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MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FORNECIME NTO ININTERRUPTO 
DE ENERGIA E CONDICIONAMENTO DE ENERGIA. 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. OBJETO 

Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, em nobreaks e 
estabilizadores com reposição de peças e baterias. 

 

 

2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão prestados em todos os imóveis ocupados pela Justiça Federal no 
estado do Espírito Santo, constando atualmente dos seguintes endereços: 

 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1. Os serviços a serem prestados compreendem a manutenção preventiva e 
corretiva com substituição de peças defeituosas ou danificadas, ajustes, 

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

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

SUBSEÇÃO DA SERRA Rua Major Piçarra, 12, Centro, Serra Sede 

SUBSEÇÃO DE COLATINA Rua Santa Maria, 46, Centro, Colatina 
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configuração, programação, calibração, ativação de equipamentos e substituição 
de baterias. 

3.2. A empresa deverá atuar de forma a garantir o perfeito funcionamento de todos os 
equipamentos sob sua manutenção. 

3.3. As peças substituídas devem ser novas, de boa qualidade, e compatíveis com as 
recomendadas pelo fabricante. 

3.4. As baterias devem ser trocadas sempre constatada necessidade ou a cada 30 
meses. Não será admitido o emprego de baterias automotivas. 

3.5. A manutenção preventiva será executada mensalmente, enquanto a corretiva 
será solicitada sempre que algum equipamento estiver operando fora da 
normalidade. 

3.6. Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos com urgência e 
serão solicitados por email, telefone ou fax. 

3.7. Os chamados de manutenção corretiva deverão ser atendidos no prazo máximo 
de 2 horas para a capital e serra e em até 24 horas no interior. O prazo será 
computado a partir da confirmação do recebimento via email ou fax. 

3.8. A manutenção somente será considerada eficaz quando após intervenção 
corretiva ou preventiva, o equipamento estiver em funcionamento normal, e 
demonstre operar conforme esperado pelo seu fabricante. 

 

 

4. PRAZOS DE PRESTAÇÂO 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 30 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. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços serão executados no horário e nos dias normais de expediente da 
CONTRATANTE (das 12 às 19 horas). 

5.2. As manutenções corretivas poderão ser realizados em horários e datas diversos 
do especificado acima, desde que assim previsto na abertura de chamado 
enviado pelo solicitante do serviço. 
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5.3. A eventual execução fora do horário normal de expediente da CONTRATADA, 
mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, não implicará adicional de preço. 

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

5.5. Dos chamados de serviço: 

5.5.1. Os chamados serão efetuados através de e-mail, telefone ou de fax para a 
CONTRATADA cujo conteúdo indicará o tipo de serviço a ser realizado e o 
seu respectivo local de atendimento. 

5.5.2. Os chamados deverão ser atendidos nos prazos estabelecidos neste 
Termo. 

5.5.3. Ao atenderem ao chamado, o(s) técnico(s) da CONTRATADA deverá estar 
portando ferramental adequado para executar diagnósticos e reparo no local, 
se for o caso. 

5.5.4. A CONTRATADA deverá manter constante gerenciamento da conta de e-
mail e de fax indicados, mantendo-os ativos e fazendo atualizações 
constantes dos e-mail’s recebidos e enviados durante o prazo de prestação 
dos serviços. 

5.5.5. A contratada deverá acusar o recebimento do e-mail ou do fax de 
solicitação de serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 1 (uma) hora 
após o horário que a CONTRATANTE o enviou. 

5.5.6. A contagem do prazo para acusar o recebimento do e-mail ou fax será 
paralisada às 18 horas do dia do envio, sendo esta continuada às 12 horas 
do dia útil seguinte. 

5.5.7. 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. 

5.5.8. O prazo máximo para execução dos serviços será de 24 horas a contar do 
recebimento do telefonema, e-mail ou fax de abertura do chamado. Em caso 
de manutenção corretiva, sua conclusão deverá ser em 2 horas, se a 
localidade de prestação do serviço se der na capital e serra e 24 horas para 
as demais localidades.  

5.5.9. O prazo máximo para o restabelecimento da proteção de energia é de 24 
horas em qualquer caso. Deverá ser instalado nobreak de backup da 
CONTRATADA sempre que o conserto não puder ser efetuado em tempo 
hábil para o cumprimento dos prazos deste item. O reparo do equipamento 
original deve ser providenciado em até 06 dias úteis com sua devida 
reinstalação. Os prazos serão contados a partir do recebimento do 
telefonema, e-mail ou fax de abertura do chamado 
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5.5.10.  Ao chegar ao local de atendimento e após a conclusão dos serviços, o 
técnico da CONTRATADA deverá se apresentar ao servidor requisitante, 
portando uma Ordem de Serviço para ser devidamente preenchida, em 
especial apondo data e hora de chegada e de conclusão do serviço. A Ordem 
de Serviço deverá ser assinada por ambos (técnico e servidor). 

5.5.11.  A via original da Ordem de serviço ficará com o servidor requisitante do 
serviço. 

5.5.12.  Será de responsabilidade do servidor requisitante a conferência dos 
serviços prestados e do correto preenchimento da Ordem de Serviço pelo 
técnico, em especial em relação às datas e horas. 

5.5.13. Os serviços que não estiverem de acordo deverão ser refeitos, a pedido do 
servidor requisitante, no prazo máximo de 24 horas no interior e em 2 horas 
na capital e serra, contados da data e hora registrada na Ordem de Serviço 
referente ao fato. 

5.5.14. Todos os materiais destinados à reparação deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA. 

5.5.15.  A fiscalização do correto atendimento das cláusulas do contrato será 
realizado pelo servidor apontado pela administração como GESTOR. 

5.5.16. A CONTRATADA deverá observar as regras de segurança existentes. 

5.5.17. A CONTRATADA deverá prestar os serviços nos locais solicitados na 
abertura do chamado. 

5.5.18.  Nenhum bem ou material será removido ou transferido de seu local sem o 
consentimento da CONTRATANTE. 

 

 

6. CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA HABILITAÇÂO EM LICITAÇÂO  

6.1. As licitantes deverão apresentar, junto aos demais documentos de habilitação, a 
documentação a seguir a título de comprovação de sua qualificação técnica para 
a execução do objeto do contrato: 

6.1.1. Certidão de registro da licitante no CREA a cuja jurisdição pertença, dentro 
do prazo de validade. 

6.1.2.  Apresentar pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, 
registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da licitante, comprovando que a licitante prestou ou está 
prestando, a contento, serviços de manutenção em 02 (dois) nobreaks de 
potência igual ou superior a 10 kVA cada um, no mesmo contrato. 
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7. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.1. Apresentar relação nominal dos funcionários da empresa que prestarão serviços 
à Seção Judiciária do Espírito Santo, constando números dos documentos de 
identidade. 

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

7.3. Apresentar certificado de conclusão de curso de manutenção em nobreak. O 
curso deverá ser autorizado ou ministrado por fabrica de nobreak. 

7.4. Além de apresentar os certificados do item 7.3 deverá ser comprovado o vínculo 
entre a CONTRATADA e o titular do certificado. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

8.2. 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. 

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

8.4. 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. 

8.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem à 
Administração. 

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

8.7. 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. 

8.8. 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. 

8.9. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços. 
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8.10. 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. 

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

8.12. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos 
serviços que causar embaraço a boa execução do Contrato ou por 
recomendação da fiscalização. 

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

 

 

9. PAGAMENTO 

9.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada pela Contratada ao responsável pelo 
recebimento do bem ou serviço. 

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

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

9.2.1. Despesa maior que R$ 8.000,00: 

a) prazo máximo para ATESTO: 05 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.  

9.2.2. 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: 

a) prazo máximo para atesto: 02 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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 
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cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções 
tributárias. 

9.5. 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 2007.  Caso não o faça, ficará sujeita à 
retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução. 

9.6. 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.  

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

9.8. A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de 
pagamento pela Administração, desde que o contratado 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. 

9.9. 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 
TX = Percentual da taxa anual do IPCA – Índice de Preços ao Consumidor 
Ampliado, do IBGE. 

 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. 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. 

 

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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11.1. A licitante, opcionalmente, poderá visitar o local em data a ser agendada junto à 
Seção de Manutenção pelo telefone (27) 3183-5151, no horário de 12h às 17h. 

 

12. ANEXOS 

12.1. Além deste Termo de Referência (Anexo I do Edital) serão fornecidos aos 
licitantes os seguintes elementos: 

 
� Anexo II – Relação de equipamentos e Modelo de Proposta de Preço. 
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Supervisor da Seção de Manutenção 


