
 

 

 

CONTRATO CFMV Nº 04/2015 

 

 

INSTRUMENTO DE CONTRATO 

PARA “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS  MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 

APARELHOS DE AR 

CONDICIONADO” QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA 

VETERINÁRIA – CFMV E A 

EMPRESA TAFA ENGENHARIA 

LTDA - ME 

 

 

  CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, 

Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.517, de 1968, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.119.784/0001-71, sediada nesta Capital Federal, no SIA, Trecho 6, Lotes 130 e 140, 

neste ato representada por seu Presidente em exercício, EDUARDO LUIZ SILVA 

COSTA, brasileiro, médico veterinário, inscrito no CRMV-SE nº 0037, portador do RG nº 

2.458.449 SSP/RJ e CPF/MF nº 352.552.857-49, doravante denominada 

CONTRATANTE, e TAFA ENGENHARIA LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.859.652/0001-65, sediada na CLN 207, Bloco 

"D", Lote 49, Sala 101, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.852-540, neste ato representada 

pelo seu Sócio, Sr. MARCOS DENES DA SILVA NEIVA, brasileiro, casado, 

engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 868.451.281-20, portador da cédula de 

identidade profissional n° DF-13679/D, expedida pelo CREA/DF, em conformidade com o 

contrato social contido nas folhas 247 a 253 do Processo nº 5110/2014, doravante 

denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, por força do 

presente instrumento, elaborado de acordo com minuta examinada pela Assessoria 

Jurídica, “ex vi” do disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/93, e em 

conformidade com o constante do processo acima citado, este CONTRATO PARA 

prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar 

condicionado do CFMV, mediante execução indireta sob o regime de empreitada por preço 

unitário, que se regerá pelas disposições da Lei n° 10.520/2002, Decreto n° 5.450/2005, 

Lei Complementar n.º 123/2006, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e no que 

couber, as Instruções Normativas nºs 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do MPOG, e pelas seguintes cláusulas e condições: 



 

 

 

CLÁUSULA I – DO OBJETO 

 

1.1. O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva 

e corretiva nos aparelhos de ar condicionado, tudo conforme as especificações técnicas 

constantes do Anexo I do Edital do Pregão CFMV nº 016/2014 e da proposta apresentada 

pela Contratada constante na folha 245 do Processo Administrativo nº 5110/2014, 

conforme consta da descrição abaixo: 

 

 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  

Item Especificação QTD Valor Mensal Valor Global 

4 

Serviço de Manutenção 

preventiva e corretiva, 

conforme especificação do 

Termo de Referência 

65 

Aparelhos 
R$ 1.876,00 R$ 22.512,00 

 

1.2. Integram este instrumento, independentemente de transcrição: 

 

a) Edital Pregão CFMV n° 16/2014 e seus Anexos; 

 

b) Documentos de habilitação apresentados pela CONTRATADA no Pregão 

CFMV n° 16/2014 (folhas 244 a 307 do processo acima citado); e 

 

c) Outros documentos relevantes as instrução do processo.  

 

CLÁUSULA II – DA VIGÊNCIA 

 

2.1.  A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste 

instrumento, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, limitada à duração a 

60 (sessenta) meses e, em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante 

autorização da autoridade superior, o prazo de duração poderá ser prorrogado em até 12 

(doze) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados e autorizado 

formalmente pela autoridade competente:  

 

2.2.1. os serviços foram prestados regularmente; 

  

2.2.2. CONTRATADO não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; 

 



 

 

 

2.2.3. a Administração ainda tenha interesse na realização do serviço; 

 

2.2.4. o valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 

Administração; e 

  

2.2.5. o CONTRATADO concorde com a prorrogação. 

 

2.2. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA III – DO FUNDAMENTO DO REGIME DE EXECUÇÃO E 

 

3.1. Contrato firmado ocorrerá na forma da Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000, 

5.450/2005, Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, subsidiariamente, pela Lei 

n° 8.666/1993, e no que couber, a Instruções Normativas n.ºs 01/2010 e 02/2008 da 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG. 

 

3.2. A execução do contrato se dará mediante execução indireta sob o regime de 

empreitada por preço unitário (prestação de serviços). 

 

CLÁUSULA IV - DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante designado 

pela CONTRATANTE, permitida a assistência de terceiros. 

 

4.2. O fiscal pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com 

o especificado, sempre que esta medida se tornar necessária. 

 

4.3. A atestação de conformidade do serviço executado caberá a gerente de projeto ou por 

outro representante designado. 

 

4.4. Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relativas ao serviço e tomadas 

as providências cabíveis para sanar faltas ou defeitos observados. 

 

4.5. O fiscal da CONTRATANTE reportar-se-ão diretamente ao preposto da 

CONTRATADA. 

 

4.6. O fiscal e toda pessoa pelos mesmos autorizada terão livre acesso aos locais onde 

estejam sendo realizados os serviços relativos ao objeto, ainda que nas dependências da 

CONTRATADA ou de terceiros. 



 

 

 

 

4.7. O fiscal não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros. 

 

4.8. A fiscalização exercida pelo CFMV, não afasta a única e exclusiva responsabilidade 

da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA V – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento será realizado da seguinte forma: 

 

5.1.1. Pelo Objeto, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor mensal de R$ 

1.876,00 (mil oitocentos e setenta e seis reais), sendo o valor global para o período de 

vigência de R$ 22.512 (vinte e dois mil quinhentos e doze reais). 

 

5.1.2. O pagamento mensalmente ocorrerá até o 10º (décimo) dia útil do mês 

subsequente a prestação do serviço, mediante a apresentação da competente nota fiscal 

eletrônica/fatura, apresentação da nota fiscal eletrônica/fatura e o atesto do órgão 

fiscalizador da CONTRATANTE, devendo as notas serem emitidas e entregue em 

duas vias acompanhadas dos comprovantes de regularidade fiscal, do FGTS e 

previdenciária, documentação esta que pode ser substituída, a critério da 

CONTRATANTE, pela verificação junto ao SICAF. 

 

5.1.3 Sendo constatada alguma incorreção na nota fiscal eletrônica/fatura, a 

CONTRATANTE, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, mediante indicação do motivo 

que possibilite a correção do erro, devolverá o documento. 

 

5.1.4. Sendo considerada procedente a constatação da CONTRATANTE, o pagamento 

será feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Nota 

Fiscal Eletrônica devidamente corrigida. 

 

5.1.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade 

ou falta na falha de execução do objeto, podendo ser o valor devido utilizado para 

cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

5.1.5. Respeitado o disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006, os encargos 

previdenciários e fiscais serão retidos na fonte pela CONTRATANTE. 

 



 

 

 

5.1.6. Caso a Contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal Eletrônica, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte. 

 

CLÁUSULA VI - DAS ALTERAÇÕES 

 

6.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

6.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

CLÁUSULA VII – DO REAJUSTE 

 

7.1. O preço firmado neste contrato poderá ser reajustado, decorridos 12 (doze) meses de 

vigência, com base na variação IPCA, mediante termo aditivo, no caso de prorrogação. 

 

CLÁUSULA VIII – DAS OBRIGAÇÕES  

 

8.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais normas 

pertinentes, são obrigações da Contratada: 

 

8.1.1. Das obrigações especificas: 

 

8.1.1.1. Manter os funcionários uniformizados e devidamente identificados, 

quando da prestação de serviços nas dependências do CFMV; 

 

8.1.1.2. Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pela CFMV, 

inconveniente para o desempenho das atividades; 

 

8.1.1.3. Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus 

empregados nos Aparelhos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio do CFMV, 

ou de terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, 

quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária; 



 

 

 

 

8.1.1.4. Apresentar ao CFMV um Cronograma mensal de visitas preventivas e 

corretivas para execução dos serviços; 

 

8.1.1.5. Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das 

condições fixadas neste instrumento; 

 

8.1.1.6. Executar a manutenção em horários e dias combinados com o fiscal do 

contrato para exercer a fiscalização do contrato; 

 

8.1.1.7. Responder por quaisquer ônus, despesas, obrigações, trabalhistas, 

previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, 

transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

contratação dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação 

vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador: 

 

8.1.1.8. Realizar a remoção de qualquer um dos Aparelhos, para a realização dos 

serviços previstos, onde somente será efetuada mediante autorização prévia em 

formulário próprio fornecido pelo fiscal do contrato, assim como o contratante fica 

impedido de facultar a terceiros, sem o consentimento prévio da Contratante, a 

execução de qualquer um dos serviços previstos no presente, devendo, em caso de 

remoção, devolver os aparelhos após a execução dos serviços, no mesmo local de 

onde foi removido; 

 

8.1.1.9. Realizar a visita de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, a 

empresa contratada preencherá a Ficha de Controle de Manutenção, em modelo 

próprio, em 02 (duas) vias, contendo indicações de datas, identificação do 

aparelho e hora de execução, nome do profissional responsável pela execução dos 

serviços, discriminação dos serviços executados, devendo uma das duas vias ser 

enviada a Sede do CFMV, após a execução dos serviços, devendo conter o visto 

do fiscal dos serviços; 

 

8.1.1.10. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, 

necessários a perfeita execução dos serviços; 

 

8.1.1.11. Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico mensal das atividades 

realizadas; 

 



 

 

 

8.1.1.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela 

contratante quanto aos serviços contratados; 

 

8.1.1.13 Utilizar peças, componentes e acessórios originais e dar garantia mínima 

do fornecedor, não inferior a 1 (um) ano, em todas as peças, componentes e 

acessórios substituídos na manutenção corretiva dos aparelhos objeto deste 

contrato; 

 

8.1.1.14. Dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na prestação dos serviços 

(mão de obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos equipamentos 

envolvidos; 

 

8.1.1.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente 

contrato; 

 

8.1.1.16. Apresentar declaração de que, na execução dos serviços obedecerá as 

normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, portarias 

do Ministério da Saúde, resoluções da ANVISA e as normas e manuais dos 

fabricantes dos referidos equipamentos; 

 

8.1.1.17. Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer 

ocorrência verificados no curso da execução contratual; 

 

8.1.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste 

Termo, com observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação, bem como observar conduta adequada na utilização dos materiais, 

equipamentos e utensílios. 

 

8.1.1.20. Quando ocorrer a necessidade de remoção e/ou reinstalação dos 

aparelhos de ar-condicionado, a Contratada deverá realizar o serviço sem ônus 

para a Contratante. 

 

8.1.1.21. Oferecer obrigatoriamente, sem ônus adicional para o CFMV, todos os 

elementos de consumo ou ferramentas necessários à operação de manutenção, 

utilizados na recuperação do equipamento tais como: ferramentas operacionais, 

aparelhos de medição, óleo lubrificante, estopas, parafusos, tintas e pinceis para 

recuperação de peças enferrujadas, borrachas de apoio para condensadores, 

elementos de soldas (gases, solda ferramentais, EPI’S (equipamento de Proteção 

Individual de Segurança), bomba de vácuo, equipamento de jato d’água, etc.) 



 

 

 

 

8.2. Das obrigações do Contratante: 

 

8.2.1. Além das obrigações resultantes da aplicação da Lei nº 8.666/93 e demais 

normas pertinentes, são obrigações da Contratante: 

 

I - Atestar nas notas fiscais eletrônicas/fatura a efetiva entrega do objeto 

contratado e o seu recebimento. 

 

II - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado.  

 

III - Efetuar os pagamentos devidos, desde que atendidas as exigências do 

Edital e seus Anexos. 

 

8.3. É vedado à CONTRATADA: 

 

I - Contratar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE durante a 

vigência deste instrumento; 

 

II - Veicular publicidade acerca deste contrato, salvo se obtida expressa 

autorização escrita; 

 

III - Subcontratar o objeto sem autorização expressa do Contratante. 

 

CLÁUSULA IX – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e 

contratar com a União e será descredenciada do SICAF e do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por 

cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

 

9.1.1.  apresentar documentação falsa; 

9.1.2.  fraudar a execução do contrato; 

9.1.3.  comportar-se de modo inidôneo; 

9.1.4. cometer fraude fiscal; ou 

9.1.5. fizer declaração falsa. 



 

 

 

 

9.2. Para os fins do item 9.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

9.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falha na execução do 

contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA 

poderá ser apenada com as seguintes sanções: 

 

I - advertência;  

 

II - multa moratória de: 

 

a - 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso das 

obrigações cujo cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles 

correspondentes, limitado até o 5º (quinto) dia; 

 

b - 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, quando o atraso for 

superior a 5 (cinco) dias. 

 

III - Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total global do 

contrato, sem prejuízo das demais penalidades. 

 

IV - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com O Conselho Federal de Medicina Veterinária, por prazo não superior a dois 

anos; 

 

V - impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, 

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do 

art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; ou 

 

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a  penalidade, que 

será concedida sempre que o Fornecedor ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada. 

 

9.4. Será aplicável, cumulativamente ou não com as sanções previstas nos incisos I, IV, V 

e VI, a multa prevista no inciso III. 



 

 

 

 

9.5. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento 

da respectiva intimação. 

 

9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

9.7. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente 

descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.  

 

9.7.1. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor 

devido será cobrado administrativamente e/ou judicialmente. 

 

CLÁUSULA X – DA RESCISÃO 

 

10.1. O não cumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste contrato ou a 

inobservância do edital, seus anexos e das prescrições legais pertinentes aos contratos 

administrativos confere à CONTRATANTE o direito de rescindi-lo, conforme previsto na 

Seção V do Capítulo III da Lei nº 8.666/93; 

 

10.2. Caberá a rescisão do Contrato, na ocorrência de quaisquer motivos relacionados no 

art. 78 da Lei n° 8.666/93; 

 

10.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

10.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

 

10.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

Administração; ou 

 

10.3.3. Judicial, nos termos da legislação. 

 

10.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 



 

 

 

10.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

11.1. A despesa decorrente da contratação do objeto deste contrato está prevista na Nota de 

Empenho nº 71/2015 sob a rubrica nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e 

Conservação de Máquinas e Equipamentos, do plano de contas em vigor, de acordo com a 

disponibilidade financeira destacada para esse fim. 

 

CLÁUSULA XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. Este contrato regula-se pela Lei n° 10.520/2002, Decretos n°s 3.555/2000, 

5.450/2005 e Decreto nº 6.204/07,  Lei Complementar n.º 123/2006, art. 34 da Lei nº 

11.488/07, e subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/1993, e no que couber, a Instrução 

Normativa nº 02/2008 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do MPOG., 

por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os 

princípios da Teoria Geral dos contratos e as disposições de direito privado, 

principalmente as do Código de Defesa do Consumidor. 

 

12.1.1. Reuniões eventualmente realizadas entre as Contratantes, bem como 

ocorrências que possam ter implicações neste Contrato, serão registradas por escrito e 

assinadas pelos prepostos/representantes. 

 

12.1.2. Estão incluídos no preço todos os custos de fornecimentos e/ou serviços, 

sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitação das obrigações 

tributárias (diretas ou indiretas), previdenciárias, trabalhistas, securitárias, taxas, 

transportes e equipamentos que incidam ou venham a incidir sobre o Objeto deste 

contrato. 

 

12.1.3. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução, integral ou 

não, ou inexecução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado em 

decorrência de seu ato, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12.1.4. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade, 

salvo se derivados de atuação culposa, conforme estabelecido no parágrafo único do 

artigo 393 do Código Civil Brasileiro. 

 



 

 

 

12.1.5. Os casos omissos serão analisados pelos representantes legais das partes, com 

o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuízo para nenhuma delas, tendo 

por base o que dispõem as Leis nº 8.666/93, 8.078/90 e demais legislações vigentes 

aplicáveis à espécie. 

 

CLÁUSULA XIII – DA PUBLICAÇÃO 

 

13.1. A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas, a publicação deste contrato, 

por extrato, no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, conforme previsto no 

parágrafo único, art. 61, da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA XIV – DO FORO 

 

14.1. As partes elegem o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal 

(Art.109, I, CRFB/88), como o competente para dirimir quaisquer questões provenientes 

deste contrato eventualmente não resolvidas no âmbito administrativo, com exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

 E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi 

lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em duas 

vias de igual teor e forma, pelas partes contratantes, tendo sido arquivado em ordem 

cronológica no CFMV, com registro sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias 

necessárias. 

 

 

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2015. 

 

 

 

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 

Contratante 

 

 

 

TAFA ENGENHARIA LTDA-ME 
Contratada 

 



 

 

 

ANEXO I  

RESUMO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

(...) 

 

3.2 – DA INSTALAÇÃO DOS ITENS 1, 2 e 3 

 

(...) 
 

3.3 - DA GARANTIA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

3.3.1. Deverão ser informados todos os componentes relevantes aos produtos ofertados 

com seus respectivos códigos do fabricante (marca, modelo, fabricante), descrição e 

quantidades, permitindo assim a identificação clara e objetiva dos mesmos.  

 

3.3.2. Os equipamentos ofertados deverão ser de procedência nacional ou estar em 

conformidade com a política de garantia do fabricante para o Brasil. Devendo o fornecedor 

informar o distribuidor autorizado no Brasil, através do qual os mesmos estão sendo 

adquiridos.   

 

3.3.3. O prazo de garantia dos produtos ofertados terá início a partir da entrega e instalação 

dos equipamentos. Todos os aparelhos e equipamentos descritos neste Termo de 

Referência deverão ser garantidos pelo prazo de 03 (três) anos 

.  

3.3.4. A assistência técnica deverá ter endereço na cidade de Brasília/DF e possuir mão de 

obra qualificada e especializada. 

 

3.3.5. O endereço para assistência técnica poderá ser comprovado pelo catálogo de 

assistência técnica do fabricante ou na sua falta por indicação expressa da licitante 

Contratada;  

 

3.3.6.  Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos apresentados nos 

aparelhos/equipamentos em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis dentro do período de 

garantia; 

 

3.3.7. Substituir, dentro do período de garantia e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da solicitação da Contratante, os aparelhos/equipamentos que venham a 

apresentar falhas ou defeitos insanáveis, sem que isto acarrete ônus para a Contratante. 

 



 

 

 

3.3.8. Efetuar às suas expensas substituições de partes e peças, ajustes e reparos 

necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas do fabricante, 

garantindo recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de funcionamento. 

3.3.9. As despesas decorrentes dos serviços executados, bem como dos tributos e outros 

encargos incidentes sobre as prestações de serviços ou manutenção em garantia ficarão sob 

a responsabilidade da Contratada. 

 

3.3.10. Caso o reparo não possa ser concluído o equipamento defeituoso, deverá ser 

substituído imediatamente por outro idêntico ou superior, em caráter temporário, de forma 

a garantir, findo o referido prazo, que o usuário tenha um equipamento em perfeitas 

condições de uso.  

3.3.11. Todas as solicitações da Contratante deverão ser registradas pela Contratada, 

objetivando o acompanhamento e controle da execução do Contrato. 

 

3.3.12. A Contratada somente poderá retirar o equipamento ou qualquer outro componente 

do mesmo para realização de serviços de manutenção, mediante prévia autorização por 

escrito da Contratante. 

 

3.3.13. A Contratada deverá cumprir rigorosamente todos os procedimentos de 

manutenção definidos pela Contratante.  

 

3.3.14. O atendimento gratuito de assistência técnica engloba o suporte técnico para 

dirimir dúvidas quanto a funcionalidade e como um todo do aparelho, inclusive sobre o 

funcionamento das instalações, o mesmo que poderá ser feito via telefone fixo ou celular, 

fax ou e-mail, cujo número e/ou endereço eletrônico do encarregado técnico deverão ser 

disponibilizados. 

 

3.3.15. A Contratada deverá assumir todos os gastos e despesas que se fizerem necessários, 

para o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato, tais como: ferramentas, 

transportes, peças, acessórios, suprimentos e tudo o que for necessário à perfeita 

manutenção/garantia para execução do objeto.  

 

3.3.16. Manter, durante a vigência da garantia, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela Lei 8.666/93. 

 

4 - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

a) Os serviços decorrentes do presente item incluem: 

 



 

 

 

1) Manutenção Preventiva; 

 

2) Manutenção Corretiva; e 

 

3) serviço substituição/reposição de peças, componentes, acessórios e recarga de gás 

refrigerante, quando autorizado. 

 

OBSERVAÇÃO: As peças, componentes e acessórios, quando necessário, serão 

substituídas por outras peças, componentes e acessórios, novos e originais, isto 

quando os equipamentos não estiverem na garantia do fabricante. 

 

 

4.1 - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 

4.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por 

técnicos especializados, com o emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas 

para o tipo de equipamento, devendo ser executados de segunda a sexta-feira e deverão 

obedecer, os horários determinados pelo CFMV, sendo obrigatório o cumprimento das 

recomendações da Portaria nº 3.323 de 28/08/98, do Ministério da Saúde, e com o seguinte 

Roteiro de Manutenção: 

4.1.3. Manutenção Preventiva: 

Periodicidade: Mensal 

 

a) Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na 

bandeja; 

b) Verificar a operação de drenagem de água da bandeja; 

c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico (se está preservado e se 

não contém lodo); 

d) Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

e) Lavar a bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos 

desengraxantes e corrosivos; 

f) Limpar o gabinete do condicionador; 

g) Verificar os filtros de ar; 

h) Verificar e eliminar as frestas dos filtros; 

i) Limpar o elemento filtrante. 



 

 

 

 

Periodicidade: Trimestral 

 

a) Verificação do fluxo de gás refrigerante, rendimento do aparelho; 

b) Verificação da pressão, temperatura e termostato; 

c) Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo) 

d) Verificação dos circuitos elétricos e verificação do funcionamento geral dos 

equipamentos. 

 

4.1.4 Manutenção Corretiva: 

 

a) Os serviços de manutenção corretiva, quando necessários, serão solicitados pela 

CONTRATANTE e deverá ser precedido de um orçamento que deverá ser preparado pela 

CONTRATADA, de forma detalhada, abrangendo a (s) peças(s), acessórios compressores, 

filtros e gás refrigerante e todos os componentes necessários para o bom funcionamento 

dos equipamentos e do prazo necessário para a execução do serviço. 

 

b) O orçamento com as peças, compressores, filtros, gás refrigerante, acessórios 

componentes, quando for necessária a sua substituição, deverão ser ofertados pela 

contratante sendo todas (os) novas (os), genuínas (os).  

 

c) O orçamento apresentado pela Contratada deverá constar obrigatoriamente o prazo para 

o fornecimento das peças(s), acessórios, compressores, filtros e gás refrigerante e todos os 

componentes para o bom funcionamento dos equipamentos; 

 

d) O orçamento apresentado pela empresa será submetido à verificação do mercado para 

constatar se os mesmos são compatíveis, podendo o Contratante adquirir de outra empresa 

no caso dos custos demonstrarem mais vantajosos. 

 

e) Após realizada a aquisição da peças(s), acessórios compressores, filtros e gás 

refrigerante e todos os componentes para o bom funcionamento dos equipamentos, seja 

diretamente com a empresa ou com outro fornecedor, a CONTRATANTE determinará o 

prazo para o inicio da execução do serviço, que não poderá exceder 48 (quarenta e oito) 

horas da solicitação; 

 

f) Os serviços de manutenção corretiva serão executados no local onde o (s) equipamento 

(s) estiver instalado, exceto nos casos em que em função da natureza do defeito 

apresentado, haja necessidade de deslocá-lo (s) até a oficina da CONTRATADA, ou 



 

 

 

quando a natureza do serviço exigir local específico como nos casos de higienização, 

quando será necessária a autorização do CONTRATANTE; 

 

g) Os compressores, filtros e demais peças quando da sua substituição deverão ser 

entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento, mediante documento 

(Termo de retirada); 

 

h) Os serviços de manutenção corretiva somente serão executados, pela CONTRATADA, 

após a aprovação da CONTRATANTE; 

 

4.1.5. A empresa CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE um 

cronograma de execução dos serviços de manutenção preventiva, com base na 

periodicidade constante do subitem 4.1.3. 

 

4.1.6. A empresa CONTRATADA deverá elaborar relatório da manutenção preventiva e 

corretiva, entregando cópia a CONTRATANTE, onde deverão constar os seguintes itens: 

 

a) Descrição sumária dos equipamentos revisados constando marcas/modelos, número de 

série e local onde está instalado; 

 

b) Data, hora do início e término dos serviços; 

 

c) Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam prejudicar 

o perfeito funcionamento dos equipamentos revisados. 

4.1.7. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a data de 

assinaturas do contrato, executar uma manutenção preventiva em todos os equipamentos. 

 

4.1.8. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os 

testes elétricos e mecânicos, revisão, calibragem e limpeza nos aparelhos de Ar-

condicionado, bem como orientações para utilização normal e adequada dos mesmos; 

 

4.1.9. Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação do Fiscal do Contrato, 

visando à eliminação de defeitos ocasionais dos aparelhos descritos no item 4.2 deste 

Termo de Referência, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação de serviço 

feita através de telefone e/ou e-mail para chamada de emergência, disponibilizado pela 

empresa contratada; 

 

4.1.10. As visitas de manutenção preventiva e corretiva deverão ser efetuadas em dias úteis 

horário de expediente da Sede do CFMV, ou seja, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira, das 



 

 

 

08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min horas, no prazo máximo de 6 (seis) 

horas, contados a partir do momento em que for realizada a chamada telefônica; 

 

4.1.11. Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários à 

plena execução dos serviços correrão à conta da empresa contratada, sem qualquer ônus 

adicional para a Contratante; 

 

4.1.12. No que se refere à manutenção preventiva os serviços deverão ser executados 

segundo a periodicidade, devendo a 1ª (primeira) manutenção preventiva de todos os 

aparelhos iniciar em até 15 (dez) dias da publicação do extrato contratual no Diário Oficial 

da União. 

 

4.1.13. O fornecimento de peças pela empresa a ser contratada, será no decurso das 

08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min horas, de segunda a sexta-feira, 

exceto, os feriados, e desde já estabelecidos como período de disponibilidade de 

fornecimento, mediante solicitação do fiscal do contrato; 

 

4.1.14. Os preços das peças serão verificados pelo CONTRATANTE, através de 

orçamentos escritos, via fax-símile, e-mail e internet;  Tais informações serão adquiridas 

junto a empresas do ramo do mercado local de reconhecida procedência, nome do 

responsável pela informação, nome da firma, e do responsável pela consulta, com 

aprovação do preço pelo chefe do setor. 

4.1.15. Na consulta formulada ao mercado local serão obtidos sempre que possível três 

valores para cada: peças, acessórios, compressores, filtros e gás refrigerante e todos os 

componentes necessários. 

 

4.1.15.1. Caso sejam apresentadas propostas mais vantajosas, a contratada poderá 

oferecer desconto sobre melhor o valor obtido na pesquisa realizada pela 

CONTRATANTE. 

 

 

4.2 DOS EQUIPAMENTOS 

 

4.2.1. Os serviços serão executados nos aparelhos de ar-condicionado, sendo 40 (quarenta) 

do tipo SPLI e 19 (dezenove) do tipo ACJ, conforme tabela a baixo. 

 

RELAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS 

LOCAL (SALA) QUANTIDADE 
CAPACIDADE DO 

APARELHO 
MARCA 



 

 

 

5º ANDAR 

Apoio Plenário 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

Plenário 2 Split 36.000 BTU´s YORK 

4º ANDAR 

401 Presidente 1 Split 9.000 BTU´s YORK 

402 Sala de Reunião Presidência  1 Split 18.000 BTU´s YORK 

Recepção 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

403 Secretária da Presidência 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

404 Assessor Executivo 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

405 Assessoria Planejamento  1 Split 7.000 BTU´s YORK 

406 Assessor Jurídico 1 Split 9.000 BTU´s YORK 

3º ANDAR 

301  

Secretaria Geral 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

302 Secretária da Diretoria 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

303  

Vice-Presidente 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

304 Apoio jurídico 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

Área de Comunicação 1 Split 36.000 BTU’s YORK 

305 Assessoria Jurídica 1 Split 9.000 BTU´s YORK 

2º ANDAR 

200 Corregedoria 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

201 Tesouraria 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

202 Área de Projetos 1 Split 9.000 BTU´s YORK 

203 Área de Processos 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

204 Apoio Área de Processos 1 Split 7.000  YORK 

205 Área de Pessoas 1 Split 36.000  

YORK 

 (grande) 

206 Sala de Reuniões 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

MEZANINO 

101 Biblioteca 1 Split 24.000 BTU´s YORK 

MEZANINO-ANEXO 

A23 Sala de Comissões I 1 ACJ 10.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A24 Arquivo Financeiro/CTC 1 ACJ 30.000  BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A25 Agead – Compras e Licitações 1 ACJ 30.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A25 Agead – Compras e Licitações – 

sala interna 1 ACJ 10.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 



 

 

 

Área de Planejamento 2 ACJ 30.000 e 21.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

Sala TI 1 Split -HI-WALL 30.000 BTU'S BOSH 

Líder TI 1 Split -HI-WALL 18.000 BTU'S KOMECO 

A-22 Coordenador de Comissões 1 Split -HI-WALL 18.000 BTU'S KOMECO 

TÉRREO - ANEXO 

A2 Almoxarifado DEPAD 2 ACJ 10.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A6 Agead Apoio 1 ACJ 18.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A7 DERHU  Líder Agead 1 ACJ 10.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A8 Reprografia Administrativo 1 ACJ 7.000 BTU´s CONSUL 

A9 Administrativo 

Correspondência 1 ACJ 12.000 BTU´s CONSUL 

A10 Cozinha Operacional 1 ACJ 30.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A14 Agead Viagem 1 Split 30.000 BTU´s  

SPRINGER 

MUNDIAL 

A15 Apoio Viagem 1 ACJ 10.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A17 Operacional 1 ACJ 18.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A18 Pessoal 1 ACJ 30.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

A21 Depósito 1 ACJ 12.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

HALL REFEITÓRIO 1 ACJ 12.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

REFEITÓRIO 2 Split 36.000 BTU´s YORK 

TÉRREO 

T03 AGEAD Sala de Descanso 1 Split 9.000 BTU´s YORK 

T04 Sala Financeiro 2 Split 7.000 e 12.000 BTU´s YORK 

SUBSOLO 

S-04 Arquivo Financeiro 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

S-05 Arquivo Agead 1 Split 12.000 BTU´s YORK 

S-06 Sala do nobreak 1 ACJ 18.000 BTU´s 

SPRINGER 

MUNDIAL 

S-06 Sala do nobreak 1 Split 18.000 BTU´s YORK 

S-07 Central de Informática  1 Split 36.000 BTU´s YORK 

S-02 Sala de segurança 1 Split 7.000 BTU´s YORK 

Sala de Treinamento 1 Split 24.000 BTU´s YORK 



 

 

 

ÁREA EXTERNA 

Portaria (Guarita) 1 Split 9.000 BTU’s YORK 

APARELHOS NOVOS 

LOCAL 6 MODELO MARCA 

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

 

5.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

5.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 

de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização 

sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 

5.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado 

da empresa contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou 

dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, 

julgar inconveniente. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA;  

 

6.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom 

desempenho;  

 

6.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de servidor 

devidamente designado; 

 

6.4. Atestar e efetuar o pagamento das faturas correspondentes ao objeto deste Termo de 

Referência. 

 

6.5. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada;  

 

6.6. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do objeto, em especial quanto 

ao acompanhamento e fiscalização do objeto e à aplicação de sanções à Contratada;  

 



 

 

 

6.7. Permitir acesso dos empregados da Contratada as suas dependências, para a execução 

de tarefas referentes ao objeto, quando necessário, desde que devidamente identificados;  

 

6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

 

6.9. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus 

serviços dentro das normas contratadas; 

 

6.10. O Contratante reserva-se o direito recusar todo e qualquer equipamento que 

porventura venha a ser instalado em desacordo com as exigências do Termo de Referência.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À AQUISIÇÃO 

 

(...)  
 

8- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA REFERENTE À MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

8.1. Caberá à empresa contratada o cumprimento das obrigações descritas abaixo: 

 

8.1.1. Executar os serviços objeto deste Termo; 

 

8.1.2. Os funcionários da empresa contratada deverão estar uniformizados e devidamente 

identificados, quando da prestação de serviços nas dependências do CFMV; 

 

8.1.3. Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pela CFMV, 

inconveniente para o desempenho das atividades; 

 

8.1.4. A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente 

por seus empregados nos Aparelhos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio do 

CFMV, ou de terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, 

quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária; 

 

8.1.5. Apresentar ao CFMV um Cronograma mensal de visitas preventivas e corretivas 

para execução dos serviços; 

 

8.1.6. Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das condições 

fixadas neste instrumento; 



 

 

 

 

8.1.7. A empresa contratada deverá executar a manutenção em horários e dias combinados 

com o fiscal do contrato para exercer a fiscalização do contrato; 

 

8.1.8. A empresa contratada será responsável por quaisquer ônus, despesas, obrigações, 

trabalhistas, previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, 

transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da 

contratação dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e 

de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregador: 

 

8.1.9. A remoção de qualquer um dos Aparelhos, para a realização dos serviços previstos, 

somente será efetuada mediante autorização prévia em formulário próprio fornecido pelo 

fiscal do contrato, assim como o contratante fica impedido de facultar a terceiros, sem o 

consentimento prévio da Contratante, a execução de qualquer um dos serviços previstos no 

presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a execução dos 

serviços, no mesmo local de onde foi removido; 

 

8.1.10. A cada visita de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, a empresa 

contratada preencherá a Ficha de Controle de Manutenção, em modelo próprio, em 02 

(duas) vias, contendo indicações de datas, identificação do aparelho e hora de execução, 

nome do profissional responsável pela execução dos serviços, discriminação dos serviços 

executados, devendo uma das duas vias ser enviada a Sede do CFMV, após a execução dos 

serviços, devendo conter o visto do fiscal dos serviços; 

 

8.1.11. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a 

perfeita execução dos serviços; 

 

8.1.12. Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico mensal das atividades realizadas; 

 

8.1.13. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante 

quanto aos serviços contratados; 

 

8.1.14. A empresa contratada devera utilizar peças, componentes e acessórios originais e 

dar garantia mínima do fornecedor, não inferior a 1 (um) ano, em todas as peças, 

componentes e acessórios substituídos na manutenção corretiva dos aparelhos objeto deste 

contrato; 

 



 

 

 

8.1.15. A empresa contratada devera dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na 

prestação dos serviços (mão-de-obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos 

equipamentos envolvidos; 

 

8.1.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

 

8.1.17. A empresa contratada devera apresentar declaração de que, na execução dos 

serviços obedecerá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, portarias do Ministério da Saúde, resoluções da ANVISA e as normas e manuais 

dos fabricantes dos referidos equipamentos; 

 

8.1.18. Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência 

verificados no curso da execução contratual; 

 

8.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com 

observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como 

observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios. 

 

8.1.20. Quando ocorrer a necessidade de remoção e/ou reinstalação dos aparelhos de ar-

condicionado, a Contratada deverá realizar o serviço sem ônus para a Contratante. 

 

8.1.21. Fará parte do fornecimento obrigatório pela Contratada, sem ônus adicional para o 

Contrato, todos os elementos de consumo ou ferramentas necessários à operação de 

manutenção, utilizados na recuperação do equipamento tais como: ferramentas 

operacionais, aparelhos de medição, óleo lubrificante, estopas, parafusos, tintas e pincéis 

para recuperação de peças enferrujadas, borrachas de apoio para condensadores, elementos 

de soldas (gases, solda ferramentais, EPI’S (equipamento de Proteção Individual de 

Segurança), bomba de vácuo, equipamento de jato d’água, etc.) 

 

9 - DA GARANTIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

 

9.1. A CONTRATADA deverá assegurar garantia dos serviços enquanto perdurar o 

contrato, sem ônus adicionais para a Contratante. 

 

9.2. A CONTRATADA deverá substituir peças que apresentarem defeito ou quaisquer 

problemas que afetem seu desempenho no prazo máximo de 02 (dois) dias, sem ônus para 

o CFMV, contados do recebimento da comunicação. 


