EDITAL Nº 09/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO
PREDIAL E DE MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO AO SAMU-ES, COM BASES NAS CIDADES
CORRESPONDENTES ÀS REGIÕES DOS CONSÓRCIOS CIM NOROESTE - COM SEDE EM ÁGUIA
BRANCA (ES), CIM POLINORTE - COM SEDE EM IBIRAÇU (ES), CIM POLO SUL - COM SEDE EM
MIMOSO DO SUL (ES) E CIM NORTE – COM SEDE EM NOVA VENÉCIA (ES).
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA POR MENOR PREÇO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA: 02/02/2021
ANEXOS: I - TERMO DE REFERÊNCIA
I - JUSTIFICATIVA
Tendo em vista os Contratos de Gestão celebrados entre o Instituto Jurídico para a Efetivação
da Cidadania e Saúde - Avante Social e os Consórcios Públicos das Regiões Norte, Polinorte,
Noroeste e Polo Sul do estado do Espírito Santo para viabilização do serviço de atendimento
móvel de urgência – Samu, e considerando a necessidade de garantir a estrita observância dos
parâmetros de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que norteiam
as atividades inerentes ao seu escopo e a relação entre as partes, obedecendo ao disposto no
Regulamento de Compras e Contratação de Serviços – RCC vigente, faz-se premente a
contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reparo predial e de
mobiliário.
II - OBJETO
Cláusula 1ª. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reparo
predial e de mobiliário para atendimento ao SAMU-ES, com bases nas cidades
correspondentes às regiões dos consórcios CIM NOROESTE - com sede em Águia Branca (ES),
CIM POLINORTE - com sede em Ibiraçu (ES), CIM POLO SUL - com sede em Mimoso do Sul (ES)
E CIM NORTE - com sede em Nova Venécia (ES).
III - PREÇO
Cláusula 2ª. Cada concorrente deverá computar, no preço cotado, todos os custos
diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos,
contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e
previdenciária a que estiver sujeito.
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Cláusula 4ª. Poderão participar deste processo pessoas jurídicas:
a) Legalmente constituídas de acordo com a legislação do país;
b) Que tenham por objeto social atividade compatível e condizente com o objeto da
concorrência.
Parágrafo único. A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos
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Cláusula 5ª. Não poderão participar deste processo os interessados que se encontrarem sob
falência, concurso de credores, dissolução, liquidação, pessoas jurídicas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com
suspensão do direito de contratar com qualquer ente da administração, direta ou indireta.
Cláusula 6ª. Após a análise dos documentos encaminhados, o interessado que apresentar a
melhor proposta financeira, de acordo com os critérios estabelecidos nesse Edital, deverá
encaminhar a seguinte documentação:
a)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado,
e suas alterações;
b)
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
c)
Documentação de regularidade fiscal e trabalhista (CND´s Federal, Estadual e
Municipal, CADIN, CAFIMP, FGTS e CNDT);
d)
Qualificação do Representante Legal da Empresa;
e)
Endereço e Telefone da empresa;
f)
E-mail de contato;
g)
Declaração de que não possui impedimentos em contratar com a administração
pública;
h)
Declaração de não parentesco com os dirigentes do Avante Social.

V - DA PROPOSTA
CLÁUSULA 7ª. Na elaboração da proposta comercial deverão ser observados os seguintes
requisitos:
a)
Conter especificação clara serviço/produto, conforme informações constantes
no ANEXO I;
b)
Cotação do preço unitário e total de cada item;
c)
Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) casas
decimais, desprezando-se as frações excedentes;
d)
Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) dias;
e) Data de emissão (dia, mês e ano).
Parágrafo único. As propostas deverão ser apresentadas de acordo as especificações
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I e deverão ser encaminhadas
para
o
endereço
eletrônico
gerente.compras@avantesocial.org.br com o assunto “EDITAL 09/2021 –
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL”
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VI - DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
Cláusula 8ª. As propostas serão julgadas de acordo, exclusivamente, com os fatores
e critérios estabelecidos neste ato convocatório.
Cláusula 9ª. Depois de enviadas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas,
não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou
omissões.
Cláusula 10ª. as propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços
ofertados e aceitáveis e a melhor qualidade dos produtos.
Cláusula 11. Em caso de empate, será realizado sorteio entre as empresas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
Cláusula 12. Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do
objeto e oferte o menor preço.
Cláusula 13. Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou
desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que
ofertem.
Cláusula 14. Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam
preços baseados nas ofertas das demais participantes, bem como não se considerará
qualquer oferecimento de vantagem não prevista no instrumento convocatório.
Cláusula 15. Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do mercado,
desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam ou sejam manifestamente
inexequíveis.
Parágrafo único. Por preço manifestamente inexequível unitário ou global, deve-se
entender aquele que seja simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os
preços de mercado.
VII - DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO DO OBJETO
Cláusula 16. O prazo para início do serviço/entrega do produto deverá estar
especificado na proposta, obedecendo o exposto no termo de referência ANEXO I.
Parágrafo único. Os produtos serão solicitados conforme necessidade da Avante
Social, podendo haver pedidos fracionados ou em quatidade total, de acordo com a
demanda dos contratos de gestão.

VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 17. O Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social,
poderá revogar ou anular este processo, a qualquer tempo, no todo ou em parte.
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Cláusula 18. A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das
condições deste ato convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta
que expressamente contrarie suas normas.
Cláusula 19. Poderá o Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante
Social deixar de contratar com a proponente melhor classificada, se tiver
conhecimento de fato ou circunstância superveniente que comprometa sua
idoneidade, capacidade de fornecimento, sem que a esta caiba o direito de
indenização ou reembolso, seja a que título for.
Cláusula 20. Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no
site do Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social.

Belo Horizonte(MG), 26 de janeiro de 2021.

Viviane Tompe Souza Mayrink
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo de Vigência: O contrato terá validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura,
podendo ser renovado, caso seja de interesse das partes.
Parágrafo único. O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, sem incidência
de multa, no caso de interrupção/rescisão do contrato de gestão firmado entre a Avante Social
e o respectivo Consórcio.

Objetivo: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e reparo predial
e de mobiliário para atendimento ao SAMU-ES, com bases nas cidades correspondentes às
regiões dos consórcios CIM NOROESTE - com sede em Águia Branca (ES), CIM POLINORTE com sede em Ibiraçu (ES), CIM POLO SUL - com sede em Mimoso do Sul (ES) E CIM NORTE com sede em Nova Venécia (ES).
Sanções:
A(s) contratada(s) estará(ão) sujeita(s) à rescisão do contrato e impossibilidade de fixar novos
contratos com a contratante e, se for o caso, às sanções cíveis cabíveis.
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
Descrição do Serviço:
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONVENCIONAIS.
1.1 Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), de Força e Luz.
- Substituição de tampas dos quadros que estejam danificados;
- Verificação da falta de existências de parafusos e porcas, para colocação dos mesmos;
- Efetuar limpeza interna e externa dos quadros;
- Elaboração de esquema, indicando as salas (ambientes/setores) atendidas por cada disjuntor;
- Medir as tensões entre fase/fase, fase/neutro e fase/terra. (Verificação de sobretensão ou subtensão);
- Medir as correntes nos cabos de entrada. (Verificar desbalanceamento e se os cabos suportam a
corrente);
- Fazer balanceamento de fase quando necessário;
- Verificar o aquecimento dos cabos e medição da corrente dos mesmos para possível substituição
quando necessário;
- Verificar a continuidade com a malha de aterramento;
- Verificar a quantidade adequada de circuitos neutro e terra, para o quadro em questão;
- Reaperto de parafusos dos disjuntores, barramentos, seccionadores entre outros;
- Melhorar a distribuição e disposição da fiação dentro dos quadros;
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- Substituição de possíveis disjuntores com mal funcionamento. (Apresentando defeito);
- Quando necessária, a verificação da corrente nas saídas dos disjuntores, para saber se a fiação desse
circuito, suporta o limite máximo permitido para esse cabo;
- Compatibilidade entre proteção do disjuntor e fiação do circuito;
- Verificar visualmente as condições dos cabos (Mudança de cor original do cabo, rugosidade no cabo); e
- Colocação de conectores apropriados para se ligar os cabos aos barramentos neutro e terra.
1.2 Aterramentos
- Verificar a continuidade das hastes de aterramento com barramento de aterramento dos quadros;
- Verificar a resistência de 10Ω (ohms), valor máximo permitido nos terminais das hastes (uso do
terrômetro);
- Verificada resistência maior que 10Ω (ohms), deverá ser feito tratamento do solo;
- Periodicamente reapertar os conectores das hastes;
- Preferencialmente adotar 3 (três) hastes de cobre com comprimento mínimo de 2,40 metros para o
aterramento; e
- Sempre fazer a interligação de todas as malhas de aterramento.
1.3 Iluminação e tomadas
- Verificar se todas as tomadas e interruptores estão com o espelho e sempre fixadas na parede;
- Verificar a padronização do posicionamento do fase, neutro e terra, quando não padronizado, seguir a
orientação da padronização indicada pela SEMOP;
- Todas tomadas deverão ser aterradas;
- Todas as emendas de cabos dentro das caixas da tomada ou interruptor deverão ser isoladas com fita
isolante;
- Nenhuma ponta de cabo ou cabo desencapado deverá ficar sem isolamento; e
- Quando da substituição qualquer item, que esteja danificado, permutar por outro igual ou similar.
1.4 Fios e Cabos
- Sempre utilizar a nomenclatura padrão de cores NBR-5410; Fase (Vermelho ou Amarelo), Neutro (Azul),
Retorno (Preto ou Branco) e Terra (Verde);
- Verificar o estado dos cabos, se apresentarem mudança de cor, deverá ser substituído por outro da
mesma cor e espessura;
- Reapertar os terminais; e
- Constatado o aquecimento de algum cabo, deverá ser comunicado ao Engenheiro Responsável para
análise e posterior substituição do mesmo.
1.5 Iluminação Geral
- Verificar as luminárias quanto à ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente,
substituindo as que se fizerem necessárias;
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- Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos soquetes, caso
as lâmpadas não acendam;
- Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de iluminação;
- Trocar os reatores quando do término de vida útil;
- Medir o nível de iluminação;
- Efetuar limpeza das luminárias;
- Efetuar limpeza das lâmpadas;
- Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;
- Reapertar os contatos dos reatores;
- Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;
- Testar os reatores; e
- Proceder, quando recomendado pela CONTRATANTE, reparos e consertos, inclusive a substituição de
lâmpadas e reatores queimados ou avariados; modificações e ampliações de pequeno porte nas
instalações elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não ultrapasse os limites estabelecidos
pelas características das instalações e normas técnicas brasileiras e, na ausência destas, de normas
internacionais consagradas.
1.6 Iluminação Externa (Dentro do perímetro dos pátios)
- Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação;
- Inspecionar as luminárias nos postes quanto à existência de lâmpadas queimadas;
- Verificar a existência de corrosão nas luminárias;
- Verificar o contato dos anéis de ajuste;
- Limpar as luminárias e vidros dos refletores;
- Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas;
- Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à oxidação; e
- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, os reparos ou consertos que se fizerem
necessários.
1.7 Iluminação de Emergência
- Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, substituindo-as caso
seja necessário;
- Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;
- Inspecionar as baterias de luz de emergência; e
- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, a substituição de tomadas avariadas.
1.8 Interruptores
- Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais;
- Realizar manutenção corretiva, quando necessária;
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- Efetuar limpeza geral;
- Reapertar conexões e ligações;
- Recompor isolamentos defeituosos; e
- Proceder, sempre quando recomendado pela CONTRATANTE, a substituição de interruptores avariados.
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, REVESTIMENTO, PINTURA, CARPINTARIA E PAVIMENTAÇÃO.
2.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
2.1.1 Reservatórios
- Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de bóia, extravasor, registros de válvulas de pé e de
retenção;
- Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso;
- Controlar o nível de água para verificação de vazamentos; e
- Inspecionar as tubulações imersas na água.
- Limpeza e Manutenção de Caixa D'água
2.1.2 Válvulas e caixas de descarga
- Inspecionar os vazamentos;
- Regular e reparar os elementos componentes; e
- Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga.
2.1.3 Bombas hidráulicas
- Inspecionar gaxetas, manômetros e ventilação do ambiente;
- Lubrificar rolamentos, mancais e outros; e
- Verificar o funcionamento do comando automático.
2.1.4 Registros, torneiras e metais sanitários
- Inspecionar o funcionamento;
- Reparar vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo, em
Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios);
- Inspecionar corrosão;
- Inspecionar vazamentos;
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;
- Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;
- Inspecionar as uniões dos tubos e conexões; e
- Inspecionar tubulações das colunas de água.
2.1.5 Esgotos sanitários
- Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios);
- Inspecionar corrosão;
- Inspecionar vazamento;
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- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;
- Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; e
- Inspecionar as uniões dos tubos e conexões.
2.1.6 Ralos e aparelhos sanitários
- Inspecionar o funcionamento; e
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.
2.1.7 Caixas coletoras, caixas de gordura e caixas de decantação
- Inspecionar no geral;
- Retirar os materiais sólidos; e
- Retirar óleos e gorduras.
2.2 Rede de Água Pluvial
2.2.1 Poços de recalque
- Inspecionar e reparar as tampas herméticas, registro de gaveta e válvula de retenção;
- Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das trincas nas
paredes para verificação de vazamentos; e
- Inspecionar as chaves de acionamento das bombas.
2.2.2 Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)
- Inspecionar corrosão (fixadores e calhas);
- Inspecionar vazamento;
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;
- Reparar trechos e fixações, inclusive repintura; e
- Inspecionar as uniões dos tubos e conexões.
2.2.3 Ralos
- Inspecionar periodicamente o funcionamento; e
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.
2.2.4 Calhas
- Inspecionar vazamento;
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;
- Reparar e/ou substituir trechos e fixações; e
- Inspecionar as uniões, calhas e tubos.
2.2.5 Caixas de inspeção
- Inspecionar periodicamente o funcionamento; e
- Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.
2.3 Estrutura Civil
2.3.1 Instalações Civis
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Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem às atividades de inspeção
e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas mediante rotinas abaixo:
- Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, infiltrações,
corrigindo os elementos danificados;
- Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando rachaduras, fissuras,
infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, corrigindo os elementos
danificados;
- Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, corrigindo e
substituindo os elementos danificados;
- Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os elementos
danificados;
- Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos elementos
danificados, se for o caso;
- Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso;
- Inspecionar portão de comando eletrônico, vistoriar o comando elétrico do portão de entrada
(comando automático); e
- Reparar, substituir os componentes elétricos, incluindo o motor e o controle;
- Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados;
- Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos danificados,
substituindo, se for o caso;
- Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com poda, substituição e
readequação das mudas;
- Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura;
- Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas divisórias, perfis, guias
(inferiores e intermediárias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou vidros, se for o caso, e obedecer
a padronagem existente, com aprovação da CONTRATANTE, verificando na execução dos serviços as
demais necessidades oriundas dos mesmos (troca ou complementação do revestimento de pisos,
regularização, entre outros), reinstalação e realocação de equipamentos diversos, telefonia, iluminação,
comunicação e instalações especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre outros, se for o
caso.
- Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário;
- Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como reparos em
revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, azulejos, rebocos, granilhas,
entre outros); e
- Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha e similares.
Observações:
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a) Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente restringem-se à
substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção
do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se,
então, o mesmo processo construtivo original da edificação;
b) Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado,
de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou
de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto;
c) Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, deverá esta também ser
substituída. Outras causas decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como
hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção das instalações civis;
d) Manutenção de Coberturas, Esquadrias; e
e) Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas de manutenção
preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as normas e as instruções
aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos equipamentos.
2.3.2 Coberturas
- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas;
- Efetuar os trabalhos técnicos necessários às recuperações de coberturas devendo os serviços
obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado;
- Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a correta adaptação à
estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem perfeitamente montados e aplicados
a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, transpasse ou homogeneidade;
- Verificar e combater, caso exista, focos de cupins;
- Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber
orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante; e
- Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao telhamento, estrutura de madeira e
sistema de captação de águas pluviais por meio de calhas e tubos de queda.
3.2.3.3 Pavimentação, Revestimento e Pintura
- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em pavimentação interna e externa à base de
pedras portuguesas, cimentado, concreto, madeira, carpete, ladrilhos, mármore, granitos, vinílico, entre
outros;
- Observar ao calçamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de manutenção preventiva
e corretiva;
- Executar emassamentos e pinturas em geral; Comissão Permanente de Licitação
- Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira;
- Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica e
autorização do setor competente da Contratante;
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- Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, seguirão as técnicas
especificadas pelo setor competente da Contratante; e
- A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura obedecerão sempre às orientações técnicas
preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos materiais e cores, exceto quando existir
determinação em contrário;
2.3.4 Serviços de Alvenaria
- Retocar partes de paredes e tetos onde foram executados serviços elétricos e hidráulicos, com massa,
gesso e pintura;
− Substituir peças danificadas dos diversos tipos depiso (cerâmica, Paviflex, taco, assoalho e etc.);
− Inspecionar os telhados e coberturas dos imóveis, substituindo e/ou rejuntando telhas quebradas e/ou
deslocadas;
− Reparar ou construir paredes drywall;
− Reparar ou construir forros de gesso acartonado ou removíveis;
− Detectar e solucionar pontos de umidade existentes;
− Realizar reparos em reboco e massa corrida;
− Repintura geral de paredes e forros;
− Conserto de partes de pisos, paredes e tetos rachados;
− Detectar e sanar problemas em forros de gesso.
- Executar tarefas de alvenaria, referentes à restauração de revestimento das paredes, retiradas de
trincas e fissuras;
- Instalação de contrapiso;
- Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais em contra-piso;
- Preparar massa para alvenaria em geral;
- Preparar superfícies de paredes em geral;
- Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais em muros e cercas;
2.3.5 Esquadrias e Divisórias (material celular, madeira e gesso)
- Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias;
- Verificar e combater, caso exista, focos de cupins;
- Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, alterações e/ou
complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de materiais de idêntica qualidade,
acabamento e tenacidade, assim como os demais complementos (montantes, rodapés, alumínios, vidros,
entre outros) deverão ser da linha existente. Ainda, na manutenção das esquadrias implicará sempre que
necessário a execução da pintura de revestimento; e
- Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber autorização do setor
competente da Contratante.
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2.4 SERRALHERIA
A Contratada executará tarefas de serralheria, conforme a seguir:
- Inspecionar as instalações;
- Reparar armações, grades, portões e esquadrias metálicas, inclusive serviços de solda;
- Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e pinturas padronizadas em grades,
portões e esquadrias metálicas, conforme padrões da contratada;
- Reparar, trocar trancas e fechaduras, se for o caso;
- Regular portas;
- Reparar ou substituir os motores de acionamento dos portões, se for o caso;
- Substituir portas, portões, janelas, alambrados e grades, quando necessário;
- Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões;
- Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.
2.5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES
2.5.2. Mensalmente
- Prestação de manutenção especializada, corretiva e preventiva em aparelhos ventiladores com
fornecimento de material conforme especificações técnicas;.
2.5.2. Bimestralmente
− Limpeza do evaporador, do filtro, da frente plástica e do painel de comando de todos os ares
condicionados do câmpus.
− Prestação de manutenção especializada, corretiva e preventiva em aparelhos de ar condicionado (tipo
janela e Split) e instalação de aparelho de ar condicionado (tipo Split) com fornecimento de material
conforme especificações técnicas;
− E quaisquer outras tarefas que se fizerem necessárias e não especificadas aqui.

2.6 SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO
- Poda de pequena monta: execução de serviços rotineiros de poda de arbustos
(poda de formação e limpeza em arbustos e cercas vivas) e de árvores de pequeno porte (ou aquelas cuja
altura na fase adulta atinge até 2,0 metros);
- Delimitação e remodelagem dos canteiros, com aplicação de delimitador de canteiros ecológico;
- Definição de canteiros sinuosos, com aplicação de delimitador de canteiros ecológico;
- Revolvimento do solo;
- Limpeza da área do jardim e retirada do lixo;
- Remoção dos dejetos oriundos das podas de limpeza a cada 8 dias, ou conforme necessidade; aplicação
de defensivos visando combater pragas e moléstias;
- Adubação química e orgânica, para a adequação dos níveis de fertilidade do solo às exigências das
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plantas;
- Colocação de terra preta sempre que necessário;
- Limpeza, retirada de galhos secos das árvores e remoção de ervas daninhas;
- Capina de área de gramado manualmente;
- Remoção de ervas daninhas em todas as áreas com calçamento ou brita;
- Recomposição dos jardins do Edifício Sede e Anexo I deste Tribunal;
- Recomposição dos jardins do Prédio da Administração na Av. Pedro II;
- Transportar para descarte os entulhos, resíduos e outros provenientes do desenvolvimento dos serviços
propostos;
- Corte de grama de toda área gramada dos prédios elencados no objeto deste Termo;
- Plantação de mudas novas (folhagens, flores e árvores) quando houver manutenção do paisagismo;
- Retirada e reposição (transferência) de mudas, quando houver necessidade de adequação do
paisagismo;
- Reposição de grama nas áreas faltantes;
- Limpeza, adubação foliar e de cobertura nas plantas (vasos) das áreas internas e externas do Edifício.
- Colocação ou reposição de brita e/ou seixos sempre que houver necessidade (Manutenção ou
remodelagem de algum canteiro ou área);
- Controle ecológico de pragas e doenças;
- Poda e limpeza de árvores com galhos sobre telhado do prédio Anexo I;
- Remoção de galhos no entorno dos jardins;
- Remoção de árvores e arbustos secos;
- Limpeza e poda disciplinar nos arbustos e árvores dos diversos canteiros e áreas dos jardins do
CONTRATANTE;
- Limpeza das áreas com calçamento;
2.7 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
2.7.1 - A CONTRATANTE deverá disponibilizar todos os equipamentos, EPI´s, materiais e insumos
necessários à perfeita execução dos serviços, sendo integralmente responsável pelo seu uso,
manutenção e conservação.

PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO
- Serviços de manutenção corretiva nos sistemas elétrico (fiação, lâmpadas, tomadas, interruptores,
entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de
defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de peças
defeituosas); pintura de paredes internas e externas; reparos em revestimentos internos e externos;
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reparos em calçadas externas; reparos em áreas de recreação; pintura de muros; reparos em telhados
(eliminando vazamento e substituindo telhas quebradas e/ou faltantes); reparos (substituição de peças
quebradas e/ou faltantes) e pintura de esquadrias; mão de obra e ferramental necessários à sua execução;

- Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas tecnologias e ferramentas
gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de produtividade e de qualidade;

- Os serviços serão prestados nas Unidades do SAMU – ES nos municípios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva,
Linhares, Rio Bananal, Sooterama, São Roque do Canaã, Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré,
Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiro, Ponto Belo, São Mateus, Vila Pavão, Água
Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Gandu, Barra de São Francisco, Colatina, Ecoporanga,
Governador Lindenbergue, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da
Palha, Vila Valério, Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, Castelo,
Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do
Sul, Muniz Freire, Muqui, Presidente Kennedy, Vargem Alta, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim,
Marataízes, Rio Novo do Sul, São José do Calçado.

- Os serviços de urgência poderão ser atendidos por equipe de manutenção Volante, composta de
profissionais de diversas especialidades;

- Nos finais de semana e nos dias úteis fora do expediente normal, o atendimento será em regime de
prontidão, acionado através de telefone celular ou outro meio de comunicação hábil e eficiente;

- Todos os profissionais deverão portar crachás de identificação, uniformes completos, EPI’s adequados,
os quais serão supervisionados por Supervisor Técnico que efetuará visita técnica mensal no local do
contrato e acompanhamento com engenheiro quando necessário;

- A mão de obra e todos os encargos decorrentes, bem como uniformes, EPI’s e ferramental necessários,
deverão fazer parte e inclusos na proposta;

- O atendimento urgente é aquele que, a critério da CONTRATANTE, será feito para solucionar problemas
que impeçam o funcionamento normal do prédio. Deverá ser disponibilizada equipe técnica de plantão
24h/dia, sete dias por semana, para prestar imediatamente o atendimento. Para este atendimento, a
equipe deverá chegar ao local em até 04 (quatro) horas após a abertura do chamado;

- As demandas não urgentes deverão ser atendidas dentro do horário comercial e deverão ser agendados
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entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA e executadas mediantes expedição de ordens de serviços (OS);

- A CONTRATADA, deverá manter equipe habilitada as demandas solicitadas;

- Todos os serviços serão realizados mediante solicitação e autorização do CONTRATANTE.

- A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE orçamento prévio para aprovação antes da execução
dos serviços.
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