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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

  

 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE  PEÇAS, EM SISTEMAS 
DE COMBATE E PREVENÇÃO AO INCÊNDIO E PÂNICO, SISTEM A DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E REDE DE GÁS. 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, em sistemas de combate e prevenção ao 
incêndio e pânico, sistema de proteção contra descargas atmosféricas e rede de gás nas 
edificações da Justiça Federal no Espírito Santo. 

 

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: 

 

 

NOVA SEDE Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1877, Ilha de Monte 
Belo, Vitória, ES 

ED. SEDE E ANEXO Rua São Francisco, 52, Cidade Alta, Vitória, ES 

ED. JERÔNIMO 
MONTEIRO Avenida Getúlio Vargas, 595, Centro, Vitória, ES 

ED. FLORA MOYSÉS Rua Duque de Caxias, 272, Centro, Vitória, ES 

SUBSEÇÃO DE 
CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM 

Avenida Monte Castelo esquina com Rua Marília Mignone, 
Independência, Cachoeiro de Itapemirim, ES 

SUBSEÇÃO DE SÃO 
MATEUS 

Rua Coronel Constantino Cunha Júnior, 1334, Bairro de Fátima, 
São Mateus, ES 

SUBSEÇÃO DE LINHARES Rua Nogueira da Gama, 988, Centro, Linhares, ES 

SUBSEÇÃO DA SERRA Rua Major Piçarra, 12, Centro, Serra Sede, ES 
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3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1. Os seguintes sistemas deverão receber manutenção: 

3.1.1. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA; 

3.1.2. Sistema de central de gás e tubulação de distribuição; 

3.1.3. Sistema de detecção de incêndio; 

3.1.4. Sistema de alarme de incêndio; 

3.1.5. Sistema de chuveiros automáticos; 

3.1.6. Sistema de hidrantes e mangotinhos; 

3.1.7. Sistema hidráulico preventivo; 

3.1.8. Sistema de sinalização de emergência; 

3.1.9. Sistema de iluminação de emergência; 

3.1.10. Saídas de emergência e portas corta-fogo; 

3.1.11. Compartimentação horizontal e vertical; 

3.1.12. Segurança estrutural contra incêndio; 

 

3.2. A relação dos equipamentos consta no Anexo II. 

3.3. Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos em no máximo 03 
(três) horas para a capital e região metropolitana, e em no máximo 12 (doze) 
horas para o interior do Estado. 

3.4. Os chamados de manutenção corretiva serão feitos via telefone e via e-mail/fax 
concomitantemente, e a partir do recebimento deste último será feito o controle 
do cumprimento do prazo estabelecido no item 3.3. 

3.5. A eventual execução fora do horário normal de expediente da CONTRATADA, 
mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, não implicará em adicional de 
preço. 

3.6. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização dos 
serviços portando documento de identificação. 

3.7. Ao atenderem ao chamado, os técnicos da CONTRATADA deverão estar 
portando ferramental adequado para executar diagnósticos e reparo no local, se 
for o caso. 

3.8. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da conta de e-mail, 
mantendo-os ativos e fazendo atualizações constantes dos e-mail’s recebidos e 
enviados durante o prazo de prestação dos serviços. 
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3.9. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento do e-mail/fax de solicitação de 
serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 01 (uma) hora após o horário 
que a CONTRATANTE o enviou. 

3.10. A contagem do prazo para acusar o recebimento do e-mail/fax será paralisada 
às 18 horas do dia do envio, sendo esta continuada às 08 horas do dia útil 
seguinte. 

3.11. Decorrido esse prazo sem que haja manifestação por parte da CONTRATADA, a 
solicitação de serviço será considerada como recebida e será iniciada a 
contagem do prazo para atendimento, conforme prescrito neste Termo de 
Referência. 

3.12. Caso, na abertura do chamado, a Seção de Manutenção classifique o serviço 
como “urgente”, este deverá ser atendido em no máximo 1,5 horas (uma hora e 
meia) para a capital e região metropolitana, e em no máximo 06 (seis) horas 
para o interior do Estado. 

3.13. Todo o material necessário para a execução dos serviços será fornecido pela 
CONTRATADA. 

3.14. O controle do atendimento inicial e de conclusão do serviço será realizado pela 
Seção de Manutenção, com base nas datas e horas certificadas nas respectivas 
Ordens de Serviço. 

3.15. A CONTRATADA deverá observar às regras de segurança existentes nesta 
SJES para entrada ou saída de materiais e equipamentos. 

3.16. Nenhum bem ou material da CONTRATANTE será removido ou transferido do 
seu local sem o consentimento formal da mesma. 

3.17. A Seção de Manutenção poderá convocar o representante legal da 
CONTRATADA para realização de reuniões presenciais, registradas em ata. Nas 
reuniões poderão ser acordadas datas específicas para a execução de 
determinados serviços, sendo a CONTRATADA submetida a cumprir tais prazos. 

3.18. A CONTRATANTE, sempre que possível, comunicará à CONTRATADA as 
providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados na 
execução dos serviços. Porém a ausência de manifestação escrita por parte da 
CONTRATANTE não exime a CONTRATADA, em nenhuma hipótese, da 
responsabilidade de corrigi-las. 

3.19. O equipamento que for deslocado para a oficina a fim de receber manutenção 
preventiva ou corretiva deverá retornar ao local de origem em condições de uso 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia útil após a 
retirada do equipamento, ficando a CONTRATADA obrigada a providenciar 
configuração operacional alternativa, quando necessário. 
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3.20. A CONTRATADA deverá atuar de forma a garantir o perfeito funcionamento de 
todos os equipamentos descritos no Anexo II, sendo, portanto, responsável por 
quaisquer danos físicos e/ou materiais decorrentes de eventuais falhas. 

3.21. A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar, num prazo de 30 (trinta) dias 
contados a partir da assinatura do contrato, um Plano de Manutenção, onde 
constará todas as rotinas detalhadas de manutenção preventiva, bem como a 
tabela de programação anual. A CONTRATADA deverá prever todos os 
procedimentos que julgar necessários para a perfeita execução do objeto. 

3.22. De modo a verificar o perfeito funcionamento de todos os sistemas envolvidos, a 
CONTRATANTE poderá proceder a checagens periódicas de funcionamento, o 
que não acarretará qualquer prejuízo das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA. 

3.23. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados sempre que solicitados 
pela CONTRATANTE ou considerados necessários pelo técnico da 
CONTRATADA responsável pelas inspeções de rotina. Se for detectada a 
necessidade de substituição de peças defeituosas, a CONTRATADA deverá 
informar imediatamente por escrito, especificando modelo, fabricante e demais 
características. 

3.24. Quando solicitados, deverão ser executados os seguintes testes: 

3.24.1. Teste hidrostático em todas as mangueiras de incêndio com emissão de 
certificado de ensaio hidrostático. Caso haja mangueira reprovada em virtude 
de vazamento, a CONTRATADA deverá substituir a mesma por mangueira 
nova, de qualidade igual ou superior, não sendo admitido o reparo; 

3.24.2. Teste de estanqueidade da tubulação de gás com emissão de certificado.  
Em caso de vazamento ou demais danos, a tubulação e/ou acessórios 
deverão ser reparados; 

3.25. Os testes referentes ao item 3.9 poderão ser solicitados sempre que houver 
requisição do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo – CBMES – ou for 
constatada a sua necessidade.  

3.26. O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA – deverá sofrer 
inspeção dentro da periodicidade exigida em norma ou sempre que atingido por 
descarga atmosférica, ou após reparo ou modificação. 

3.27. A inspeção visa assegurar que o SPDA esteja conforme projeto, todos os seus 
componentes em bom estado, as conexões e fixações firmes e livres de 
corrosão. 

3.28. Após inspeção, deverá ser apresentado o laudo de inspeção do SPDA com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. 

3.29. O laudo de inspeção do SPDA deverá ser executado conforme NBR-5419, 
contendo ainda: 
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a) Medição do aterramento para caso de SPDA externo; 

b) Continuidade elétrica para SPDA estrutural; 

c) Parecer constando a conformidade do SPDA. 

3.30. Caso solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer: 

3.30.1. Notas Fiscais de todos os equipamentos adquiridos pela CONTRATADA e 
utilizados no(s) sistema(s) de proteção contra incêndio e pânico (tubulação, 
mangueiras, esguichos, bombas de incêndio, extintores, pararraios, abrigos de 
mangueiras, hidrantes, luz de emergência, sprinklers, piso ou elemento 
antiderrapante, etc.); 

3.30.2. Certificado de Marca de Conformidade ABNT das mangueiras de incêndio; 

3.30.3. Certificado de manutenção da central de gás com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica e laudo de estanqueidade da rede de gás; 

3.30.4. Certificado de manutenção do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas (SPDA), com respectivo laudo e Anotação de Responsabilidade 
Técnica; 

3.30.5. Certificado de manutenção dos equipamentos de iluminação de emergência, 
sinalização de saída e alarme com a respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica; 

3.30.6. Certificado de manutenção do Sistema Hidráulico Preventivo (SHP) com a 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica; 

3.30.7. Quaisquer documentos exigidos pelo Corpo de Bombeiros a titulo de Vistoria 
de Regularização. 

3.31. Caso solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer relatório descritivo de todos os 
serviços executados no mês. 

3.32. Sem prejuízo das demais normas técnicas e leis referentes ao objeto do 
contrato, deverão ser observadas as seguintes normas e leis: 

3.32.1.  NBR-12779 – Mangueiras de Incêndio - inspeção, manutenção e cuidados; 

3.32.2.  NBR-11861 – Mangueiras de Incêndio – requisitos e métodos de ensaio; 

3.32.3.  NBR-5419 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

3.32.4.  NBR-13571 – Hastes de aterramento em aço cobreado e acessórios; 

3.32.5.  NBR-13932 – Instalações de Gás; 

3.32.6.  NBR-14880 – Saídas de Emergência; 

3.32.7.  NBR-14024 – Centrais Prediais e Industriais de Gás; 

3.32.8.  NBR-13792 – Sprinklers; 
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3.32.9.  NBR-13752 – Perícias Técnicas; 

3.32.10. Resolução 04/89 – CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), 
publicada no D.O.U. em 09.05.1989. 

 

4. PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O prazo para início dos serviços será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Início dos Serviços encaminhada 
pelo Gestor do Contrato; 

4.2. O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data indicada pelo Gestor de Contrato na Certidão de Início dos Serviços, 
podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. 

  

5. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

5.1. Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART-CREA) com respectivo 
comprovante de pagamento. 

5.2. Apresentar cadastro no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), 
e estar habilitada para executar as atividades de instalação e manutenção nos 
seguintes sistemas: 

5.2.1. Sistema hidráulico preventivo, pararraios, iluminação de emergência, 
alarme, sistema de gás, sprinkler, porta corta fogo e mangueira de incêndio. 

5.3. A CONTRATADA deverá manter o cadastro referente ao item 5.2 por toda a 
duração dos serviços.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Transportar seus funcionários, ferramentas e equipamentos, para o local de 
serviço. 

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
as peças utilizadas, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou vícios de fabricação. 

6.3. Notificar a CONTRATANTE, em qualquer momento, da existência de ocorrências 
que venham afetar a execução dos serviços contratados. 

6.4. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos materiais e/ou 
pessoais, erros na execução dos serviços objeto do presente termo de 
referência, que sobrevenha em prejuízo da CONTRATANTE ou de terceiros, 
sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. 
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6.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à 
Administração. 

6.6. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal súbito 
que venha ocorrer com seus empregados. 

6.7. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes das 
ações judiciais, por prejuízos havidos e originados da execução do contrato, e 
que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros. 

6.8. Manter a Seção Judiciária a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou 
reclamações de seus empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorrência 
do cumprimento do contrato. 

6.9. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços. 

6.10. Utilizar material de limpeza próprio, não podendo utilizar materiais de limpeza da 
CONTRATANTE ou de suas demais terceirizadas, a não ser que a 
Administração, em caráter de excepcionalidade, o permita. 

6.11. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, sem 
qualquer ônus adicional. 

6.12. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos 
serviços que causar embaraço à boa execução do contrato ou por 
recomendação da fiscalização. 

6.13. Responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos adequados à 
perfeita execução dos serviços contratados. 

 

7. PAGAMENTO 

7.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao responsável 
pelo recebimento do bem ou serviço mensalmente. 

7.1.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada 
nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

7.2. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão efetuados nos 
seguintes prazos, de acordo com o valor da despesa: 

7.2.1. Despesa maior que R$ 8.000,00: 

a) prazo máximo para ATESTO: 05 (cinco) dias úteis contados da 
apresentação da nota fiscal; 

b) prazo para pagamento: até o 5º útil contado do ATESTO na nota 
fiscal/fatura pelo responsável pelo recebimento do bem ou serviço.  

7.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com o §3º do art. 5º 
da Lei nº. 8.666/93, subsidiária à Lei 10.520/2002: 
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a) prazo máximo para atesto: 02 (dois) dias úteis contados da apresentação 
da nota fiscal/fatura; 

b) prazo para pagamento: até o 5º dia útil contado da apresentação da nota 
fiscal/fatura. 

7.3. O pagamento será creditado em nome da CONTRATADA, mediante ordem 
bancária em conta corrente por ela indicada ou por meio de ordem bancária para 
pagamento de faturas com código de barras, uma vez satisfeitas as condições 
estabelecidas no Edital. 

7.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, 
será realizado desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir 
o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às 
retenções tributárias. 

7.5. A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a 
nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da 
Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV 
constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 20 07.  Caso não o faça, 
ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida 
Instrução. 

7.6. A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação 
e reapresentação, iniciando a contagem dos prazos fixados para o ATESTO a 
partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura corrigida.  

7.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda 
Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 

7.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que a contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para 
o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. 

7.9. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser 
calculados com utilização da seguinte fórmula: 

EM = N x VP x I 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
 
 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
I = (TX/100)  
        365 
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TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado, do IBGE. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta a legislação federal que 
rege a matéria concernente às licitações e contratos administrativos e às 
disciplinas normativas no âmbito da Seção Judiciária do Espírito Santo e do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 

 

9. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

9.1. A licitante poderá visitar o local em data a ser agendada junto à Seção de 
Manutenção pelo telefone (27) 3183.5151, no horário de 12:00h às 18:00h, para 
confirmar as informações dadas pela CONTRATANTE. 

 

10. ANEXOS 

10.1. Além deste Projeto Básico (Anexo I do Edital) serão fornecidos aos licitantes os 
seguintes elementos: 

 
• Anexo II – Relação de Equipamentos; 

• Anexo III – Planilha Orçamentária Estimativa. 

 

 

RAYVO DA SILVA ALVES ARAUJO 

Supervisor da Seção de Manutenção 

 

 

CARLOS CHAVES DAMÁSIO 

Diretor do Núcleo de Obras e Manutenção 


