, providenciar as correções



		33

		Instalações Elétricas

		Verificar e, se necessário, reapertar as conexões do quadro de distribuição



		34

		Instalações Elétricas

		Verificar o estado dos contatos elétricos. Caso possua desgaste, substitua as peças (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros)



		35

		Instalações Elétricas

		Reapertar todas as conexões (tomadas, interruptores, pontos de luz e outros)



		36

		Iluminação de Emergência - Conjunto de Blocos Autônomos e Módulos

		Fazer teste de funcionamento do sistema por uma hora



		37

		Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

		Verificar o status dos dispositivos de proteção contra surtos (DPS), que, em caso de acionamento, desarmam para a proteção das instalações, sem que haja descontinuidade. É necessário aciona mento manual, de modo a garantir a proteção no caso de novo incidente



		38

		Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

		Inspecionar sua integridade e reconstituir o sistema de medição de resistência conforme legislação vigente



		39

		Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

		Para estruturas expostas à corrosão atmosférica ou que estejam em regiões litorâneas, ambientes industriais com atmosfera agressiva, inspeções completas conforme norma ABNT NBR 5419



		40

		Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

		Para estruturas residenciais, comerciais, administrativas, agrícolas, industriais, exceto áreas classificadas com risco de incêndio e explosão - Inspeções completas conforme norma ABNT NBR 5419



		41

		Ar Condicionado

		Ligar o sistema 



		42

		Ar Condicionado

		Realizar limpeza dos componentes e filtros, mesmo em período de não utilização 



		43

		Impermeabilização

		Verificar a integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e de outros elementos



		44

		Impermeabilização

		Inspecionar a camada drenante do jardim. Caso haja obstrução na tubulação e entupimento dos ralos ou grelas, efetuar a limpeza



		45

		Impermeabilização

		Verificar a integridade dos sistemas de impermeabilização e reconstituir a proteção mecânica, os sinais de infiltração ou as falhas da impermeabilização exposta



		46

		Esquadrias de Madeira

		No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-se um tratamento com verniz



		47

		Esquadrias de Madeira

		Verificar falhas de vedação, fixação das esquadrias, guarda-corpos e reconstituir sua integridade, onde for necessário



		48

		Esquadrias de Madeira

		Efetuar limpeza geral das esquadrias, incluindo os drenos. Reapertar parafusos aparentes e regular freio e lubrificação



		49

		Esquadrias de Madeira

		Verificar a vedação e fixação dos vidros



		50

		Esquadrias de Madeira

		Nos casos das esquadrias enceradas é aconselhável o tratamento de todas as partes



		51

		Esquadrias de Madeira

		Nos casos de esquadrias pintadas, repintar com tinta adequada 



		52

		Esquadrias de Madeira

		No caso de esquadrias envernizadas, recomenda-se, além do tratamento anual, efetuar a raspagem total e reaplicação do verniz 



		53

		Esquadrias de Ferro e Aço

		Verificar as esquadrias para identificação de pontos de oxidação e, se necessário, proceder reparos necessários



		54

		Esquadrias de Ferro e Aço

		Verificar e, se necessário, executar serviços com as mesmas especificações da pintura original



		55

		Esquadrias de Ferro e Aço

		Verificar vedação e fixação dos vidros 



		56

		Esquadrias de Alumínio

		Efetuar limpeza geral das esquadrias e seus componentes



		57

		Esquadrias de Alumínio

		Reapertar os parafusos aparentes de fechos, fechaduras ou puxadores e roldanas



		58

		Esquadrias de Alumínio

		Verificar nas janelas Maxim-air a necessidade de regular o freio. Para isso, abrir a janela até um ponto intermediário (± 30º), no qual ela deve permanecer parada e oferecer certa resistência a movimento espontâneo. Se necessária, a regulagem deverá ser feita somente por pessoa especializada, para não colocar em risco a segurança do usuário e de terceiros



		59

		Esquadrias de Alumínio

		Verificar a presença de fissuras, falhas na vedação e fixação nos caixilhos e reconstituir sua integridade onde for necessário



		60

		Revestimento de Paredes e Tetos em Argamassa ou Gesso e Forro de Gesso (Interno e Externo)

		Repintar os forros dos banheiros e áreas úmidas 



		61

		Revestimento de Paredes e Tetos em Argamassa ou Gesso e Forro de Gesso (Interno e Externo)

		Verificar a calafetação e fixação de rufos, para-raios, antenas, esquadrias, elementos decorativos etc.



		62

		Revestimento de Paredes e Tetos em Argamassa ou Gesso e Forro de Gesso (Interno e Externo)

		Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las evitando o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras



		63

		Revestimento de Paredes e Tetos em Argamassa ou Gesso e Forro de Gesso (Interno e Externo)

		Repintar paredes e tetos das áreas secas 



		64

		Revestimento Cerâmico Interno

		Verificar e, se necessário, efetuar as manutenções e manter a estanqueidade do sistema



		65

		Revestimento Cerâmico Interno

		Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos



		66

		Revestimento Cerâmico Interno

		É recomendada a lavagem das paredes externas, por exemplo, terraços ou sacadas, para retirar o acúmulo de sujeira, fuligem, fungos e sua proliferação. Utilizar sabão neutro para lavagem



		67

		Revestimento Cerâmico Externo

		Verificar a calafetação, fixação, oxidação e estado geral de rufos, para-raios, antenas, esquadrias, elementos decorativos etc.



		68

		Revestimento Cerâmico Externo

		Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos



		69

		Revestimento Cerâmico Externo

		Em fachada é recomendada a lavagem e verificação dos elementos, por exemplo, rejuntes e mastique e, se necessário, solicitar inspeção



		70

		Revestimento em Ladrilho Hidráulico

		Verificar sua integridade e reconstituir os rejunta mentos internos e externos dos pisos



		71

		Revestimento de Pedras Naturais (Mármore, Granito, Pedra Mineira, Mosaico e outros)

		No caso de peças polidas (ex.: pisos, bancadas de granito etc.), verificar e, se necessário, encerar 



		72

		Revestimento de Pedras Naturais (Mármore, Granito, Pedra Mineira, Mosaico e outros)

		Nas áreas de circulação intensa, o enceramento deve acontecer com periodicidade inferior, a fim de manter uma camada protetora 



		73

		Revestimento de Pedras Naturais (Mármore, Granito, Pedra Mineira, Mosaico e outros)

		Verificar a calafetação de rufos, fixação de para-raios, antenas, elementos decorativos etc.



		74

		Revestimento de Pedras Naturais (Mármore, Granito, Pedra Mineira, Mosaico e outros)

		Verificar a integridade e reconstituir, onde necessário, os rejunta mentos internos e externos, respeitando a recomendação do projeto original ou conforme especificação de especialista. Atentar para as juntas de dilatação, que devem ser preenchidas com mastique e nunca com argamassa para rejuntamento



		75

		Revestimento de Pedras Naturais (Mármore, Granito, Pedra Mineira, Mosaico e outros)

		Na fachada, efetuar a lavagem e verificação dos elementos constituintes, rejuntes, mastique etc., e, se necessário, solicitar inspeção



		76

		Revestimento em Ladrilho Hidráulico

		Verificar sua integridade e reconstituir os rejuntamentos internos e externos dos pisos, paredes, peitoris, soleiras, ralos, peças sanitárias, bordas de banheiras, chaminés, grelhas de ventilação e outros elementos, onde houver



		77

		Vedações Flexíveis

		Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento convencional (em azulejos, cerâmicas, pedras), principalmente na área do box do chuveiro, bordas de banheiras



		78

		Vedações Flexíveis

		Inspecionar e, se necessário, completar o rejuntamento com mastique. Isto é importante para evitar o surgimento de manchas e infiltrações



		79

		Tacos, Assoalhos e Pisos Laminados

		Verificar e, se necessário, refazer a calafetação das juntas



		80

		Piso Cimentado/Piso Acabado em Concreto/Contrapiso

		Verificar as juntas de dilatação e, quando necessário, reaplicar mastique ou substituir a junta elastomérica



		81

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Utilizar vassoura com cerdas para realizar a limpeza 



		82

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Revisar o piso e recompor o rejuntamento com areia fina ou pó de pedra, conforme orientações do fabricante/fornecedor



		83

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Revisar o piso e substituir peças soltas, trincadas ou quebradas sempre que necessário



		84

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Remover ervas daninhas e/ou grama das juntas do piso, caso venham a crescer



		85

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Realizar limpeza pontual do piso



		86

		Piso em Blocos de Concreto Intertravados

		Realizar lavagem geral do piso anualmente ou quando necessário 



		87

		Pinturas, Texturas, Vernizes (Interna e Externa)

		Revisar a pintura das áreas secas e, se necessário, repintá-las, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e eventuais fissuras



		88

		Pinturas, Texturas, Vernizes (Interna e Externa)

		Repintar paredes e tetos das áreas secas 



		89

		Pinturas, Texturas, Vernizes (Interna e Externa)

		As áreas externas devem ter sua pintura revisada e, se necessário, repintada, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações



		90

		Vidros

		Nos conjuntos que possuam vidros temperados, efetuar inspeção do funcionamento do sistema de molas e dobradiças e verificar a necessidade de lubrificação



		91

		Vidros

		Verificar o desempenho das vedações e fixações dos vidros nos caixilhos



		92

		Jardins

		Regar preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde, molhando inclusive as folhas 



		93

		Jardins

		Regar preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde 



		94

		Jardins

		Verificar o funcionamento dos dispositivos de irrigação 



		95

		Jardins

		Executar a manutenção do jardim 



		96

		Jardins

		Efetuar a manutenção das jardineiras de apartamentos, cobertura e nos jardins do térreo



		97

		Jardins

		Cortar a grama 



		98

		Cobertura

		Verificar a integridade das calhas, telhas e protetores térmicos e, se necessário, efetuar limpeza e reparos, para garantir a funcionalidade, quando necessário. Em épocas de chuvas fortes, é recomendada a inspeção das calhas semanalmente



		99

		Cobertura

		Verificar a integridade estrutural dos componentes, vedações, fixações, e reconstituir e tratar onde necessário



		100

		Cerca elétrica

		Verificar a integridade dos componentes elétricos e fios



		101

		Portões Eletrônicos

		Limpeza e lubrificação de correias, substituição ou manutenção de central, motor, controles remotos, cabos de aço e outras peças










ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO

		GRUPO

		NOME

		DESCRIÇÃO

		COMPONENTES

		PREÇO DE REFERÊNCIA
(Pref)

		BDI

		Desconto?

		Valor a Faturar
(fórmula)



		I

		POSTOS FIXOS

		Postos de trabalho fixos

		Oficial de Manutenção

		não aplicável

		não aplicável

		não aplicável

		não aplicável



		II

		SINAPI

		Todos os itens com preço obtido no SINAPI não-desonerado,

		Mão de Obra Complementar

		SINAPI não-desonerado, no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“,

		de Referência (BDIr =27,54%)

		SIM (item 9.5)

		Pref*(1+BDIr)*(1-D)



		

		

		

		Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos adquiridos

		SINAPI não-desonerado,  no documento “PREÇOS DE INSUMOS”,

		de Referência (BDIr =27,54%)

		SIM (item 9.5)

		Pref*(1+BDIr)*(1-D)



		

		

		

		Insumos: ferramentas e equipamentos locados

		SINAPI não-desonerado,  no documento “CUSTO DE COMPOSIÇÕES“,

		de Referência (BDIr =27,54%)

		SIM (item 9.5)

		Pref*(1+BDIr)*(1-D)



		III

		NÃO SINAPI

		Todos os insumos necessários ao cumprimento do objeto deste TR que não constam no SINAPI não-desonerado,

		Insumos: materiais, ferramentas e equipamentos

		o menor valor de, no mínimo, 3 orçamentos, obtidos pela CONTRATADA através de pesquisa de mercado, podendo a CONTRATANTE, caso julgue necessário, a seu critério, também realizar pesquisas de mercado adicionais,

		de Referência (BDIr =27,54%)

		NÃO

		Pref*(1+BDIr)



		IV

		RESSARCIMENTO

		As despesas com diárias, deslocamentos, taxas (ART/RRT/TRT, prefeitura, etc.) e caçamba para destinação final de resíduos sólidos.

		Diárias e deslocamentos

		conforme item 18.

		Diferenciado (BDId=8,61%)

		NÃO

		Pref*(1+BDId))



		

		

		

		Taxas: caçamba para destinação de resíduos sólidos, ART/RRT/TRT (CREA/CAU/CFT), aprovações de projeto, licenciamentos, alvarás em órgãos públicos/concessionárias de serviço público

		conforme comprovante de pagamento da taxa

		Diferenciado (BDId=8,61%)

		NÃO

		Pref*(1+BDId)







SUMÁRIO
TERMO DE REFERÊNCIA doc. 120.2021	1
1. OBJETO	1
2. JUSTIFICATIVA	1
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	1
4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	1
5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	1
6. DOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	2
7. PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2
8. ORÇAMENTO PRÉVIO	3
9. PAGAMENTO/FATURAMENTO	4
9.2. Componentes dos grupos:	4
9.3. Preço de Referência	4
9.4. BDI	5
9.5. Desconto	7
9.6. Faturamento	7
9.7. Nota Fiscal/Fatura	7
10. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.	7
11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.	7
12. REAJUSTES	8
13. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS	8
14. POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO	8
14.6. JORNADA DE TRABALHO	9
14.7. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS PARA O POSTO DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO	9
15. MÃO DE OBRA COMPLEMENTAR	11
16. INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / MATERIAIS / EPI’s – FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO	14
17. INSUMOS: EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / EPI’s / EPC’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA	14
17.6. EPI’s FORNECIDOS PELA CONTRATADA	16
18. INSUMOS: MATERIAIS	17
19. UNIFORMES	19
20. DIÁRIAS E CUSTO COM DESLOCAMENTO	20
21. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA – EPI’s e EPC’s	21
22. RESPONSÁVEL TÉCNICO	22
23. DO REGISTRO DA EMPRESA E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	23
24. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE	23
25. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	23
26. FISCALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26
27. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS	27
28. PENALIDADES	27
29. DISPOSIÇÕES GERAIS	29
30. VISTORIA	30
31. ANEXOS	31
ANEXO A - DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS	32
ANEXO B - ROTINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREVENTIVA E CORRETIVA	33
ANEXO C - TABELA RESUMO do ITEM 9. PAGAMENTO/FATURAMENTO	40
SUMÁRIO	41


image2.emf

DescriçãoAlíquota


AC: Administração Central/Custos com Frete 0,00%


S: Seguros 0,00%


R: Riscos 0,00%


G: Garantias 0,00%


DF: Despesas Financeiras 1,39%


L: Lucro Bruto 0,00%


I: Tributos6,65%


ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 


59/2003, Campo Grande/MS


3,00%


PIS: Programa de Integração Social0,65%


COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social3,00%


BDI8,61%




Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx

Plan1





			AC: Administração Central/Custos com Frete 			3.00


			S: Seguros 			0.40


			R: Riscos 			0.97


			G: Garantias 			0.40


			DF: Despesas Financeiras 			0.59


			L: Lucro Bruto 			7.40


			I: Tributos			8.65												23.9046148


			ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			5.00												1.2390461476


			PIS: Programa de Integração Social			0.65												1.2390461476


			COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			3.00												1.2390461476


																		1.2390461476








Plan2





						Descrição			Alíquota


						AC: Administração Central/Custos com Frete 			0.00%


						S: Seguros 			0.00%


						R: Riscos 			0.00%


						G: Garantias 			0.00%


						DF: Despesas Financeiras 			1.39%


						L: Lucro Bruto 			0.00%


						I: Tributos			6.65%


						ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			3.00%


						PIS: Programa de Integração Social			0.65%


						COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			3.00%


						BDI			8.61%













image1.emf

DescriçãoAlíquota


AC: Administração Central/Custos com Frete 5,50%


S: Seguros 0,50%


R: Riscos 1,27%


G: Garantias 0,50%


DF: Despesas Financeiras 1,39%


L: Lucro Bruto 8,96%


I: Tributos6,65%


ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 


59/2003, Campo Grande/MS


3,00%


PIS: Programa de Integração Social0,65%


COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social3,00%


BDI27,54%




Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx

Plan1





			AC: Administração Central/Custos com Frete 			3.00


			S: Seguros 			0.40


			R: Riscos 			0.97


			G: Garantias 			0.40


			DF: Despesas Financeiras 			0.59


			L: Lucro Bruto 			7.40


			I: Tributos			8.65												23.9046148


			ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			5.00												1.2390461476


			PIS: Programa de Integração Social			0.65												1.2390461476


			COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			3.00												1.2390461476


																		1.2390461476








Plan2





						Descrição			Alíquota


						AC: Administração Central/Custos com Frete 			5.50%


						S: Seguros 			0.50%


						R: Riscos 			1.27%


						G: Garantias 			0.50%


						DF: Despesas Financeiras 			1.39%


						L: Lucro Bruto 			8.96%


						I: Tributos			6.65%


						ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lei Complementar 59/2003, Campo Grande/MS			3.00%


						PIS: Programa de Integração Social			0.65%


						COFINS: Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social			3.00%


						BDI			27.54%













image3.png



image4.emf

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHOProcuradoria Regional do Trabalho da 24ª RegiãoAssessoria Técnica da Diretoria RegionalAv. Dr. Paulo Machado, n°120 -Royal Park -Campo Grande/MS -CEP 79031-010Tel. (67) 3358-3000 -www.prt24.mpt.mp.br




elder.teixeira
Anexação de arquivo
TR - MANUT PREDIAL 2021 R00.docx




