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1. JUSTIFICATIVA 

Considerando que parte do sistema de climatização do Regional Sesc/PA possui 

considerável tempo em funcionamento, faz-se necessária a contratação de empresa 

especializada para manutenção destes equipamentos e assim garantir a continuidade do 

funcionamento destes. 

O adequado funcionamento do sistema de climatização é imprescindível ao 

desenvolvimento das atividades do Regional Sesc/PA, uma vez que proporciona o bem-estar, 

saúde e conforto térmico aos funcionários desta entidade e usuários de suas instalações. Desta 

forma, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema é indispensável, 

visto que a sua ausência gera a perda da qualidade da climatização e possui correlação direta 

com a ocorrência de doenças ocupacionais.  

O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.523/98, com orientação técnica dada 

pela Resolução RE nº 9, de l6/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de 

refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, 

impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios 

públicos, sujeitando-os a graves sanções em caso negligência. Sendo assim, observa-se a 

necessidade de contratação de empresa para manutenção dos aparelhos de ar-condicionado 

existentes no Edifício Sede do Regional Sesc/PA. 

2. OBJETIVO 

Espera-se garantir através da pretensa contratação condições adequadas de 

funcionamento para o sistema, através da realização de manutenção preventiva e 

corretiva das máquinas, seus acessórios, e dispositivos de distribuição, que será realizada 

por empresa especializada. 

3. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de climatização das unidades do Sesc-PA que totalizam 

669,66 TR ou 8.035.940 BTU/h de capacidade térmica, conforme necessidade, quantidade e 
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especificações técnicas constantes neste Termo de Referência, Plano de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC) de cada unidade e demais anexos da Licitação. 

3.1. Locais de prestação dos serviços e Resumo de equipamentos 

3.1.1. Sede Administrativa Sesc – Serviço Social do Comércio 

a. Endereço: Av. Assis de Vasconcelos, nº 359, 1º, 5º, 6º, 7º, 9º e 10º andar, 

Bairro Reduto, CEP: 66010-010, Belém – PA; 

b. Fone: (91) 4005-9595; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamento Tipo Split, Cassete e 

MultiSplit / BTU/h 

Quantidade Total 

(BTU/h) 

9.000 BTU/h 1 9.000 

12.000 BTU/h 5 60.000 

18.000 BTU/h 5 90.000 

24.000 BTU/h 8 192.000 

36.000 BTU/h 6 216.000 

48.000 BTU/h 3 144.000 

60.000 BTU/h 9 540.000 

TOTAL 37 1.251.000 

3.1.2. Centro de Atividades Sesc Doca e Restaurante do Comerciário Doca 

a. Endereço: Rua Manoel Barata, Nº 1873, Bairro Reduto, CEP: 66053-320 

Belém – PA; 

b. Fone: (91) 4005-9508; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

10.000 BTU/h 2 20.000 

12.000 BTU/h 10 120.000 

18.000 BRU/h 1 18.000 

24.000 BTU/h 7 168.000 

30.000 BTU/h 1 30.000 

48.000 BTU/h 8 384.000 

60.000 BTU/h 12 720.000 

TOTAL 41 1.460.000 

3.1.3.  Sesc Casa da Música 
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a. Endereço: Tv. Quintino bocaiuva, 589, esquina com Manoel Barata, Bairro 

Reduto, Belém PA; 

b. Fone: (91) 3222-0359 / 98137-4733; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split e Chiller / 

BTU/h 

Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 2 24.000 

24.000 BTU/h 5 120.000 

60.000 BTU/h 6 360.000 

Chiller 10 TR 1 120.000 

TOTAL 14 624.000 

3.1.4. Restaurante do Comerciário Central 

a. Endereço: Rua Senador Manoel Barata, 160, Bairro Centro, Belém – PA; 

b. Fone: (91) 3241-8698; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

22.000 BTU/h 2 44.000 

48.000 BTU/h 9 432.000 

TOTAL 11 476.000 

3.1.5. Centro Cultural Sesc Boulevard 

a. Endereço: Av. Boulevard Castilho França, 522/523 Bairro Campina, Belém – 

PA; 

b. Fone: (91) 3224-5654; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamento Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

9.000 BTU/h 5 45.000 

12.000 BTU/h 1 12.000 

36.000 BTU/h 2 72.000 

60.000 BTU/h 17 1.020.000 

TOTAL 25 1.149.000 
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3.1.6. Unidade Operacional Sesc Ananindeua 

a. Endereço: Av. Gov. Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 67120-370, 

Ananindeua – PA; 

b. Fone: (91) 3235-0141, Fax: (91) 3245-1722; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 1 12.000 

18.000 BTU/h 2 36.000 

22.000 BTU/h 1 22.000 

24.000 BTU/h 2 48.000 

60.000 BTU/h 1 60.000 

TOTAL 7 178.000 

3.1.7. Centro de Atividades Sesc Castanhal 

a. Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 10, Bairro Nova Olinda, CEP: 68743–

000, Castanhal – PA; 

b. Fone: (91) 3721-1567; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

7.000 BTU/h 3 21.000 

9.000 BTU/h 4 36.000 

12.000 BTU/h 9 108.000 

18.000 BTU/h 11 198.000 

24.000 BTU/h 2 48.000 

30.000 BTU/h 15 450.000 

36.000 BTU/h 1 36.000 

48.000 BTU/h 7 336.000 

58.000 BTU/h 6 348.000 

60.000 BTU/h 2 120.000 

TOTAL 60 1.701.000 

3.1.8. Centro Educacional Sesc Ananindeua 

a. Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 

67120-370, Ananindeua – PA; 
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b. Fone: (91) 98218-2608 / 3245-0133; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo MultiSplit VRV / 

VRF / BTU/h 

Quantidade Total 

(BTU/h) 

Sistema VRF com 4 Condensadoras de 

12 HP, 70 evaporadoras, (Conversão 

aproximada de HP para BTU/h) 

74 122160 

12.000 BTU/h 1 12.000 

18.000 BTU/h 1 18.000 

24.000 BTU/h 1 24.000 

TOTAL 77 176.160 

3.1.9. Centro Educacional Sesc Castanhal 

a. Endereço: Alameda Al Ryota Oyama, S/N, Bairro Cristo Redentor, CEP: 

68742-550, Castanhal – PA; 

b. Fone (91) 3721-1875; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo MultiSplit VRV / 

VRF / BTU/h 

Quantidade Total 

(BTU/h) 

Sistema VRF com 4 Condensadoras de 

21 HP, 46 unidades evaporadoras 

(Conversão aproximada de HP para 

BTU/h) 

50 213780 

TOTAL 50 213780 

3.1.10. Centro Educacional Sesc Ler Benevides 

a. Endereço: Av. Joaquim Pereira de Queiroz, 690, Bairro Presidente Médice, 

CEP: 68795 – 000, Benevides – PA; 

b. Fone: (91) 3274-1800; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 1 12.000 

30.000 BTU/h 5 150.000 

TOTAL 6 162.000 
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3.1.11. Centro Educacional Sesc Ler Inhangapi 

a. Endereço: Trav. Pio XII, s/n, Bairro Vila, CEP: 68770-000, Nova Inhangapí 

– PA; 

b. Fone: (91) 3809-1229; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 1 12.000 

30.000 BTU/h 4 120.000 

TOTAL 5 132.000 

3.1.12. Centro Educacional Sesc Ler São Francisco 

a. Endereço: Rodovia PA 320, Km 19 Lote Agrícola, Bairro Centro, CEP 

68748-000, São Francisco do Pará – PA; 

b. Fone: (91) 3774-1233; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 2 24.000 

30.000 BTU/h 4 120.000 

TOTAL 6 144.000 

3.1.13. Centro Educacional Sesc Ler Salinópolis 

a. Endereço: Rod. PA 124, Vila do Coremas, CEP: 68.721 – 000, Salinópolis – 

PA; 

b. Fone: (91) 3859-1144; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 2 24.000 

30.000 BTU/h 4 120.000 

TOTAL 6 144.000 
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3.1.14. Unidade Produtora de Refeições (UPR) 

a. Endereço: Av. Senador Lemos, 461, Bairro Umarizal, CEP: 66050-000, 

Belém – PA; 

b. Fone:  

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

9.000 BTU/h 3 27.000 

12.000 BTU/h 1 12.000 

18.000 BTU/h 1 18.000 

24.000 BTU/h 3 72.000 

TOTAL 8 129.000 

3.1.15. Unidade Móvel Saúde Mulher 

a. Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 

67120-370, Ananindeua – PA; 

b. Fone: (91) 3235-0141, Fax: (91) 3245-1722; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

12.000 BTU/h 2 24.000 

TOTAL 2 24.000 

3.1.16. Unidade Móvel OdontoSesc II 

a. Endereço: Av. Governador Hélio Gueiros, 110, Bairro Coqueiro, CEP: 

67120-370, Ananindeua – PA; 

b. Fone: (91) 3235-0141, Fax: (91) 3245-1722; 

c. Resumo de equipamentos: 

Equipamentos Tipo Split / BTU/h Quantidade Total 

(BTU/h) 

36.000 BTU/h 2 72.000 

TOTAL 2 72.000 
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3.2. Resumo de Capacidade Térmica das Unidades e Total 

3.2.1. Abaixo segue uma tabela constando um resumo de capacidade térmica por 

unidade e o valor total objeto da Licitação: 

Nº Unidade Operacional Total (BTU/h) 

1 Sede Administrativa do Sesc/PA 1.251.000 

2 Centro de Atividades Sesc Doca e Restaurante do Comerciário Doca 1.460.000 

3 Sesc Casa da Música 624.000 

4 Restaurante do Comerciário Central 476.000 

5 Centro Cultural Sesc Boulevard 1.149.000 

6 Unidade Operacional Sesc Ananindeua 178.000 

7 Centro de Atividades Sesc Castanhal 1.701.000 

8 Centro Educacional Sesc Ananindeua 176.160 

9 Centro Educacional Sesc Castanhal 213.780 

10 Centro Educacional Sesc Ler Benevides 162.000 

11 Centro Educacional Sesc Ler Inhangapi 132.000 

12 Centro Educacional Sesc Ler São Francisco 144.000 

13 Centro Educacional Sesc ler Salinópolis 144.000 

14 Unidade Produtora de Refeições (UPR) 129.000 

15 Unidade Móvel Saúde Mulher 24.000 

16 Unidade Móvel OdontoSesc II 72.000 

 TOTAL (BTU/H) 8.035.940 

 TOTAL (TR) 669,66 

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS  

4.1. Composição das Centrais de Ar objeto deste Termo de Referência 

4.1.1. Os tipos de equipamentos instalados podem ser verificados no Plano de 

Manutenção, Operação e Controle anexos ao Processo Licitatório, bem como as 

especificidades de serviços a serem executados, porém o mesmo não exime a 

CONTRATADA de realizar a vistoria in loco. 

4.1.2. Deverão ser conferidos "in loco" os equipamentos e instalações para fins de 

avaliação do estado de conservação pela empresa vencedora, com objetivo de elaboração do 

Laudo Técnico de Vistoria Predial. 

4.1.3. O sistema de climatização pode passar por várias alterações durante a 

vigência de um contrato, como instalação de novos equipamentos e/ou desativação de outros, 

por exemplo; as alterações que vierem a ocorrer neste período, não alterarão as condições 
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estabelecidas neste Termo, exceto na quantidade de aparelhos que compõem o Sistema de 

Refrigeração do Regional Sesc/PA. 

4.1.4. Os aparelhos que estiverem em GARANTIA durante a vigência do 

contrato, terão seus serviços solicitados ao(s) fornecedor(es) dos mesmos. 

4.2. Prestação dos Serviços 

A contratada prestará, durante o período contratual, serviços especializados de 

engenharia para: a operação do sistema de refrigeração, manutenção preventiva e corretiva, 

conforme as Normas Técnicas da ABNT vigentes e o Plano de Manutenção no Sistema de 

Ar Condicionado, incluindo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, EPI 

e material de consumo, reposição de peças e componentes acessórios*, especificado em 

planilhas em anexo do Processo Licitatório. 

*exceto compressor e fluído refrigerante 

4.3. Laudo Técnico de Vistoria 

A Contratada deverá elaborar um Laudo Técnico de Vistoria, abrangendo todo o 

sistema de ar condicionado e suas localizações, antes de iniciar a prestação dos serviços de 

manutenção, visando dessa maneira constatar as condições reais em que está recebendo o 

referido sistema e propor soluções para os problemas encontrados. O Laudo deve conter 

medidas de temperatura, corrente elétrica e outros itens que avaliem tecnicamente cada 

máquina para que sejam apontados seus problemas e também suas respectivas soluções. A 

vistoria deverá ser realizada pela equipe técnica, liderada por Engenheiro Mecânico, da 

empresa vencedora, acompanhada por representantes do Regional Sesc/PA. O laudo 

deverá ser assinado pelo responsável técnico, bem como apresentar juntamente uma 

Anotação de Responsabilidade Técnica. 

4.4. Equipe Técnica 

Para a prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar equipe formada 

pelos profissionais necessários para a execução dos serviços demandados, no mínimo os 

citados na tabela a seguir, devendo estes ser executados in loco no horário descrito no item 

4.5. 

PROFISSIONAL QUANTIDADE 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Departamento Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 13 de 33 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - www.sesc-pa.com.br 

Engenheiro Mecânico 01 

Encarregado de Equipe de Refrigeração 01 

Eletricista 01 

Mecânico de Refrigeração 01 

Auxiliar de Refrigeração 01 

4.4.1. A Equipe Técnica a ser representada pela empresa licitante em sua 

proposta deverá ser composta pelos profissionais acima discriminados para o cumprimento 

do horário estabelecido no item 4.5, quando solicitada a sua presença. 

4.4.2. Os integrantes da Equipe Técnica deverão possuir capacitação específica 

para atuarem nos procedimentos e rotinas de manutenção definidas em todos os itens de 

serviços contidos na descrição dos serviços permanentes. 

4.4.3. O Engenheiro Mecânico será o responsável técnico pelos serviços, 

cabendo a ele, orientar também a execução dos trabalhos contidos no Plano de Manutenção e 

outros eventuais serviços complementares devendo, quando for o caso, discutir as 

soluções com a área de Engenharia do Regional Sesc/PA, não só os trabalhos constantes do 

plano de manutenção como também os que se tornarem necessários à manutenção preventiva 

e corretiva, além da própria operação do Sistema de Refrigeração. 

4.4.4. O Encarregado da Equipe de Refrigeração deverá executar e coordenar a 

equipe durante as atividades de manutenção in loco, guiando-se pelo plano de manutenção 

e/ou pelas orientações do Engenheiro Mecânico. 

4.4.5. Os integrantes da Contratada, pertencentes à Equipe Técnica deverão, 

quando em serviço, usar crachás e uniformes apropriados para cada tipo de trabalho a 

desempenhar, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados no 

Anexo 1 da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério do Trabalho. 

4.4.6. A Contratada, quando acionada para execução de qualquer serviço 

constante deste Termo, deverá sempre informar à Administração do Regional Sesc/PA, a 

lista dos integrantes da Equipe que vier a prestar serviços nas dependências da unidade. 
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4.5. Horário da Prestação dos Serviços 

A Contratada após apresentar oficialmente ao Regional Sesc/PA a relação dos 

nomes dos profissionais pertinentes à sua Equipe Técnica que deverão ser iguais em número 

e cargos aos discriminados em sua Planilha Técnica apresentada na proposta 

correspondente, a qual deverá ser dimensionada considerando-se o sistema de ar 

condicionado aqui mencionado, devendo ainda estar ciente de que tal equipe estará 

exclusivamente à disposição deste Regional Sesc/PA quando da execução de trabalhos 

solicitados, nos dias úteis de funcionamento das Unidades Operacionais nos seguintes 

horários: das 8h às 12h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira. Esse horário pode 

ser alterado de acordo com a conveniência da Administração, ou dos horários de 

funcionamento das Unidades Operacionais. O Engenheiro Mecânico possui horário 

diferenciado de 2 horas por semana com o objetivo de verificar os serviços executados 

durante a semana e preparar os planejamentos de manutenção.  

Havendo necessidade de ordem emergencial ou excepcional, a equipe técnica 

apresentada pela Contratada, no todo ou em parte, poderá ser convocada, mobilizada a 

qualquer tempo, inclusive aos sábados, domingos e feriados pela empresa Contratada ou 

pela Administração do Regional Sesc/PA, conforme o caso. 

4.6. Planejamento e Relatório Mensal 

4.6.1. O Engenheiro Mecânico coordenará a equipe de manutenção e deverá 

elaborar um cronograma com o planejamento das atividades de manutenção preventiva e 

corretiva compatibilizando com os horários de funcionamento das unidades e suas 

atividades. Esse cronograma deverá respeitar os prazos dos serviços contidos no PMOC. 

4.6.2. O Engenheiro Mecânico será o responsável técnico e deverá supervisionar, 

avaliar e orientar as atividades de manutenção, bem como elaborar um relatório mensal das 

atividades realizadas com apontamentos de problemas encontrados que precisam ser 

corrigidos. 

4.6.3. O Engenheiro Mecânico deverá realizar emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica devidamente assinada referente aos serviços realizados no que 

couber, ficando a CONTRATADA responsável pela sua quitação. 
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4.7. Chamado de urgência 

4.8.1. Ao ser acionada pelo Sesc/PA, a Equipe Técnica deverá atender ao 

chamado imediatamente na ordem de urgência, caso haja relato de paralisação de 

funcionamento ou problema crítico no sistema, portando o ferramental adequado e 

instrumentos de teste para executar diagnósticos e manutenção no local. 

4.8.2. A CONTRATANTE deverá ser notificada caso haja a necessidade de 

retirada de aparelhos para execução de manutenção na oficina da CONTRATADA, a mesma 

deverá arcar com todos os custos e recurso para retirar e transportar os equipamentos 

defeituosos para o local da oficina, assim como o retorno dos mesmos para sua posição de 

origem, observando os procedimentos do Setor de Patrimônio deste Regional. 

4.8. Demais Exigências para a Prestação dos Serviços 

4.8.1. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, com equipamento 

visível e específico para tal fim, os locais onde esteja executando serviço que ofereça algum 

risco de acidente ou que fiquem inapropriados para circulação dos funcionários e o público 

externo. 

4.8.2. D urante a prestação dos serviços, a Contratada deverá obrigatoriamente 

garantir a observância das Normas ABNT-NBR aplicáveis e Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho, e quaisquer outras pertinentes ao objeto contratual. 

4.8.3. A CONTRATADA ficará responsável pela manutenção e reposição das 

ferramentas, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. 

4.8.4. A CONTRATADA deverá limpar o sistema de refrigeração sempre com 

gás adequado indicado pelo fabricante do equipamento e verificar os filtros de ar, sempre 

que os mesmos estiverem obstruídos, ou quando forem executadas operações de troca de 

componentes do ciclo de gás (Exemplo: troca do compressor). 

4.8.5. É de responsabilidade da CONTRATADA, o perfeito funcionamento do 

sistema de drenagem da água condensada, incluindo a tubulação de drenagem do prédio. 

4.8.6. 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-los. 
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4.8.7. A Administração do Regional Sesc/PA ou a Fiscalização poderá 

convocar o preposto da CONTRATADA para reuniões presenciais, com registro em ata, 

devendo este comparecer, no dia, local e horários previstos e previamente comunicados 

pela Administração do Regional Sesc/PA, onde poderão ser fixadas datas específicas para 

execução dos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva, comprometendo-se a 

CONTRATADA a cumprir os prazos e serviços que ali forem determinados pela 

Administração do Regional Sesc/PA, observando os que já foram contratualmente definidos, 

assim como os assuntos pertinentes ao Contrato e/ou sobre a sua execução. 

4.9. Serviços a serem executados 

4.9.1. Os serviços a serem executados deverão seguir fielmente às orientações 

contidas nos Planos de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) das unidades 

relacionadas no objeto deste termo, incluindo a frequência dos serviços de manutenção; 

4.9.2. Deverão ser realizados, pelo menos, os seguintes serviços de acordo com a 

previsão dos PMOC e necessidade: 

a. Verificar/Corrigir sujeiros, danos e corrosão no gabinete, na moldura da 

serpentina e na bandeja; 

b. Verificar/Corrigir a operação de drenagem de água da bandeja; 

c. Verificar/Corrigir o estado de conservação do isolamento termo-acústico 

(seestá preservado e não contém bolor); 

d. Verificar/Corrigir a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

e. Lavagem das bandejas e serpentinas com remoção do biofilme (lodo), sem o 

uso de produtos desengraxantes e corrosivos; 

f. Limpeza interna/externa do gabinete do condicionador; 

g. Limpeza do ventilador; 

h. Verificar/Corrigir vazamento de óleo e refrigerante no compressor; 

i. Verificar/Corrigir ruído e/ou temperatura anormal no compressor; 

j. Verificar/Corrigir vazamentos no circuito frigorígeno; 

k. Limpeza do filtro, quando recuperável; 

l. Substituição dos filtros descartáveis; 

m. Verificação das pressões de insuflamento e retorno dos refrigeradores de ar; 

n. Verificação da corrente elétrica demandada pelo compressor; 
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o. Verificação da corrente elétrica demandada pelo moto-ventilador; 

p. Verificação do aterramento do equipamento; 

q. Verificação da atuação do termostato; 

r. Verificação da hélice do moto-ventilador; 

s. Verificação da chave geral do equipamento; 

t. Verificação das aletas defletoras de ar; 

u. Verificação dos mancais do motor do moto-ventilador; 

v. Verificação dos coxins do moto-ventilador e do compressor; 

w. Verificação das soldas da tubulação interna do equipamento; 

x. Verificação do fltro de óleo do compressor; 

y. Demais serviços contidos nos PMOC ou necessários ao pleno funcionamento 

do sistema. 

4.9.3. Deverá ser preenchida uma lista de checagem (check-list) conforme modelo 

apresentado nos PMOC, porém com os serviços realizados e na frequência especificada. Tal 

lista deverá ser entregue juntamente com o relatório mensal; 

4.9.4. A CONTRATANTE poderá fornecer um PMOC atualizado, devendo a 

CONTRATADA seguir o novo PMOC com todas as atualizações nos procedimentos. 

5. REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 

5.1. A licitante deverá realizar uma proposta de estimativa de preço de peças de 

reposição previstas para um ano, conforme modelo anexo do Processo Licitatório; 

5.2. O preço total da proposta da estimativa de peças e acessórios de manutenção 

será acrescido ao valor global da proposta da licitante; 

5.3. A CONTRATADA somente receberá pagamento referente ao material 

utilizado com a apresentação das notas ficais comprobatórias de aquisição do material, sendo 

necessária a justificativa da aquisição no relatório mensal, mencionando os serviços 

realizados. 

5.4. A Fiscalização deverá acompanhar os gastos referentes aos materiais de 

reposição, verificando o quanto do valor total da estimativa de preço proposto já foi 

utilizado. Caso o valor comece a exceder o valor total previsto, a CONTRATADA não 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Departamento Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 18 de 33 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - www.sesc-pa.com.br 

poderá mais realizar aquisição, devendo passar a lista de material de compras à gerência da 

unidade para a qual o serviço é necessário. 

5.5. A aquisição para reposição de peças e acessórios não engloba os elementos 

compressores e fluidos refrigerantes, devendo estes, se necessários, serem listados e 

entregues à gerência da unidade para a qual o serviço é previsto. 

5.6. No caso de a CONTRATADA utilizar de má fé, realizar manutenções 

desnecessárias, apresentar notas fiscais de material não utilizado, ou qualquer outro artifício 

ilegal objetivando lucros indevidos nos materiais e peças de reposição estará sujeita às 

sanções penais, civis e administrativas do Sesc cabíveis. 

5.7. A CONTRADA deverá fornecer garantia para peças que terão reposição, 

sendo 90 dias para as peças e serviços. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Fornecer toda mão de obra com capacitação específica para atuarem nos 

procedimentos e rotinas de manutenção definida em todos os itens contidos na descrição dos 

serviços, necessária e indispensável à sua completa e perfeita execução; 

6.2. Manter em serviço o número requerido de profissionais legalizados, para o 

bom desempenho dos serviços; 

6.3. Manter o pessoal responsável pela execução dos serviços contratados, 

devidamente uniformizados e com EPI, portando crachá de identificação, em completas 

condições de higiene e segurança; 

6.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia 

e expressa anuência da CONTRATANTE; 

6.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços que executar, 

devendo os materiais empregados receber prévia aprovação da CONTRATANTE, que se 

reserva o direito de rejeitar esses materiais no todo ou em parte, desde que não satisfaçam aos 

padrões especificados; 

6.6. Responder por quaisquer danos causados às dependências da 

CONTRATANTE e aos equipamentos objeto do contrato, quando evidenciada a culpa, por 

ação ou omissão de seus técnicos e/ou empregados, e ainda por deficiência ou negligência 
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das suas próprias inspeções ou decorrentes da má aplicação do material empregado na 

manutenção;  

6.7. Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus 

empregados, ou profissional que esteja prestando qualquer serviço nas dependências da 

CONTRATANTE a mando da CONTRATADA, em função do contrato. 

6.8. Atender prontamente a qualquer chamada que venha a receber da 

CONTRATANTE, executando os serviços necessários, com toda presteza; 

6.9. Comunicar por escrito à CONTRATANTE a existência de qualquer 

defeito verificado nos equipamentos, mesmo que este não faça parte do escopo deste Termo; 

6.10. Se for solicitada, a CONTRATADA deverá substituir independentemente de 

justificativa por parte da CONTRATANTE, qualquer um de seus empregados no caso de 

conduta inconveniente ou incompatível com o trabalho, falta, ausência legal ou férias, de 

forma que o andamento dos serviços não seja prejudicado. 

6.11. Fornecer equipamentos, ferramentas, materiais (quando for o caso) e 

transportes necessários à execução de todos os serviços a serem prestados; 

6.12. Zelar pela boa e fiel execução dos serviços contratados; 

6.13. A CONTRATADA deverá atender as solicitações de demanda dos serviços 

de manutenção corretiva no prazo de 24 horas (tempo entre o atendimento e a solução do 

problema de origem) e relativo ao atendimento de manutenção preventiva, esta deverá 

obedecer cronograma previamente elaborado pelo engenheiro mecânico da CONTRATADA  

em conjunto com a gerencias das Unidades Operacionais. 

6.14. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

empregados nos locais de trabalho; 

6.15. Emitir relatório mensal de todos os serviços de manutenção corretiva e 

preventiva; 

6.16. Responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical de materiais, 

equipamentos e ferramentas necessárias à realização dos serviços estabelecidos no Contrato; 

6.17. Manter semestralmente atualizado o cadastramento total das instalações e 

equipamentos sob sua responsabilidade, já listados neste Termo; 
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6.18. Prestar apoio técnico à CONTRATANTE, quando da realização de 

quaisquer estudos e/ou serviços a serem executados nos imóveis, dentro do escopo do 

contrato; 

6.19. Realizar junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

dos serviços a serem prestados, bem como tomar as devidas providências quanto à 

legalização desses serviços perante os órgãos federais e do GDF, cujas despesas deverão 

correr por conta da CONTRATADA; 

6.20. Elaborar um cronograma de manutenção preventiva contendo todos os 

serviços constantes no Plano de Manutenção, Operação e Controle disponibilizado pelo 

Sesc/PA respeitando a frequência de realização dos serviços; 

6.21. Submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e 

fiscalização dos serviços na forma apresentada pela Fiscalização; 

6.22. A Contratada está ciente de que a presença da Fiscalização no local dos 

serviços não diminuirá a responsabilidade da empresa CONTRATADA em qualquer 

ocorrência, atos, e/ou omissões verificadas no desenvolvimento dos trabalhos ou a elas 

relacionadas. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. Facilitar o acesso da empresa aos locais onde serão executados os  

serviços e disponibilizar área para instalação do depósito de materiais e equipamentos 

necessários aos serviços; 

6.2. Indicar a Comissão de fiscalização que acompanhará todas as ações da 

CONTRATADA com a incumbência de aprovar ou impugnar os serviços e/ou materiais 

utilizados, podendo inclusive glosar valores por serviços não prestados quando entender que 

estes não atendem às especificações estabelecidas ou verificar ausência de algum profissional 

pertencente à equipe lotada nas dependências da CONTRATANTE; 

6.3. Fornecer as condições de acesso aos locais de serviços e os materiais não 

contemplados neste escopo, orientando ou exigindo o melhor na execução dos trabalhos e 

manter a vigilância e o fiel cumprimento do CONTRATO durante a sua vigência; 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Departamento Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 21 de 33 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - www.sesc-pa.com.br 

6.4. Tomar as medidas cabíveis para o correto pagamento das faturas 

apresentadas pela contratada; 

6.5. Informar à contratada quando seus funcionários estiverem descumprindo as 

exigências deste Termo de Referência; 

6.6. Notificar a contratada no caso de descumprimento de suas obrigações 

contratuais garantindo o prazo de defesa prévia; 

6.7. Emitir mensalmente o relatório de avaliação sobre o desempenho das 

atividades desenvolvidas pela contratada. 

6.8. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

a. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário; 

b. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

c. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a 

qual o trabalhador foi contratado; e 

d. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens. 

6.9. O Fiscal do Contrato deverá relatar a Administração sobre 

irregularidades cometidas pela contratada. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Departamento Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 22 de 33 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - www.sesc-pa.com.br 

8. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO – PROCEDIMENTOS E 

DISPOSIÇÕES 

8.1. Fiscalização - Demais disposições 

8.1.1. A execução do contrato a ser firmado será acompanhada e fiscalizada pela 

Administração, por meio de funcionário devidamente designado pela Administração, cujas 

atribuições básicas são, além das constantes no Manual de Fiscal de Contrato: 

a. Solicitar à licitante vencedora todas as providências necessárias ao 

bom andamento dos serviços; 

b. Emitir pareceres em todos os atos da empresa relativos à execução do 

contrato a ser firmado, em especial na aplicação de sanções, alterações, 

prorrogações e rescisão; 

c. Quaisquer outras atribuições necessárias ao bom desempenho dos 

serviços; e  

d. Solicitar substituições quando julgar necessárias. 

8.1.2. Não obstante a licitante vencedora seja a única e exclusiva responsável 

pela execução de todos os serviços, o Regional Sesc/PA reserva-se o direito de, sem 

qualquer forma de restrição à plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 

completa fiscalização sobre os serviços objeto desta licitação de acordo com os 

procedimentos legalmente previstos; 

8.1.3. Cabe à licitante vencedora atender prontamente a quaisquer exigências da 

fiscalização inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus a mais 

para o Regional Sesc/PA, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão 

ou redução da responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros. 

8.1.4. As decisões e/ou providências que ultrapassarem a competência do Fiscal 

do Contrato deverão ser levadas, por escrito, ao conhecimento da Direção Administrativa, 

em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes e necessárias a cada caso. 

8.1.5. As ocorrências de desempenho ou comportamento insatisfatório, falhas, 

insuficiências, erros e omissões constatados pelo Regional Sesc/Pa serão registrados e 
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comunicados, por escrito, à licitante vencedora, fixando-se prazo para a sua correção, 

conforme conveniência. 

8.1.6. A Fiscalização deverá atentar para o estabelecido no item 5 quanto a 

reposição das peças e acessórios por parte da CONTRATADA. 

8.1.7. A Fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho 

dos empregados da contratada; 

8.1.8. A Fiscalização da Administração não permitirá que se executem tarefas em 

desacordo com as tarefas preestabelecidas. 

9. PENALIDADES 

9.1. Conforme fundamentado na Resolução 1252/2012, que regulamenta as 

Licitações e Contratos do Sesc. 

a. Art. 31. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total 

da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes 

penalidades, previstas no instrumento convocatório: 

I. Perda do direito à contratação; 

II. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de 

propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 

instrumento convocatório; 

III. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESC, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos. 

b. Art. 32. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais 

assumidas, dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o 

contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento 

convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou 

contratar com o Sesc por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
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10. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

10.1. A Licitante deverá apresentar proposta de preços contendo todos os elementos 

que influenciem no valor final da contratação, contendo, no mínimo as seguintes informações: 

a. Orçamento observando todos os serviços a serem executados, discriminando 

os valores mensais e anuais para cada unidade, levando em conta a 

localização da unidade, gastos com movimentação da equipe, tipo de 

insumo utilizado, os correspondentes quantitativos, equipamentos 

necessários, preços unitários, parciais e totais e/ou orçamentos especiais 

quando for o caso; 

b. Preço Total da Execução dos Serviços, incluindo todas as despesas 

referentes a ferramentas, materiais, equipamentos, fretes, seguros, mão de 

obra, transportes, alimentação, encargos sociais, taxas, impostos, que forem 

necessários à execução dos serviços objeto deste processo; 

c. Os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento do 

modelo de planilha de custos e formação de preços, e planilha de serviços 

eventuais; 

d. A indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou 

sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão 

o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base no Código 

Brasileiro de Ocupações – CBO; 

e. A quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual, não 

inferior ao determinado neste Termo; 

f. A disponibilização de pessoal para os serviços de manutenção corretiva e 

preditiva fora do horário de expediente; 

g. Prazo de Validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias; 

h. Dados Cadastrais da empresa licitante contendo: 

 Inscrição no CNPJ/MF; 

 Inscrição no CF/DF; 
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 Nome e número do Banco, da Agência e da Conta Corrente para 

depósito do pagamento da empresa; 

i. Conter assinatura e identificação do responsável pela proposta. 

11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.1. Qualificação técnico-operacional 

11.1.1. Certidão de Registro e de Regularidade da Licitante, como Pessoa Jurídica 

junto ao CREA que comprove compatibilidade entre a atividade regular da empresa e o 

objeto da licitação. Serão aceitas também as certidões do CREA que reunirem as 

informações requeridas da empresa e dos membros da equipe técnica. 

a. No caso da licitante ter sede em outro Estado e, consequentemente, ser inscrita no 

CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), deverá 

apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura do respectivo instrumento de 

contrato), visto junto ao CREA-PA, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de 

dezembro de 1966, em consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do 

CONFEA. 

11.1.2. Declaração de Indicação do Responsável Técnico pelos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de climatização das unidades do Sesc/PA, 

serviço objeto da licitação, devendo ser obrigatoriamente, o mesmo profissional que consta 

nos documentos de capacidade técnica; 

11.1.3. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome 

da empresa licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove que a empresa elaborou serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistemas 

de climatização com capacidade térmica equivalente a 50% do total objeto da licitação, ou 

seja, 334,83 TR. 

11.1.4. No que se refere à qualificação técnico-operacional, será permitido o 

somatório de Atestados visando atingir a quantidade mínima exigida. 

11.1.5. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, atestados de capacidade técnica 

emitidos pela própria licitante. 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 

Departamento Regional no Estado do Pará 

Coordenação de Serviços Gerais 

Página 26 de 33 

Sesc - Departamento Regional no Estado do Pará 

Av. Assis de Vasconcelos, 359 - Campina - Belém/PA - CEP:66010-010 - www.sesc-pa.com.br 

11.1.6. Serão aceitos atestados de capacidade técnica que estejam referenciados em 

outra unidade de capacidade térmica. O valor será convertido para fins de análise técnica. 

11.2. Qualificação técnico-profissional 

11.2.1. Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA, como Engenheiro 

Mecânico, do responsável técnico indicado pela licitante na Declaração de Indicação do 

Responsável Técnico para a realização do objeto da licitação. 

a. No caso do responsável técnico ter registro profissional em outro Estado e, 

consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada 

vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura 

do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA – PA, por força do 

disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a 

Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

11.2.2. Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA, como Técnico em 

Refrigeração e Climatização, do Encarregado da Equipe de Refrigeração, indicado pela 

licitante na Declaração de Equipe Técnica para a realização do objeto da licitação. 

a. No caso do profissional ter registro profissional em outro Estado e, 

consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada 

vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura 

do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA – PA, por força do 

disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a 

Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

11.2.3. Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA, como Técnico em 

Mecânica ou Eletromecânica, do Mecânico de Refrigeração, indicado pela licitante na 

Declaração de Equipe Técnica para a realização do objeto da licitação. 

a. No caso do profissional ter registro profissional em outro Estado e, 

consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada 

vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura 

do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA – PA, por força do 

disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a 

Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 
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11.2.4. Certidão de Registro de Pessoa Física junto ao CREA, como Técnico em 

Eletrotécnica ou Eletrônica, do Eletricista, indicado pela licitante na Declaração de Equipe 

Técnica para a realização do objeto da licitação. 

a. No caso do profissional ter registro profissional em outro Estado e, 

consequentemente, ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada 

vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura 

do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA – PA, por força do 

disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a 

Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

11.2.5. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido em nome do 

Responsável Técnico Habilitado pelo CREA, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida 

pelo CREA. O profissional deverá ser um Engenheiro Mecânico e deverá possuir vínculo 

profissional com a LICITANTE, além comprovar, através do Atestado, que já realizou 

manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização com capacidade térmica 

equivalente a 50% do total objeto da licitação, ou seja, 334,83 TR. 

11.2.6. Os atestados deverão ser expedidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado para o qual o profissional tenha executado os serviços, impressos em papel 

timbrado do seu emitente, e contendo a identificação do signatário e dados para eventual 

contrato. 

11.2.7. No que se refere à qualificação técnica profissional, será permitido o 

somatório de Atestados/Acervos visando atingir a quantidade mínima exigida. 

11.2.8. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, atestados de capacidade técnica 

emitidos pela própria licitante. 

11.2.9. A comprovação de vínculo profissional dar-se-á pela apresentação de 

cópia: 

a. Empregado - Carteira profissional - CTPS (dados de identificação e 

período de registro) ou ficha de registro; 

b. Prestador de Serviço - Contrato de prestação de serviços, com firma 

reconhecida das partes; 
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c. Sócio - Contrato social e alterações ou ata(s) de assembleia(s); 

d. Diretor - Cópia do Estatuto social da Licitante e ata de eleição 

devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

11.2.10. Anexar declaração, por escrito, de cada profissional, autorizando sua 

inclusão como membro da equipe técnica que participará efetivamente na execução dos 

trabalhos. 

11.2.11. Não serão aceitos para efeito da comprovação das Capacidades Técnica-

Operacional e Técnico-Profissional, Atestados/Acervos de Barracão/Galpões Comerciais 

ou Industriais, Obras Especiais (pontes e viadutos), Conjuntos Habitacionais ou 

Edificações Residenciais. 

12. VISITA TÉCNICA 

É opcional a realização de vistoria nas dependências da CONTRATANTE, dos 

equipamentos e instalações, para a qual deverá ser levada o Atestado de Visita Técnica pela 

licitante e encaminhado para assinatura do responsável da unidade da visita. O Atestado 

deverá ser apresentado na fase de habilitação da licitação. As visitas deverão ser previamente 

agendadas, com as Gerências das Unidades Operacionais, no período das 09:00h às 12:00h 

e das 14:00h às 17:00h, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Os licitantes podem 

optar pela não realização de visita técnica podendo apresentar a Declaração de Renúncia de 

Visita Técnica durante a habilitação da licitação.  

Observação: No dia agendado para licitação pública, não haverá visita técnica. 

13. INÍCIO DOS SERVIÇOS / DURAÇÃO DO CONTRATO 

13.1. O prazo para início da prestação dos serviços será de até 05 (cinco) dias úteis 

contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços encaminhada 

pelo Gestor do Contrato; 

13.2. O prazo de duração do contrato será de 12 (doze) meses, não podendo 

ultrapassar, inclusive com eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses, 

conforme disposto no Art. 26, parágrafo único da Resolução 1252/2012. 

13.3. Como condição para o início da execução dos serviços, a contratada deverá: 
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a. Apresentar a relação nominal dos membros da Equipe Técnica da 

contratada que prestarão serviços nas  U n i d ad es  O p e r a c i o n a i s  d o  

R e g i o n a l  S e s c / P A , contendo nome, endereço, telefone, função, número do 

CPF e RG; 

b. Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente à 

execução dos serviços, constando como responsável técnico o nome do 

profissional que irá ocupar o cargo de Supervisor Técnico; 

c. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual exigidos legalmente para 

cada tipo de serviço (Portaria nº 3214/78, do MTE); 

d. Apresentar os comprovantes de escolaridade e de capacitação técnica dos 

membros da Equipe Técnica, conforme descrito no item 5.4, tabela 1. 

14. PAGAMENTOS 

14.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, nota fiscal e fatura 

discriminativa, referente aos serviços efetivamente prestados, devendo fazê-lo no último dia 

útil do mês de referência ou a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços. 

14.2. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após conferência dos 

serviços prestados, a apresentação da Nota Fiscal e o atesto da mesma pelo fiscal do 

Contrato. 

14.3. No caso de constatação de erros ou irregularidades no documento fiscal, o 

prazo de pagamento será suspenso e somente voltará a fluir após a apresentação de nova 

fatura devidamente corrigida. 

14.4. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar, 

juntamente com o documento de cobrança, os seguintes documentos conforme solicitados 

pelo Fiscal do Contrato: 

a. Pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 

nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à 

execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 
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da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão de obra 

diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços 

continuados; 

b. Regularidade fiscal, constatada através dos seguintes documentos: 

i. Prova de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas – CNPJ; 

ii. Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual e/ou 

municipal; 

iii. Prova de regularidade para com as Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA; 

iv. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF/FGTS), no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por Lei. 

c. Cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 

fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

14.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas 

ao FGTS ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

15. REPACTUAÇÃO 

15.1. Serão admitidas repactuações dos preços dos serviços continuados 

contratados; desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, contados da data da 

proposta ou da data do orçamento a que, admitindo-se, como termo inicial, a data do acordo, 

convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 

apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente 

de mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos. 

15.2. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada 

de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a 

repactuação. 
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15.3. Não se poderão incluir, por ocasião da repactuação, de benefícios não 

previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de 

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

15.4. A repactuação será concedida mediante negociação entre as partes, 

considerando-se: 

a. Os preços praticados no mercado; 

b. As particularidades do contrato em vigência; 

c. O novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

d. A nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

e. Indicadores setoriais, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes; e 

f. A disponibilidade orçamentária do órgão ou Regional Sesc Regional/PA. 

15.5. A decisão sobre o pedido de repactuação será providenciada no prazo de 

até sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de 

variação dos custos, desde que correta e aceita pelo Regional Sesc/PA e será lavrado termo 

aditivo ao contrato vigente, no caso de repactuação. 

15.6. Poderão ser realizadas diligências para conferir a variação de custos alegada  

pela contratada. 

15.7. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

a. A partir da assinatura do termo aditivo; 

b. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da 

contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; 

ou 

c. Em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação 

envolver revisão do custo de mão de obra e estiver vinculada a instrumento 

legal, acordo, convenção ou sentença normativa que contemple data de vigência 

retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do 
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pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 

futuras. 

15.8. No caso de pagamento retroativo deverão ser concedidos exclusivamente 

para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença porventura 

existente. 

15.9. O Regional Sesc/PA deverá assegurar-se de que os preços contratados são 

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 

contratação mais vantajosa. 

16. VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

16.1. O contrato a ser firmado vigerá por 12 (doze) meses, contados da data da 

sua assinatura ou definida no termo de contrato, podendo, no interesse do Regional Sesc/PA, 

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, desde que haja condições e preços 

vantajosos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

16.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o Plano de Manutenção e 

a necessidade, obedecendo à descrição e as Ordens de Serviço (OS) emitidas e mediante 

programação a ser acordada com as Unidades Operacionais do Sesc/PA. 

16.3. A empresa Contratada deve elaborar mensalmente um calendário contendo 

os dias de execução dos itens do Plano de Manutenção a ser cumprido e submeter à 

apreciação da Fiscalização. 

16.4. O prazo de execução de cada OS dependerá da grandeza ou grau de 

dificuldade de cada serviço e deverá ser objeto de acordo entre a Coordenação de Serviços 

Gerais e o Responsável Técnico da Contratada. 

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

17.1. As empresas licitantes deverão se inteirar das condições e do grau de 

dificuldade dos serviços que serão prestados, não se admitindo, sob qualquer pretexto, 

posterior alegação de desconhecimento sobre os mesmos; 
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17.2. Os Projetos Originais do Sistema de Ar Condicionado das Unidades 

Operacionais do Regional Sesc/PA, estarão à disposição dos interessados licitantes para as 

consultas que se fizerem necessárias; 

17.3. O Fiscal de Contrato deverá ser também o responsável pela elaboração de 

boletins e relatórios técnicos, devendo, quando for o caso, ser discutida com a Fiscalização 

do Regional Sesc/PA a execução dos serviços, não só os que constam do Plano de 

Manutenção como também os que se tornarem necessários à manutenção contratada do 

sistema de ar condicionado; 

17.4. A Contratada se obriga a dispor, sempre que solicitada, os uniformes 

profissionais, os equipamentos, inclusive os de proteção individual de segurança, e as 

ferramentas adequadas, conforme legislação vigente, para a prestação dos serviços 

solicitados. 

17.5. Caberão à Contratada todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando da ocorrência forem vítimas os 

seus empregados e/ou contratados, ainda que verificada nas dependências das Unidades 

Operacionais do Regional Sesc/PA. 

17.6. A Contratada terá o acesso às dependências desta Entidade, sempre que 

solicitada a prestar algum serviço. 

 

____________________________________ 

Carlos Alberto de Araújo Lino 

Coordenação de Serviços Gerais 

 

 

__________________________________ 

Graças Ormanes  

Direção Administrativa 

 


