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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Prestação de serviços continuados de manutençã o preventiva e 

corretiva com reposição de peças compatíveis em apa relhos de ar 
condicionado do tipo Split e de Janela nas Subseçõe s Judiciárias, 
de Linhares, São Mateus e Colatina, da Justiça Fede ral de Primeiro 
grau no Espírito Santo. 

 
1.2. A reposição de peças será sem ônus adicional para a CONTRATANTE, 

com exceção dos compressores. 
 

1.3. As especificações dos referidos equipamentos encontram-se descritas 
no Anexo II. 

 
1.4. A adjudicação da licitação será por lote. Os lotes são divididos de 

acordo com a tabela 1, assim, poderão existir três empresas licitantes 
vencedoras. Sendo que a empresa licitante poderá optar pelo(s) lote(s) 
que deseja concorrer. 

 
1.5. A prestação dos serviços poderá sofrer acréscimos e supressões até o 

limite previsto na legislação em vigor, nos termos do parágrafo primeiro 
e segundo do artigo 65 da Lei 8.666/93. 

 
 
2. LOCAL 
 
2.1. Locais de prestação de serviços de acordo com o lote: 
 

 
 
3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. Os serviços empregados serão tais que proporcionem e garantam 

perfeitas condições de funcionamento dos equipamentos especificados 
no Anexo II. 

 

Lote Local ENDEREÇO 

1 Subseção de Linhares Rua Nogueira da Gama, 988, Centro, 
Linhares, ES 

2 
Subseção de São Mateus Rua Coronel Constantino Cunha 

Júnior, 1334, Bairro de Fátima, São 
Mateus, ES 

3 Subseção de Colatina Rua Santa Maria, 46, Centro, Colatina, 
ES 

Tabela 1 – Local de prestação de serviços  
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3.2. Serão realizados procedimentos de manutenção preventiva, testes, 
medições, limpeza, pintura (Conforme Anexo V) e manutenção 
corretiva. Deverá ser observada Portaria Nº 3523 de 28 de agosto de 
1998 do Ministério da Saúde. 

 
3.3. Quanto aos aparelhos de ar condicionado integrantes da lista de 

equipamentos do Anexo II que estão em garantia, a CONTRATADA 
apenas executará nestes equipamentos a manutenção preventiva. 

 
3.3.1. É obrigação da CONTRATADA de notificar a CONTRATANTE 

de problemas ou vícios que ocorrem nos aparelhos em garantia 
e suas respectivas instalações. 

 
3.3.2. O gestor de contrato comunicará oficialmente a CONTRATADA 

do fim da garantia de cada aparelho, passando os mesmos a 
serem passíveis de manutenção corretiva pela CONTRATADA, 
sendo também considerados os efeitos financeiros mensais 
segundo especificado no item 14.9 deste Termo de Referência.  

 
 
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
4.1. Transportar seus funcionários, ferramentas e equipamentos, para os 

locais de serviço especificados na Tabela 1, sempre que solicitado, ou 
para manutenção preventiva mensal. 

 
4.2. Qualquer intervenção ou alteração que se fizerem necessárias aos 

aparelhos de ar condicionado ou suas instalações deverão ser 
previamente reportadas à CONTRATANTE. 

 
4.3. Reparar, ou quando isto for impossível, indenizar por danos materiais 

e/ou pessoais decorrentes de erro 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. 

  
4.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do CONTRATO. 

 
4.5. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados 

causarem à Administração. 
 
4.6. Responsabilizar-se por qualquer atendimento médico, acidente ou mal 

súbito que venha ocorrer com seus empregados. 
 
4.7. Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus 

decorrentes das ações judiciais, por prejuízos havidos e originados da 
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execução do contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE 
por terceiros. 

 
4.7.1. Responsabilizar-se por prejuízos havidos da execução do 

contrato, mesmo após o término da duração do contrato. 
 
4.8. 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. 

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

4.9.1. A CONTRATADA deverá 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. 

 
4.10. Refazer todo e qualquer serviço não aprovado pela CONTRATANTE, 

sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 
 
4.11. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela 

execução dos serviços que causar embaraço à boa execução do 
Contrato ou por recomendação da fiscalização. 

 
4.12. Responsabilizar-se por todo o ferramental, dispositivos e aparelhos 

adequados à perfeita execução do CONTRATO. 
 

4.13. Fornecer, programar e manter em perfeitas condições de 
funcionamento, durante toda a vigência da prestação dos serviços 
contratados, equipamentos protocoladores nas recepções dos locais de 
prestação de serviço (vide Tabela 1). 

 
4.13.1. Após o término da vigência da CONTRATAÇÃO a 

CONTRATADA deverá retirar os equipamentos protocoladores. 
 
4.14. Zelar pelo meio ambiente, sendo expressamente proibida de lançar 

gases refrigerantes na atmosfera. Para tanto a empresa deverá possuir, 
fazer uso e manter em perfeitas condições de funcionamento os 
seguintes equipamentos: 

 
4.14.1. Recolhedora de fluidos, tanque de recolhimento, balança digital 

para refrigeração. 
 
 
5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. Os serviços deverão ser executados por técnicos especializados e 

habilitados a manter os equipamentos adequadamente ajustados e em 
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perfeito estado de conservação e funcionamento, sob a supervisão 
direta da CONTRATADA. 

 
5.2. Os serviços serão executados nas unidades prediais e dependências 

dos locais listados na Tabela 1, deste Termo de Referência. 
 
5.3. Os serviços serão executados no horário e nos dias normais de 

expediente da CONTRATANTE, ou em horários e datas previamente 
agendadas. 

 
5.3.1. A eventual execução fora do horário normal de expediente da 

CONTRATADA, mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, 
não implicará adicional de preço à CONTRATANTE baseado 
nos acréscimos relativos aos prêmios de horas extras. 

 
5.4. Os técnicos da CONTRATADA deverão se apresentar para a realização 

dos serviços portando documento de identificação oficial com foto, e 
trajando o uniforme da CONTRATADA. 

 
5.4.1. Estando dentro das dependências da Justiça Federal, os 

técnicos deverão utilizar crachá com foto, fornecido pela 
CONTRATADA. 

 
5.5. Das manutenções preventivas: 
 

5.5.1. Iniciar a execução da manutenção preventiva dos 
equipamentos sempre no primeiro dia útil de cada mês. 

 
5.5.2. A CONTRATADA só poderá executar e manutenção preventiva 

se os técnicos que executarem o serviço estiverem de posse 
dos equipamentos listados no item 4.14.1. Caso contrário a 
CONTRATADA será impedida de realizar a manutenção 
preventiva. 

 
5.5.3. Realizar os procedimentos de manutenção preventiva 

dispostos no Anexo V deste Termo de Referência. 
 
5.5.4. Finalizar a manutenção preventiva até o décimo quinto dia útil 

do mês. 
 
5.5.5. O responsável técnico da CONTRATADA deverá comparecer, 

ao menos uma vez por mês, em cada local de prestação de 
serviços durante a execução da manutenção preventiva de 
forma a fiscalizar a atuação dos demais empregados 
envolvidos na execução dos serviços prestados. 

 
5.5.6. O não comparecimento do responsável técnico da 

CONTRATADA a um dos locais de execução dos serviços 
implicará na não aceitação da manutenção preventiva mensal 
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relativa aos equipamentos de ar condicionado daquela 
localidade. Implicando em supressão do valor da nota fiscal 
referente aos equipamentos do local onde o responsável 
técnico não compareceu naquele mês. 

 
 
5.6. Dos chamados de manutenção corretiva: 
 

5.6.1. Deverão ser atendidos nos prazos estabelecidos segundo o 
acordo SLA (Item 6 e seus subitens). 

 
5.6.2. Ao atenderem ao chamado, o(s) técnico(s), da CONTRATADA, 

deverão estar portando ferramental adequado e instrumentos 
de teste para executar diagnósticos e manutenção no local, se 
esta última for possível executar nas dependências da 
CONTRATANTE. 

 
5.6.3. Sendo a CONTRATADA notificada de que há a necessidade de 

retirada de aparelhos para execução de manutenção em 
oficina, a mesma deverá enviar um veículo com capacidade de 
transportar os equipamentos defeituosos para a oficina da 
empresa. 

 
5.6.4. Os chamados serão feitos através de envio de e-mail para a 

CONTRATADA. 
 

5.6.4.1. A CONTRATADA deverá indicar a conta de e-mail 
quando da assinatura do contrato. 

 
5.6.4.2. A CONTRATADA deverá manter constante 

gerenciamento da conta de e-mail indicada, 
mantendo-a ativa e fazendo atualizações constantes 
dos e-mail’s recebidos e enviados durante o prazo 
de duração do contrato. 

 
5.6.5. A CONTRATADA deverá acusar o recebimento do e-mail de 

solicitação de serviço da CONTRATANTE no prazo máximo de 
1 (uma) hora após o horário em que a CONTRATANTE o 
enviou. 

 
5.6.5.1. A contagem do prazo para acusar o recebimento do 

e-mail será paralisada às 18 horas do dia do envio, 
sendo esta continuada às 8 horas do dia útil 
seguinte. 

 
5.6.6. 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 
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atendimento inicial da solicitação de manutenção, que é 24 
(vinte e quatro) horas. 

 
5.6.7. A CONTRATANTE fornecerá a ordem de serviço (em papel) 

sendo disponibilizada nas recepções dos locais de prestação 
de serviço (vide Tabela 1) para retirada pelo técnico da 
CONTRATADA. 

 
5.6.8. O atendimento inicial consiste na chegada do técnico no local 

de prestação de serviço.  
 

5.6.8.1. Caso o técnico se apresente ao local de prestação 
de serviço sem portar ferramental adequado para 
efetuar diagnósticos e reparos nos equipamentos, o 
mesmo não poderá protocolar a Ordem de Serviço 
para registrar o horário de atendimento inicial.  

 
5.6.8.2. O encerramento da contagem do tempo do 

atendimento inicial dar-se-á no momento em que o 
técnico protocolar a Ordem de Serviço. 

 
5.6.8.3. O tempo contabilizado para atendimento inicial será 

paralisado às 18 (dezoito) horas da data em que a 
contagem foi iniciada. 

 
5.6.8.4. A contagem para o atendimento inicial continuará a 

partir das 8 (oito) horas do dia útil seguinte. 
 
5.7. Da troca de peças: 
 

5.7.1. A troca de peças e componentes dar-se-á independente do fim 
da vida útil do equipamento ou seus componentes. 

 
5.7.2. A critério da CONTRATADA, peças defeituosas que 

apresentarem dificuldade para substituição in loco, a mesmas 
poderão ser substituídas fora das dependências da Justiça 
Federal. 

 
5.7.3. Quando da troca de peças, a CONTRATADA deverá entregar a 

CONTRATANTE a peça defeituosa. 
 

5.7.4. Todos os componentes serão fornecidos sem ônus adicional 
para a CONTRATANTE, exceto os compressores que serão 
fornecidos pela CONTRATADA mediante a necessidade, 
porém com custo segundo os valores fixados no Anexo III. No 
item 14.10 e seus subitens se encontram as regras de 
pagamento dos compressores. 
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5.7.5. Todos os componentes destinados à reparação dos 
equipamentos deverão ser novos e originais, ou recomendados 
pelos fabricantes dos mesmos. 

 
5.7.6. Quando ocorrer defeito em motores, somente será aceito 

reparo nos mancais e rolamentos. Os motores que 
apresentarem outro tipo de defeito deverão ser trocados por 
novos. 

 
5.7.7. Defeitos, de qualquer espécie ou causa em controles remotos, 

com fio ou sem fio, são de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 
5.7.8. A CONTRATADA poderá proceder à recuperação de peças ou 

componentes desde que autorizada pela CONTRATANTE, 
caso contrário a CONTRATADA deverá substituir os 
componentes, peças ou materiais por novos. 

 
5.8. A CONTRATANTE comunicará, à CONTRATADA quanto às 

providências necessárias para sanar eventuais problemas detectados 
na execução dos serviços.  

 
5.8.1. Notificar a CONTRATANTE em qualquer momento da 

existência de defeitos, vícios, ou mau funcionamento dos 
equipamentos, incluindo aqueles que estão em garantia. 

 
5.9. Fornecer relatórios sempre que requisitados pelo gestor do contrato, 

contento análise técnica referente ao estado operação, localização e 
conservação de aparelhos de ar condicionado. 

 
5.9.1. Fornecer relatório mensal contendo informações da troca de 

peças executadas em cada equipamento. O relatório deverá 
conter informações cumulativas dos meses anteriores. 

 
5.10. O gestor do contrato poderá convocar o preposto da CONTRATADA 

para realização de reuniões presenciais, registradas em ata. Nas 
reuniões poderão ser fixadas datas específicas para execução dos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, sendo a contratada 
submetida a cumprir os prazos e serviços estipulados pelo gestor. 

 
 

6. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS) 
 
6.1. O Acordo de Nível do Serviço (ANS) define os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e respectivas supressões para 
pagamento. 

 
6.2. Caso não atingido o nível esperado de qualidade de prestação do 

serviço, o valor mensal a ser pago à CONTRATADA será reduzido, 
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conforme os índices de desconto da tabela 3 e fórmula contida no item 
6.5. 

 
6.3. O prazo de carência para adaptação e início da avaliação por meio de 

ANS será de 60 dias. 
 

6.4. Tempo para atendimento e conserto do problema apresentado: 
 

6.4.1. Para início da contagem de tempo para o atendimento inicial e 
até o conserto do problema apresentado vide item 5.6 e seus 
subitens. 

 
6.4.2. O prazo de atendimento inicial será de 24 horas após o 

recebimento do chamado pela CONTRATANTE. 
 

6.4.3. Quando houver atraso no atendimento inicial o serviço será 
considerado como atendido fora dos prazos do ANS. 

 
6.4.4. O técnico da CONTRATADA após o diagnóstico registrará na 

Ordem de Serviço o tipo de Problema Apresentado (Tabela 2). 
 

Item Serviço 
Tempo 

para 
conclusão  

Percentual 
de desconto 
por dia de 

atraso    
[IDSRA] 

Observação 

1 Troca de compressor 1 dia 0,25% 

Inclui limpeza da 
tubulação frigorígena e 
carga de gás 
refrigerante 

2 Higienização geral 1 dias 0,10% 
Não é permitido utilizar 
produtos corrosivos nas 
serpentinas 

3 Pintura 2 dias 0,15% 
A pintura deve ser feita 
com pistola e 
compressor  

4 
Soldas, eliminação de 
vazamento de gás refrigerante e 
balanceamento frigorígeno 

2 dias 0,15% 
Inclui carga de gás 
refrigerante 

5 
Limpeza da tubulação 
frigorígena 

1 dia 0,25% 
Inclui troca do óleo do 
compressor e carga de 
gás refrigerante 

6 Troca de peças diversas 7 dias 0,25% 
Todas as peças exceto 
compressor 

7 
Ajustes, balanceamentos e 
reparos diversos 

2 dias 0,15% Reparos em geral 

8 
Eliminação de vazamentos de 
água condensada 

1 dia 0,15% 

Inclui reparo no 
isolamento térmico da 
tubulação frigorígena 
caso necessário 

9 Serviço requisitado em reunião  0,25% Prazo de conclusão 
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registrada em ata definido na ata da 
reunião. 

10 
Comparecimento do preposto 
para reuniões 

 0,25% 

As reuniões com o  
preposto serão 
requisitadas e 
agendadas via e-mail 
seguindo o mesmo 
procedimento de 
chamados. 

11 Manutenção preventiva 10 dias 0,25% 

Caso: 
1. A manutenção 
preventiva não tenha 
início do primeiro dia útil 
do mês, o serviço será 
considerado em atraso. 
2. A manutenção 
preventiva não termine 
até o décimo dia útil do 
mês. 
3. O responsável técnico 
não compareça aos 
locais de execução dos 
serviços de manutenção 
preventiva (item 5.5.5). 

Tabela 2 - Lista de serviços de prazos para execuçã o 
 

6.4.5. O técnico deverá protocolar na Ordem de Serviço o momento 
da conclusão dos serviços requisitados. 

 
6.4.6. Quando houver atraso no conserto, segundo os prazos 

prescritos na Tabela 2, o conserto será considerado como 
atendido fora dos prazos do ANS. 

 
6.4.7. Os consertos dos problemas apresentados que não forem 

cumpridos dentro das metas do ANS, ainda assim deverão ser 
executados pela CONTRATADA, sendo levados em conta os 
relativos percentuais de descontos por dia de atraso (Tabela 2). 

 
6.4.8. Após a finalização do conserto do problema apresentado, se o 

equipamento apresentar o mesmo defeito em um período 
menor do que 30 (trinta) dias corridos, o serviço requisitado 
será reaberto, continuando a contagem de tempo para 
finalização do serviço conforme sua classificação (na Tabela 2) 
e percentual de desconto por dia de atraso, se for o caso. 

 
6.4.9. A Tabela 3 expressa os percentuais, e os respectivos 

descontos nas faturas mensais de serviços atendidos fora do 
prazo previsto para o atendimento inicial, item 6.4.2, ou fora 
dos prazos estabelecidos para conclusão do serviço, conforme 
a Tabela 2. 
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Item Percentual de serviços atendidos fora do 
prazo 

Percentual de 
Desconto Primário  

[PDP] 
1 De 0% a 10% (exclusive) Não há desconto 
2 De 10% (inclusive) a 20% (exclusive) 15% de desconto 
3 De 20% (inclusive) a 40% (exclusive) 30% de desconto 
4 De 40% (inclusive) a 60% (exclusive) 50% de desconto 
5 De 60% (inclusive) a 80% (exclusive) 70% de desconto 
6 Acima de 80% (inclusive) 100% de desconto 

Tabela 3 – Percentual de desconto primário relativo  ao quantitativo de serviços 
executados fora do prazo 

 
 
6.5. Fórmula para cálculo de desconto na fatura mensal: 
 
 

 
 
 
Ou por extenso: 
 
DFM = PDP + IDSRA1 x NDA1+ IDSRA2 x NDA2+ IDSRA3 x NDA3 + ... + 
IDSRAn x NDAn  
 
Onde:  
 

• DFM → Desconto na Fatura Mensal 
 

• PDP → Percentual de Desconto Primário: Percentual de desconto da 
fatura mensal relativo ao percentual de consertos atendidos fora do 
prazo (Tabela 3). 

 
• IDSRAi → Índice de Desconto por conserto em Atraso 

 
• NDAi → Número de Dias de Atraso para Execução do conserto:  

 
• n: Número de consertos atrasados 

 
 

6.5.1. No Anexo IV se encontra uma simulação exemplificando o uso 
da fórmula do ANS. 

 
6.6. Descumprimento do ANS: 
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6.6.1. Pode ensejar punição administrativa a até rescisão contratual, 
conforme Lei Nº 8.666/93 quando houver o descumprimento 
das metas do ANS por: 

 
6.6.1.1. 3 (três) meses consecutivos, independente da 

renovação do contrato; 
 
6.6.1.2. 4 (quatro) meses, em um grupo de 12 (doze) meses, 

contados a partir do primeiro mês de 
descumprimento das metas do ANS, independente 
renovação do contrato. 

 
6.6.1.3. Quando em 1 (mês) houver mais de 80% dos 

serviços em atraso a CONTRATANTE poderá 
implicar na rescisão do contrato sem prejuízo das 
demais penalidades. 

 
6.6.2. A tentativa de burlar o controle do ANS informando dados 

incoerentes poderá implicar em rescisão contratual por parte da 
contratante, sem prejuízo de outras penalidades. 

 
 
7. DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
7.1. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, contados a 

partir da data certificada pelo gestor de contrato na Certidão de Início 
dos Serviços, podendo o contrato ser prorrogado nos termos da 
legislação vigente. 

 
7.2. O prazo para início dos serviços é de até 05 dias, contados a partir da 

data do recebimento, pela Contratada, da ordem de início dos serviços 
encaminhada pelo gestor do contrato. 

 
 

8. CONDIÇÕES PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
 
8.1. Para início da prestação dos serviços a CONTRATADA deverá 

apresentar a ART devidamente paga e registrada no CREA-ES, com 
prazo de vigência a contar da data de início da prestação do serviço até 
o fim do prazo de duração do contrato, devendo mantê-la atualizada, 
durante toda a execução do contrato. 

 
8.2. Instalação de aparelhos protocoladores nos locais de prestação de 

serviços. 
 

8.3. Apresentar à Seção de Manutenção desta SJES os equipamentos 
listados no item 4.14.1. 

 
8.4. Indicação de endereço de e-mail para execução dos chamados. 
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8.5. A CONTRATADA deverá apresentar certificado de que: 

 
8.5.1. Orientou os técnicos dos procedimentos relativos às 

obrigações da CONTRATADA e à forma de execução dos 
serviços (Item 4 e 5 e seus respectivos subitens) e das 
classificações do SLA e seus impactos financeiros (item 6 e 
seus subitens). 

 
8.5.2. Os técnicos da contratada sabem executar medições de 

medição balanceamento de superaquecimento e 
subresfriamento. 

 
8.5.3. Os técnicos sabem operar os equipamentos listados no item 

4.14.1. 
 
 
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
9.1. No Anexo III estão contidas as tabelas para formulação de custo da 

manutenção dos equipamentos listados no Anexo II. 
 
9.2. O modelo para preenchimento da proposta é encontrado no Anexo VI. 
 
 
10.  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
10.1. Capacitação técnico-profissional: comprovação de que a empresa 

possui em seu quadro permanente, na data fixada para a entrega da 
proposta, engenheiro mecânico ou outro profissional legalmente 
habilitado para exercer as funções referentes ao objeto desta licitação, 
detentor de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA da região 
competente, relativa à execução de serviços com características 
semelhantes e complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 
superior às indicadas nos projetos e especificações. 

 
10.1.1. Em substituição à Certidão de Acervo Técnico emitida pelo 

CREA serão aceitos atestados técnicos, (que contemplem 
serviços com características semelhantes e complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior às do objeto), 
certificados pelo CREA da jurisdição competente, devendo 
constar na certificação do CREA o nome e a especialidade do 
engenheiro responsável técnico; 

 
10.1.2. A comprovação do vínculo profissional será realizada através de 

Cópia da CTPS, ou da ficha de registro do empregado, ou de 
contrato de prestação de serviços, ou do contrato social da 
empresa em que conste o profissional como sócio, ou ainda 



 
 
 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 
 

através da Certidão de Registro da empresa junto ao CREA em 
que conste o profissional como Responsável Técnico. 

 
10.1.3. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação 

da capacidade técnico-profissional deverá participar da 
execução do objeto desta contratação. Admitir-se-á sua 
substituição na execução do objeto por outro de experiência 
equivalente ou superior, desde que atendidas às mesmas 
exigências aqui contidas e aprovada previamente pela 
Administração. 

 
10.2. Deverão ser apresentados somente os documentos necessários e 

suficientes para as comprovações exigidas. 
 
 
11.  DA VISTORIA 
 
11.1. Será facultado às licitantes, caso entendam necessário, vistoriar nas 

dependências da CONTRATANTE, os equipamentos e instalações 
constantes dos Anexos II. 

 
11.2. As visitas deverão ser previamente agendadas, com os apoios 

administrativos das Subseções Judiciárias em que estão alocados os 
equipamentos, no período das 13 às 17 horas, com 24 (vinte quatro) 
horas de antecedência da data fixada para abertura da sessão pública 
de licitação, pelos seguintes contatos: 

 
� Linhares: (27) 3371-0126 - Eunice 

 
� São Mateus: (27) 3763-4001 – Ana Claudia 
 
� Colatina: (27) 3721-5466 - ramal 201 – Suzana 

 
11.3. No dia agendado para licitação pública, não haverá visita técnica. 
 
 
12.        DA GARANTIA CONTRATUAL 
 
12.1. A CONTRATADA prestará garantia contratual no percentual de 3% do 

valor global do contrato. A garantia terá o seu valor atualizado nas 
mesmas condições do contrato. 

 
 
13.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Para as sanções administrativas serão levadas em conta à legislação 

federal que rege a matéria concernente às licitações e contratos 
administrativos e às disciplinas normativas no âmbito da SJES. 
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14. PAGAMENTO 
 
14.1. A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao gestor 

mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês posterior ao de 
faturamento no valor global mensal fixado no respectivo Contrato 
firmado entre a empresa e esta SJES. 

 
14.1.1. A data da apresentação da nota fiscal/fatura será 

devidamente registrada nos autos do processo pelo 
responsável pelo recebimento do bem ou serviço. 

 
14.2. O ATESTO na nota fiscal e o respectivo PAGAMENTO serão 

efetuados nos seguintes prazos, de acordo com o valor da 
despesa: 

 
14.2.1. 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. 

 
14.2.2. Despesa igual ou menor que R$ 8.000,00, de acordo com 

o §3º do art. 5º da Lei nº. 8.666/93: 
 

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. 
 

 
14.3. 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 às condições estabelecidas no Edital. 

 
14.4. O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de 

ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a 
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cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências 
legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

 
14.5. 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. 

 
14.6. 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. 

 
14.7. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a 

Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS. 
 
14.8. 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. 

 
14.9. Os efeitos financeiros referentes à manutenção corretiva dos 

aparelhos em garantia listados no Anexo II deste termo de 
referência correrão a partir da data especificada nas planilhas do 
Anexo III. 

 
14.10. O faturamento dos serviços será mensal e no valor fixado pela 

empresa em sua proposta de preço, exceto quando houver 
descontos relativos ao ANS (Item 6 e seus subitens) e ao 
faturamento dos compressores das unidades condensadoras, 
(Anexo III) os quais deverão ser faturados conforme subitens 
14.10.1 a 14.10.2: 

 
14.10.1. A data e período de faturamento dos compressores 

serão variáveis e a critério da Contratada, de acordo 
com a demanda. 

 
14.10.2. O pagamento será realizado conforme a seguinte 

fórmula: “Preço unitário ofertado (por insumo)” X 
“Quantidade fornecida”. 
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14.11. 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. 
 
 
Vitória, ____, de ____________ 2011. 

 
 
 

Eduardo Felix Cordeiro dos Santos 
Seção de Manutenção 

 
 

De acordo: 
 

Rayvo da Silva Alves Araujo 
Supervisor da Seção de Manutenção 

 
 
 
De acordo:  
 

Carlos Chaves Damásio 
Diretor do Núcleo de Obras e Manutenção 


