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TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Trata-se de Termo de Referência (TR) para contratação de empresa devidamente 
cadastrada no CREA/DF, especializada na prestação de serviços de manutenção predial e 
elétrica, de caráter preventivo e corretivo nas dependências da CEASA-DF. 

 
2. OBJETO 

2.1. Contratação, por meio de licitação referenciada na Lei nº 13.303/2016, de empresa 
especializada devidamente cadastrada no CREA/DF em serviços de manutenção de caráter 
preventivo e corretivo na infraestrutura predial, nos Sistemas de Eletrificação, nos Sistemas 
de Esgotamentos Sanitários, sistema de hidráulica, nos Sistemas de Distribuição de Água 
Potável, sistema de Combate a Incêndio e alterações internas, em divisórias e móveis nas 
repartiçoes da CEASA-DF com mão de obra residente especializada para serviços de 
pedreiro, serralheiro, pintor, bombeiro hidráulico e eletricista com todas as ferramentas 
necessárias para a execução dos serviços e os respectivos equipamentos de proteção 
individual-EPI, conforme quadro a seguir: 

Tabela 1: Predial 

Nº Posto de Serviço CBO 
QTD 

Profissionais 

QTD 

Postos 

TOTAL de 
Profission

ais 

Jornada de 
Trabalho 

(horas 
semanais) 

01 Engenheiro Civil Sim 01 00 01 05h mensais 

02 
Encarregado de turma 
de manutenção e 
reparos 

Sim 
 

01 
01 01 44h semanais 

03 Pedreiro Sim 01 01 01 44h semanais 

04 Serralheiro Sim 01 01 01 44h semanais 

05 Pintor Sim 01 01 01 44h semanais 

06 
Ajudante geral de 
manutenção 

Sim 02 02 02 44h semanais 

07 Bombeiro Hidráulico Sim 01 01 01 44h semanais 

 TOTAL  08 07 08  

 

Tabela 2: Elétrica 

Nº Posto de Serviço CBO 
QTD 

Profissionais 

QTD 

Postos 

Jornada de Trabalho 

(horas semanais) 

01 Engenheiro Elétrico Sim 01 00 05h mensais 

02 Eletricista Noturno Sim 02 02 12x36 

03 Eletricista Diurno Sim 02 02 12x36 
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04 Auxiliar de Eletricista Sim 01 01 44h Semanais 

 Total  06 05  

 

2.2. DA CAPACIDADE TÉCNICA 

2.2.1. Para fins de comprovação da capacidade técnica, a licitante deverá comprovar 
aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
instrumento, por meio da apresentação de pelo menos 03 (três) Atestado(s) de Capacidade 
Técnica, fornecido por Órgão da Administração Pública ou empresas públicas ou privadas, 
onde a empresa tenha prestado serviço de objeto semelhante ao deste. 

2.2.2. Considerar-se-á, como pertinente e compatível em características e quantidades, 
como(s) objeto(s) deste Termo de Referência, a comprovação da prestação de serviços 
terceirizados, por meio de atestados, com um mínimo de 50% (cinquenta por cento) do 
objeto do Termo de Referência, para o serviço licitado a serem contratados para um período 
de 12 (doze) meses, considerando os quantitativos dimensionados neste TR. 

2.2.3. Na ocorrência do percentual requerido para atestado de capacidade técnica 
apresentar fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente superior. 

2.2.4. O atestado deverá conter a identificação do Órgão da Administração Pública ou 
empresa emitente, a identificação do contrato extinto ou vigente de prestação de serviços e 
a discriminação dos serviços executados e quantitativos de pessoal empregado; 

2.2.5. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverão referir-se a serviços 
prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no 
contrato social vigente; 

2.2.6. Serão aceitos atestados fornecidos em nome da empresa matriz ou da(s) 
eventual(is) empresa(s) filial (is). 

2.2.7. Apresentação de atestado comprovando que a licitante tenha executado serviços 
de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado por período não inferior a 
03(três) anos. 

2.2.8. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se 
decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução. 

2.2.9. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do 
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram 
prestados os serviços. 

2.2.10. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o somatório 
de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou serviços de terceirização 
compatíveis com o objeto licitado por período não inferior a 3 (três) anos. 

3. DESCRIÇÃO DA CEASA-DF 

3.1. DADOS GERAIS 

 Razão Social: Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A. 

 Endereço: Setor de Indústria e Abastecimento Sul, Trecho 10, Lote nº 05,  
 CEP: 71208 - 900 – Brasília/DF. 

 Telefone: (61) 3363-1203 / (61) 3363-1215 
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 CNPJ: 00.314.310/0001 -80 

 Natureza Jurídica: 203 -8 Sociedade de Economia Mista 

 Site: www.ceasa.df.gov.br 

 Área total da CEASA-DF: 285.119,05 m² 

 Área construída: 94.115,58 m² 

 

3.2. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 Administração 
 Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h 
 

 Pavilhões Permanentes (boxes) 
 Segunda a sexta-feira: das 5h às 17h 
 Sábado: das 5h às 15h 
 

 Mercado Livre do Produtor (Pedra) - Vendas no Atacado 
 Segunda a sexta-feira: das 5h às 12h 
 

 Varejão 
 Sábado: das 5h às 14h 
 

 Mercado da Agricultura Familiar 
 Segunda a Sábado: das 5h às 14h 
 

 Mercado Orgânico 
 Segunda a sábado: das 6h às 12h 
 

 Central Flores 
 Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h (na quinta-feira o local abre às 7h) 
 Sábado: das 8h às 14h 
 
3.3. LOCALIZAÇÃO 

Mapa 1: localização 
 

http://www.ceasa.df.gov.br/


                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

 
 

3.3.1. Área do Mercado: compreende toda a área a partir do alambrado, cercas ou muros, 
com limite até as plataformas dos pavilhões. 

3.3.2. Estacionamentos: compreende os estacionamentos internos. 

3.3.3. Mercado da Agricultura Familiar (MAF): compreende o espaço de comercialização 
do Centro de Capacitação e Comercialização (CCC) da Agricultura Familiar. 

3.3.4. Pavilhão B-8: compreende o espaço onde ocorrem o Mercado Livre do Produtor 
(pedra), as segundas e quintas-feiras, e o Varejão aos sábados. 

3.3.5. Pavilhão B7-3A: local onde ocorre comercialização diariamente com espaços 
internos em comum. 

3.3.6. Plataformas: espaços comuns suspensos de carga e descarga entre a porta da loja 
e a vaga de caminhões em frente aos boxes. 

3.3.7. Os locais para execução dos serviços serão as áreas administrativas, de 
comercialização e adjacências, como logradouro via de circulação, áreas pavimentadas, 
estacionamentos e pavilhões da CEASA-DF, bem como nas áreas internas comuns dos 
pavilhões B -8 B-7/3-A e MAF. Todavia, a CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer 
tempo, o remanejamento, a inclusão e a exclusão que se faça necessário para atender as 
necessidades do serviço. 

 
4. FUNDAMENTOS LEGAIS 

4.1. A contratação dos serviços justifica-se pela manutenção das condições necessárias 
dos bens móveis e imóveis, imprescindíveis e essenciais para a execução de suas 
atividades, a fim de garantir aos empregados, permissionários, colaboradores e visitantes 
um ambiente em boas condições de funcionamento indispensável ao bom desenvolvimento 
do trabalho, evitando transtornos à administração e assegurando a continuidade no 
desenvolvimento de suas funções, dando mais agilidade e eficiência nas atividades 
operacionais, com mão-de-obra especializada e equipamentos modernos que facilitam as 
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atividades e buscando a economicidade. 

4.2. O novo processo de licitação visa atualizar o processo de contratação de serviços de 
manutenção de caráter preventivo e corretivo na infraestrutura predial, elétrica e 
hidrossanitária , segundo a Instrução Normativa Nº 05, de 26 de maio de 2017, do Ministério 
do Planejamento, que revogou a Instrução Normativa Nº 02, de 30 de abril de 2008. 

4.3. As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A - CEASA-DF não dispõe de 
recursos humanos para o atendimento desses serviços, de forma que para o atendimento da 
demanda torna-se imprescindível a terceirização dos serviços pretendidos, com regime de 
dedicação exclusiva de mão de obra,  

4.4. Ferramentas e equipamentos de uso individual, fornecimento e a utilização de EPI’s 
(Equipamento de Proteção Individual). 

4.5. A presente contratação enquadra-se na categoria de serviços comuns, pois todas as 
atividades a serem desenvolvidas serão executadas por profissionais cujas categorias são 
reconhecidas legalmente e estão relacionadas na Classificação Brasileira de Ocupações – 
CBO, disponíveis, a qualquer tempo, em um mercado próprio e estável composto por 
diversas empresas prestadoras desses serviços, as quais são comparáveis entre si, de 
modo que permite que a licitação seja realizada por PREGÃO, na modalidade eletrônica, do 
tipo menor preço global, conforme determina a Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo 
Decreto nº 5.450/2005, e, subsidiariamente, no que couber, à Lei nº 13.303/2016. 

4.6. A CONTRATANTE exigirá que a empresa contratada ado de boas práticas no sentido 
de contribuir com o desenvolvimento nacional sustentável, em conformidade com o Art. 31 
da Lei nº 13.303/16, promovendo a otimização de recursos e menor impacto socioambiental. 

4.7. As Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A - CEASA-DF adotou para efeito 
de estimativa, a faixa mínima de produtividade estabelecida na Instrução Normativa nº 
05/2017- MPOG, dos serviços a serem executados (Item 2.1). Caso a proponente, na 
apresentação da proposta, adote coeficiente de produtividade diverso do indicado pela 
contratante, deverá demonstrar a exequibilidade da proposta mediante o emprego de meios 
(técnicas e/ou tecnologia, com emprego de equipamentos e outros) que justifiquem a 
alteração, fazendo constar informações (manual, estudo, especificações e outros dados) que 
comprovem, de forma irrefutável, que o aumento na produtividade foi devidamente 
compensado, sem que incorra em alteração do objeto da contratação e não contrarie 
dispositivos legais vigentes. 

4.8. Considerou-se para o dimensionamento dos serviços, a redução em 50% nas áreas, 
cuja periodicidade se dá em dias alternados. 

 

5. DEFINIÇÕES 

MANUTENÇÃO: conjunto de atividades técnicas e administrativas de natureza preventiva e 
corretiva, com vistas à preservação da vida útil das instalações e edificações da CEASA/ DF 
no seu item 2.1, em conformidade com as normas técnicas e de segurança vigentes no país. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SISTEMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA E 
HIDROSSANITÁRIA 

6.1. Infraestrutura: 
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1 Piso 

2 Vidros 

3 Alvenaria 

4 Serralheria 

5 Telhados 

6 Forro PVC 

7 Pintura 

8 Rede elétrica 

9 Rede hidrossanitária 

 

6.2. Fornecimento de mão de obra especializada para atender uma área de 
aproximadamente 285.119,05 m², observadas as condições e especificações estabelecidas 
neste termo de referência. 

 

7. TIPO DE LICITAÇÃO 

7.1. Modalidade: Menor Preço Global. 

 

8. DA JUSTIFICATIVA: 

A contração de empresa especializada em MANUTENÇÃO PREDIAL E DOS SISTEMAS DE 
ELETRIFICAÇÃO, SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL E SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO em 
conformidade com o Item 2.1 se justifica pelas seguintes razões: 

8.1. Instalações prediais Elétricas e Hidrossanitárias antigas: 

8.1.1. As Centrais de abastecimento do Distrito Federal é uma empresa com mais de 40 
anos de funcionamento e com isso sua infraestrutura predial como, SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO , SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL , ESTRUTURAS PREDIAL E 
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, se encontram bastante comprometidas e 
constantemente apresentam problemas, prejudicando o funcionamento do complexo, 
ocasionando prejuízos a seus permissionários e autorizatários. 

8.2. Indisponibilidade de mão-de-obra especializada: 

8.2.1. A CEASA-DF tem um quadro de funcionários reduzido e sem expectativa imediata de 
contratação através de Concurso Público. A contratação de serviços de manutenção predial, 
reparos nas instalações elétricas e hidrosanitárias nas dependências da CEASA-DF é 
reputada como imprescindível e essencial para criar condições ideais ao desenvolvimento e 
a eficiência da prestação de serviços da atividade fim desta CEASA-DF, estando a 
manutenção das instalações diretamente ligada à boa execução dos serviços da 
Administração Pública , otimizando o funcionamento do Complexo como um todo, evitando 
transtornos e incômodos ao ambiente de trabalho, tanto para os usuários quanto para os 
servidores e demais colaboradores. 

8.3. Importância dos serviços de prevenção e manutenção predial, das instalações elétricas 
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e do sistema hidros sanitários: 

8.3.1. Devido a enorme importância preventiva e corretiva da prestação destes serviços, no 
intuito sempre de melhor atender aos mais diversos pedidos de manutenção predial de 
rotina e evitar problemas nas estruturas das dependências da CEASA-DF, faz-se necessária 
a contratação de empresas especializadas em manutenção, conforme descrito neste Termo 
de Referência em seu objeto item 2.1. 

 

9. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

9.1. Manutenção Preventiva: 

9.1.1. Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma programação previamente 
estabelecida, apresentada em cronograma físico devidamente aprovado pela Fiscalização 
da CEASA-DF, cujas etapas são cumpridas obedecendo a uma periodicidade pré-
determinada. 

9.2. Manutenção Corretiva: 

9.2.1. Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia, a serem executados em 
caráter eventual e/ou especial, de acordo com o surgimento de ocorrências e solicitações da 
Seção de Manutenção - SEMAN, por meio de ordem de serviço, conforme modelo constante 
nos anexos deste Termo de Referência devidamente apontado pela Fiscalização e aprovado 
pela CONTRATANTE. 

9.3. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva, sempre que possível, deverão ser 
desenvolvidos no turno indicado para a operação. Entretanto, caso a natureza do serviço a 
ser executado tenha maior complexidade, os serviços deverão ser programados para outros 
dias e horários. 

9.4. Obras Civis: Entende-se por obras civis de pequeno porte aquelas cuja área de 
intervenção não supere a área de piso 20m² (vinte) metros quadrados, área de parede de 
50m² (cinquenta) metros quadrados e linear de 70 (setenta) metros que não necessitem de 
projeto específico. 

9.5. Visitas técnicas: consistem nas atividades de gestão de manutenção objeto deste 
termo de referência, a ser realizada por Engenheiro Responsável. O profissional que realizar 
esta atividade será o responsável pela supervisão das atividades, elaboração de relatórios e 
cronograma e auxílio técnico. Deverá comparecer sempre que a equipe técnica residente 
não for capaz de solucionar os problemas. 

9.6. No caso de materiais, equipamentos e componentes ou serviços cobertos por garantia 
de terceiros. O fabricante ou instalador, a empresa deverá diligenciar para a pronta solução 
do problema, comunicando a CEASA-DF para acionamento dos responsáveis pela garantia. 

9.7. De segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial, deve ser escalado grupo de 
trabalho para a realização dos serviços de operação, apoio e manutenção, de forma que os 
serviços não fiquem prejudicados. 

9.8. Os serviços de manutenção preventiva, e corretiva, sempre que possível, deverão ser 
desenvolvidos no turno indicado para a operação. Entretanto, caso a natureza do serviço a 
ser executado tenha maior complexidade, os serviços deverão ser programados para outros 
dias e horários de conveniência da contratada. 

9.9. Os serviços eventuais poderão ser realizados nos finais de semana ou feriados sem 
ônus para a CONTRATANTE, mediante prévia autorização. 
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9.10. Relatório Mensal de Manutenção: É o instrumento de apresentação dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva desenvolvido pela CONTRATADA.  

9.10.1. Deverá conter relatórios, conforme modelo confeccionado e previamente 
aprovado, discriminando nome e função dos funcionários, data, local, horários de início e 
término das atividades. 

9.10.2. Este relatório deverá prever o cronograma de serviços para serem realizados nos 
próximos três meses consequentes. Salientamos que este relatório deverá ser emitido pelo 
Engenheiro Responsável Técnico dos serviços, devidamente assinado. 

9.11. Instalações Hidro sanitárias: Compreendem sistemas de redes de água fria e pluvial, 
redes de esgoto, louças e metais das chamadas áreas molhadas (sanitários, copas e 
cozinhas), bombas de recalque e reservatórios de água. Manutenção e conservação dos 
banheiros, cozinhas, bebedouros, e outros; remoção, montagem, manutenção, leitura dos 
hidrômetros e conservação dos sistemas hidráulicos que abastecem as edificações da 
CEASA-DF; manutenção e conservação dos sistemas de águas pluviais, das redes de 
esgoto sanitário; instalação e reparos de encanamentos, do reservatório central, e ainda, 
troca de louças, registros, torneiras, caixas de descarga, boias, ralos, sifões e outros; 
reparos de rotina das redes de água; outros serviços hidráulicos que se façam necessários. 

9.12. Equipe de Manutenção, hidrossanitária e elétrica: 

É o grupo de profissionais qualificados constituído por empregados da CONTRATADA, cuja 
função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, 
corretivos e eventuais. 

9.13. Treinamentos: 

9.13.1. A CONTRATADA ministrará o curso NR -10 e NR-35, conforme determinação 
legal do Ministério do Trabalho e sem ônus à CONTRATANTE, a todos os seus profissionais 
residentes, o curso deverá iniciar até 30 (trinta) dias após o início do contrato e as cópias 
dos certificados deverão ser entregue à CONTRATANTE em até 60 (sessenta) dias após o 
início do contrato. Os empregados que entrarem posteriormente deverão ter o curso, sendo 
que nesse caso, a entrega da cópia do certificado ocorrerá no primeiro dia de trabalho do 
empregado. 

 

10. DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

10.1. Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção preventiva e corretiva padronizadas 
em todos os sistemas. 

10.2. Hidráulica sanitária: 

10.2.1. Manutenção e conservação dos banheiros, cozinhas, bebedouros, e outros; 
remoção, montagem, manutenção, leitura dos hidrômetros e conservação dos sistemas 
hidráulicos que abastecem as edificações da CEASA-DF; manutenção e conservação dos 
sistemas de águas pluviais, rede de esgoto sanitário; instalação e reparos de encanamentos, 
reservatório Central, e troca de louças, registros, torneiras, caixas de descarga, boias, ralos, 
sifões e outros; reparos de rotina das redes de água; outros serviços hidráulicos que se 
façam necessários. 

10.3. Alvenaria: 

10.3.1. Manutenção, conservação, demolição e reparos de alvenaria das edificações, 
muros, telhados e outros; confecção de elementos diversos de concreto; abrir e re-aterrar 
valas, limpar a obra; colocação (assentamento), manutenção, conservação e reparos de 
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azulejos, cerâmicas e outros tipos de pisos e revestimentos; demolições e recuperação de 
paredes; raspagem de paredes para reparos de alvenaria e pintura; remoção de forro; 
remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.); outros serviços de alvenaria que se façam 
necessários. 

10.4. Pintura: 

10.4.1. Manutenção e recuperação de pintura das edificações (paredes externas e internas, 
batentes, rodapés, esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, faixas de 
pedestre, bancos, portões e outros; raspagem de paredes e preparo para pintura (aplicação 
de massa e lixamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria (com massa corrida ou 
concreto), madeira, ferro, estruturas metálicas, fibrocimento; outros serviços de pintura que 
se façam necessários. 

10.5. Cobertura: 

10.5.1. Colocação, remoção, manutenção, limpeza e conservação da cobertura em geral 
(telhas, calhas, rufos, etc.). 

10.6. Serralheria: 

10.6.1. Manutenção, confecção, recuperação de alambrados, bocas de lobos, portas de 
enrolar, portões, além de trabalhos que envolva serviços de serralheria: confecção de 
grades para janelas, conserto em contêineres, outros serviços de serralheria que se façam 
necessários. 

10.7. Elétrica: 

10.7.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), por mão de obras especializadas, devendo 
a CONTRATADA ter em seu quadro permanente, um engenheiro responsável com registro 
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA-DF). Os serviços serão 
executados dentro das normas da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 
(ABNT), em atendimento às exigências das concessionárias locais e em obediência às 
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa prestará seus 
serviços com eficiência e qualidade nos locais estabelecidos neste termo. 

10.8. Os preços apresentados pela CONTRATADA deverão cobrir todos os custos dos 
serviços, abrangendo o fornecimento de mão de obra especializada, leis e encargos sociais 
decorrentes, vale transporte, vale alimentação dos funcionários que prestarão serviços para 
a contratante. 

 

11. DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA: 

A empresa contratada deverá manter uma equipe de manutenção residente, devidamente 
qualificada, uniformizados, portando crachá de identificação, para atendimento às 
solicitações da CONTRATANTE, sendo constituída pelos seguintes profissionais: 

11.1. BOMBEIRO HIDRÁULICO (01): 

11.1.1. Deverá possuir conhecimentos elementares em instalações prediais/condomínio 
horizontal e experiência em serviços de sistema hidráulico, como: Efetuar instalação de 
redes hidráulicas e de esgoto, limpar caixas de gorduras, localizar e eliminar vazamentos, 
trocas de canos e manilhas, realizar leitura de hidrômetros, utilizar vergalhões para 
desentupir tubulações de esgoto; Efetuar manutenção em encanamentos em geral, 
consertando ou trocando caixas d'água, chuveiros, ralos, válvulas, registros, canos 
avariados e manilhas de esgoto; Executar outras atividades correlatas à função. 
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11.2. PEDREIRO (01): 

11.2.1. Deverá possuir conhecimentos e experiência em trabalhos de construção civil, 
tais como Realizar serviços de obra, assentamento de tijolos, blocos, pisos, azulejos, vasos 
sanitários, pias, esquadrias, caixilhos, caixas de inspeção, redes de esgoto e hidráulica, 
levante de paredes, reboco, pintura e outros; E ainda, efetuar manutenção corretiva de 
prédios, calçadas, paredes, pisos, telhados, aparelhos sanitários, manilhas e outras; 
Executar outras atividades correlatas à função. 

11.3. SERRALHEIRO (01): 

11.3.1. Deverá possuir conhecimentos e experiência em trabalhos de construção civil, 
tais como confeccionar, soldar, montar, reparar peças de materiais ferrosos como grades 
para janelas, portas metálicas, portões, portas de dobrar, suporte para ar condicionado, 
bocas de lobo etc. E ainda, saber operar e manusear lixadeiras, máquinas de solda, 
policortes, furadeiras e outras ferramentas e executar outras atividades correlatas à função. 

11.4. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (01): 

11.4.1. Deverá possuir conhecimentos e experiência em trabalhos de construção civil, 
como preparação de traços, remoção de material, saber usar martelo demolidor (martelete), 
carregamento de entulho e qualquer outro serviço que o pedreiro precisar. Executar outras 
atividades correlatas à função. 

11.5. Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos profissionais acima, a 
Contratada deverá possuir um engenheiro civil ou outro profissional com atribuições 
equivalentes, devidamente reconhecidas pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - CREA/DF. No caso de o 
profissional da equipe técnica não possuir capacidade para executar todas as tarefas do 
Plano de Manutenção, a empresa Contratada deverá fornecer a mão-de- obra necessária 
para tal. 

11.6. ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL (01): 

11.6.1. Engenheiro formado com habilidade reconhecida pelo CREA para o desempenho 
de atividades objeto do presente contrato (Item I), apresentando ainda registro regular no 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 
DISTRITO FEDERAL - CREA/DF, curso de NR-10, e ainda deverá possuir experiência 
mínima de 06 (seis) meses em instalações prediais, comprovada através de registros em 
Carteira de Trabalho e Previdência Social CTPS e mediante Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) emitida pelo CREA. 

11.7. ENGENHEIRO ELÉTRICO RESPONSÁVEL (01): 

11.7.1. Engenheiro formado com habilidade reconhecida pelo CREA para o desempenho 
de atividades objeto do presente contrato item I, apresentando ainda registro regular no 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 
DISTRITO FEDERAL - CREA/DF, curso de NR-10, e ainda deverá possuir experiência de 06 
(seis) meses em instalações elétricas, comprovada através de registros em Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS e mediante Certidão de Acervo Técnica (CAT) emitida 
pelo CREA. 

11.8. OFICIAIS ELETRICISTAS (12X36): 

11.8.1.  02 eletricistas - 12x36 diurno: Ensino médio completo ou equivalente, certificado do 
curso técnico de NBR-5410, comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS em instalações elétricas e conhecimento 
em instalações lógicas. 
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11.8.2. 02 eletricistas - 12x36 noturno: Ensino médio completo ou equivalente, certificado do 
curso técnico de NBR-5410, comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS em instalações elétricas e conhecimento 
em instalações lógicas. 

11.9. AUXILIAR ELETRICISTA (01): 

11.9.1. Ensino fundamental experiência mínima de 06 (seis) meses na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS em instalações elétricas e conhecimento em 
instalações lógicas. 

 

12. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. A CONTRATADA deverá realizar o trabalho de manutenção predial nas CENTRAIS DE 
ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CEASA-DF, localizada no seguinte endereço: 
Setor de Indústria e Abastecimento-SIA, Trecho 10, lote 05, conforme item 3.3. 

 

13. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

13.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as normas da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), por mão de obra especializada, devendo a 
CONTRATADA ter, em seu quadro permanente, engenheiro responsável com registro no 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 
DISTRITO FEDERAL - CREA/DF. 

13.2. Os serviços serão executados dentro das normas técnicas da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), em atendimento às exigências das 
concessionárias locais de água, saneamento, energia e dentro das especificações técnicas 
dos fabricantes dos materiais e em obediência às Normas Regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego. 

13.3. A empresa prestará seus serviços com eficiência e qualidade nos locais estabelecidos 
neste termo de referência, obedecendo à jornada de trabalho fixada acima. 

13.4. A empresa contratada deverá manter uma equipe de manutenção predial e elétrica 
(Bombeiro hidráulico, serralheiro, pintor, serralheiro, pedreiro, auxiliar geral e eletricista) 
devidamente qualificados, uniformizados, portadores de crachá de identificação para 
atendimento às solicitações da CONTRATANTE, nos dias e horários previstos para a 
prestação de serviços e nos dias e horários não cobertos pela equipe permanente, no caso 
de chamados eventuais. 

13.5. A programação dos serviços será feita periodicamente pela contratante e cumprida 
pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as boas condições de 
segurança das instalações dos próprios localizados no parque da CEASA-DF. 

13.6. Observar todas as medidas de precaução e segurança. 

13.7. Manter afixado em local apropriado e visível, o número de telefone da Delegacia de 
Polícia Regional, do Corpo de Bombeiros Militar, dos responsáveis pela Administração da 
CEASA-DF e outros de interesse das atividades. 

13.8. Os profissionais especializados, quando requisitados para a execução de serviços 
eventuais, irão desempenhar suas atribuições de acordo com a necessidade da CEASA-DF, 
nos horários e dias previamente acordados entre as partes. 

13.9. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar profissionais 



                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

com formação, habilidades e conhecimentos mínimos previstos na Classificação Brasileira 
de Ocupações – CBO e Convenções Coletivas de Trabalho respectivas. 

 

14. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

14.1. Os serviços a serem executados de forma rotineira e conforme demandas são: 

 Transporte interno de materiais, ferramentas e equipamentos, dentre outros pertinentes 
aos serviços; 

 Realização de reparos em móveis, bem como auxiliar no deslocamento ou 
transferência dos mesmos nas dependências da CEASA-DF; 

 Montagem e desmontagem de mobiliário, incluindo regulagens e pequenos consertos e 
outros serviços atinentes à marcenaria, regulagem de portas e dobradiças, instalação 
de molas de porta, dentre outros relacionados; 

 Verificação da existência de vazamento nas instalações hidrossanitárias e, caso 
necessário, efetuar a substituição de elementos danificados e/ou defeituosos; 

 Desobstrução/Limpeza de tubulação, de caixas de passagem e sifões, bem como 
inspeção em sistemas hidrossanitários; 

 Realizar pequenos serviços em paredes de alvenaria e caixas de passagem, tais como 
assentamentos e/ou recomposição de elementos de vedação, aplicação de 
argamassas, reboco, emboço, pintura de impermeabilização e outros similares; 

 Instalação e/ou reparos de acessórios e elementos construtivos de salas, banheiros, 
copa cozinha, dentre outros locais, incluindo a fixação de quadros, murais, prateleiras 
e outros similares; 

 Execução de pequenas demolições de alvenarias e elementos estruturais, incluindo 
remoção de entulhos e/ou materiais similares; 

 Execuções de pinturas em ambientes, materiais e equipamentos diversos (incluindo 
lixamento, emassamento e pinturas); 

 Montagens, desmontagem e/ou remanejamento de divisórias, incluindo portas e painéis 
de vidro; 

 Limpezas de calhas, incluindo desentupimento de tubulações e demais elementos do 
sistema de água pluvial; 

 Zelar pelos equipamentos que garantem o abastecimento de água potável, em toda 
sua extensão, cuidando para que não falte água no prédio, devendo ser comunicado 
à CONTRATANTE qualquer evento que comprometa o referido abastecimento; 

 Executar outros serviços tidos como de manutenção, conservação, adequação 
estrutural, elétrica e telefônica, dentre outros, a critério e no interesse da 
administração, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, através de seu Fiscal do 
Contrato; 

 Caso algum material ou peça seja substituído, o profissional de manutenção deverá 
apresentá-lo ao fiscal do contrato; 

 Realizar lubrificação e manutenção nas ferragens das portas de vidro e nas dobradiças 
das portas de divisórias e metálicas; 

 Substituir vidros trincados ou quebrados de janelas e divisórias; 



                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

 Substituir massas ou borrachas endurecidas e ressecadas dos painéis de vidro; 

 Verificar e ajustar ferragens e fechaduras das portas divisórias, de vidro e metálicas; 

 Instalar portas e painéis divisórios; 

 Substituir partes danificadas de divisórias; 

 Verificar a situação dos vidros e ferragens das esquadrias; 

 Revisar, regular ou substituir, quando necessário, fechaduras, ferragens, pinos, travas 
e molas de portas e divisórias; 

 Substituir portas que não possam ser recuperadas; 

 Executar montagem, desmontagem e reparo de móveis em geral (mesas, cadeiras, 
estantes e armários), incluindo lixamento, reaperto de parafusos, instalação ou 
substituição de peças, tais como gaveteiros, portas, prateleiras; 

 Inspecionar e verificar o estado de conservação das superfícies de revestimento quanto 
à existência de falhas, furos, manchas, e proceder com sua correção; 

 Realizar inspeção nas dependências, e propor adequação dos acabamentos 
deteriorados ou em mau estado de conservação, indicando por relatório e 
mapeamento as ocorrências junto a CONTRATANTE, e providenciando sua imediata 
correção; 

 Retocar partes de paredes e tetos onde foram executados serviços elétricos e 
hidráulicos, com massa, forro PVC e pintura; 

 Inspecionar o estado de conservação e realizar, quando necessário, a recomposição, 
adequação e substituição dos revestimentos; 

 Detectar e solucionar pontos de umidade existentes; 

 Realizar reparos em reboco e massa corrida; 

 Realizar conserto de partes de pisos e paredes; 

 Detectar e sanar problemas em forros, substituindo peças danificadas do forro de fibra 
mineral, PVC e refazendo o forro, quando necessário; 

 Realizar a cada 06 (seis) meses a pintura dos módulos de comercialização e suas 
respectivas numerações, em todo pavilhão B8 (Pedra); 

 Sempre que necessário ou por solicitação do fiscal do contrato, a empresa Contratada 
deverá promover a pintura em paredes; 

 Emitir relatórios e memoria fotograficas mensais à Seção de Manutenção com resumo 
das atividades realizadas, solução das solicitações de atendimento e rotinas 
cumpridas, além de mencionar materiais e peças eventualmente substituídos; 

 Dimensionar, especificar e orçar materiais necessários à execução dos serviços. 

 

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15.1. Será exigido atestado de capacidade técnica-operacional que comprove que a Licitante 
tenha aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto desta licitação, para o qual está apresentando propostas. 

15.2. A empresa deverá ser devidamente registrada no CONSELHO REGIONAL DE 



                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - CREA/DF e 
comprovar aptidão com a apresentação de atestado ou declaração de capacidade técnica, 
expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a execução do 
objeto licitado; com indicação do período que prestou serviço de manutenção predial nas 
áreas solicitadas neste Edital. 

15.3. A empresa deverá comprovar essa aptidão com a apresentação de atestado ou 
declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a execução do objeto licitado; com indicação do período que prestou 
serviço de manutenção predial nas áreas solicitadas neste Edital. 

15.4. O atestado deverá conter a razão social, dados de identificação da instituição emitente 
(CNPJ, endereço, telefone, fax), a afirmação de que o proponente prestou serviços de 
manutenção predial atendeu as exigências contratuais; local e data de emissão; nome, 
cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações. 

15.5. Para atendimento do quantitativo indicado, é admitido o somatório de atestados, desde 
que se refiram a fornecimentos realizados para os bens compatíveis com as características 
do objeto da licitação. 

15.6. Serão utilizados para prestação dos serviços pretendidos, profissionais devidamente 
capacitados por curso de formação ou carta de recomendação, realizados em instituições 
registradas, habilitadas e reconhecidas pelos órgãos competentes, pertencentes ao quadro 
pessoal efetivo da empresa contratada, bem como preposto ou responsável técnico 
habilitado para o cumprimento das rotinas estabelecidas neste Termo de Referência e no 
instrumento contratual. 

15.7. A empresa deverá apresentar ainda o seu registro nos órgãos de fiscalização 
profissional CREA-DF como também o seu responsável técnico. 

15.8. A CONTRATADA emitirá mensalmente relatórios técnicos contemplando todos os itens 
verificados de forma detalhada, informe dos procedimentos utilizados, materiais substituídos, 
laudos conclusivos, problemas detectados, sugestões para melhorias. Os relatórios técnicos 
deverão ser entregues ao fiscal do Contrato até o quinto dia útil subsequente. 

15.9. Os materiais empregados e a execução dos serviços deverão obedecer rigorosamente: 

 Às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento; 

 Às prescrições, recomendações e manuais dos fabricantes relativamente ao emprego, 
uso, transporte e armazenagem do produto; 

 Às normas técnicas mais recentes da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS (ABNT) e do Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), em especial as 
seguintes: 

o NBR 5.410: Instalações elétricas de baixa tensão; 

o NBR 5.419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

 Às disposições legais federais e distritais pertinentes; 

 Aos regulamentos das empresas concessionárias de energia; 

 Às normas técnicas específicas se houver; 

 Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) ou para melhor complementar os 
temas previstos por essas; 
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 À Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas de Projetos, de Construção e 
de Manutenção; 

 Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes: 

- NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI; 

- NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

- NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho n a Indústria da Construção; 

- NR-23: Proteção Contra Incêndios. 

- Resolução CONFEA n.º 425/98 (ART). 

 

16. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS. 

16.1. A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas, 
produtos, aparelhos de medições e testes indispensáveis à execução dos serviços 
solicitados, sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo 
transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda, INCLUINDO UMA PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA TIPO ARANHA (TESOURA) ELÉTICA, COM ALCANCE MÍNIMO DE 14 M, 
SENDO 20h/MÊS. 

16.2. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de uniformes aos seus 
empregados, sendo 02 (dois) conjuntos de uniformes completos a cada empregado. 

16.2.1. Os uniformes deverão ser substituídos, impreterivelmente, após 06 (seis) meses 
da entrega anterior ou a qualquer tempo sempre que não estejam atendendo às condições 
mínimas de apresentação exigidas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após 
comunicação oficial e escrita do CONTRATANTE. 

16.2.2. Os uniformes deverão ser entregues a todos os empregados mediante recibo, 
individualizado por categoria profissional, que deverá conter: a relação nominal dos 
empregados, especificação e quantitativo de cada peça recebida, data do recebimento e 
assinatura do profissional.  

16.2.3. Uma cópia do recibo deverá ser apresentada ao Gestor do Contrato para a 
fiscalização e controle, em até 48 (quarenta e oito) horas após a entrega dos uniformes. 

16.2.4. A CONTRATADA não poderá, em hipótese alguma, substituir a entrega dos 
uniformes aos seus empregados por pecúnia. 

16.2.5. O conjunto de uniformes deverá ser composto de peças compatíveis com a 
atividade desenvolvida pelo profissional, devendo a CONTRATADA submeter amostra 
previamente para aprovação de modelo e cor, estando resguardado ao CONTRATANTE o 
direito de exigir a substituição daqueles julgados inadequados. 

16.2.6. A CONTRATADA não poderá descontar do salário do empregado o custo do 
uniforme, salvo em caso de comprovado dano causado pelo empregado, e desde que tal 
possibilidade tenha sido acordada em acordo coletivo de trabalho. 

16.3. A CONTRATADA deverá fornecer, sempre que solicitado pelo fiscal do Contrato, 
amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de sua execução. 

16.4. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE, em até 30 dias após o início do 
contrato, lista com a descrição e o quantitativo dos materiais que devem estar disponíveis 
em estoque para garantir o pleno atingimento do objeto do contrato. 
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16.5. A CONTRATADA deverá entregar ao fiscal do Contrato, sempre que solicitado, todas 
as peças, componentes e materiais porventura substituídos. 

16.6. A substituição de peças, equipamentos ou acessórios só deverá ser feita pela 
CONTRATADA, mediante autorização do fiscal do contrato, exceto em casos emergenciais. 

16.7. A CONTRATADA fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual-EPIs, necessários 
para segurança dos funcionários, sem ônus a contratante. 

16.8. A CONTRATADA deverá dispor de todas as ferramentas dos profissionais (abaixo), 

produtos, aparelhos de medições e testes indispensáveis à execução dos serviços 

solicitados, sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade 

pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda, Incluindo uma plataforma 

tipo aranha (tesoura) eletrica de no minimo 14 mts, sendo 20 horas por mes. 

 

17. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAS, EQUIPAMENTOS: 
 
Para o encarregado: 
 
Materiais de expediente (escritório), um computador, uma impressora, um telefone móvel e 
todos os epi’S necessários para a perfeita execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus a 
contratante. 

Para os Eletricistas: 

Alicate universal, bastão de manobra de ausencia de tensão 13.8 kv, alicate de bico, alicate 
de corte, multímetro, chave de teste, trena, jogo de chave Phillips, jogo de chaves fenda, 
estilete, jogo de chave combinada, jogo de chaves Allen e todos os Epi’S necessários para a 
perfeita execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus a contratante. 

Para o Pedreiro: 

Colher de pedreiro, prumo de parede, prumo de eixo, desempenadeira de aço, 
desempenadeira de plastico, régua para reboco, esquadro, linha de nilon, martelo, trena, 
marreta de 02 kg e todos os Epi’s necessários para a perfeita execução dos trabalhos, sem 
quaisquer ônus a contratante. 

Para o Serralheiro:  

Alicate universal, marreta de 02 kg, martelo, trena, arco de serra, talhadeira, escova de aço 
e todos os Epi’s necessários para a perfeita execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus a 
contratante. 

Bombeiro Hidráulico: 

Arco de serra, trena, alicate para bomba de água, jogo chave de grife, alicate universal e 
todos os Epi’s necessários para a perfeita execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus a 
contratante. 

Para o Pintor: 

Espátula de aço, espátula de plastico, desempenadeira de aço, trena, estilete e todos os 
epi’S necessários para a perfeita execução dos trabalhos, sem quaisquer ônus a 
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contratante. 
 

 

 

 

 

 

18. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS PRÉDIOS 

18.1.  As especificações informadas neste Termo de Referência são básicas e mínimas 
necessárias, devendo todas as demais especificações técnicas estruturais dos PRÉDIOS, 
ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIO nos quais serão realizados os serviços de manutenção 
ser verificadas por meio de visita técnica “in loco”, pela empresa licitante antes da 
elaboração de sua proposta de preços para execução dos serviços. 

18.2.  As dependências da CEASA-DF nos prédios, elétrica e hidrossanitário, onde serão 
realizados os serviços possuem, dentre outras, as características abaixo: 

Pavilhão B03 (Administração da CEASA-DF) 

06 Banheiros 

02 Mictórios 

11 Vasos sanitários 

09 Torneiras 

01 Pia de cozinha 

01 Caixa de gordura 

01 Tanque para lavar roupas 

09 Lavatórios 

02 Portas blindex 

01 Bebedouro de parede 

04 Hidrantes 

06 Banheiros 

 

Pavilhão B7/1 

01 Banheiro 

03 Chuveiros 

01 Mictório 

03 Vasos sanitários de chão 

03 Lavatórios 

03 Torneiras 

06 Hidrantes 
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Pavilhão B7/2 

01 Banheiro coletivo 

06 Mictórios 

06 Vasos sanitários 

03 Lavatórios 

03 Torneiras 

06 Hidrantes 

Pavilhão B7/3 

02 Banheiro coletivo 

10 Mictórios 

13 Vasos sanitários 

15 Lavatórios 

08 Chuveiros 

15 Torneiras 

06 Hidrantes 

 

Pavilhão B7/3A 

01 Bebedouro coletivo com 03 torneiras 

01 Hidrante 

13 Vasos sanitários 

15 Lavatórios 

08 Chuveiros 

15 Torneiras 

06 Hidrantes 

 

Pavilhão B8(pedra) 

07 Mictórios 

02 Bebedouros coletivos com 06 saídas de água 

10 Lavatórios 

11 Vasos sanitários 

08 Chuveiros 

01 Pia de cozinha 

01 Bebedouro de parede 

05 Hidrantes 

01 Uma rede de esgoto com 03 caixas 



                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

 

Pavilhão B5 (SEMAN) 

02 Banheiros 

02 Lavatórios 

01 Pia de cozinha 

02 Chuveiros 

02 Vasos sanitários 

04 Torneiras 

04 Hidrantes 

 

 

Pavilhão B11 

04 Banheiros 

04 Vasos sanitários 

02 Mictórios 

04 Lavatórios 

04 Bebedouros 

02 Pias de cozinha 

02 Chuveiros 

10 Torneiras 

03 Hidrantes 

 
Portaria Central- B1 

02 Banheiros 

02 Vasos sanitários 

02 Lavatórios 

04 Bebedouros 

01 Pias de cozinha 

 

Pavilhão B12 

02 Banheiros 

02 Chuveiros 

02 Lavatórios 

04 Vasos sanitários 

01 Hidrante 
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Pavilhão B14 

02 Hidrantes 

01 Uma rede de esgoto com 04 caixas 

 

18.3. Outras estruturas: 

18.3.1. 01 casa de bombas com 02 bombas centrifuga de 5 KVA.  

18.4. Sistema de abastecimento hídrico da CEASA DF: 

 04 reservatórios subterrâneos com capacidade total 900 m³; 

 01 reservatório central com capacidade de 250m³; 

 01 caixa de incêndio com capacidade de 70m³ (interligada ao reservatório central); 

 01 caixa d´água que abastece o pavilhão B12. 

 

19. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA ELETRICIDADE 

19.1. As dependências da CEASA-DF, onde serão realizados os serviços possuem, dentre 
outras, as características abaixo: 

 

Item Tópico Periodicidade Descrição dos Serviços 

1 
BATERIAS E 
LIGAÇÕES 

T 

Examinar as interligações e conexões, 
efetuando os reapertos ou trocas necessárias 

Verificar o estado geral das baterias 
(nobreak) efetuando a limpeza e a 
lubrificação dos bornes com produto 
adequado 

Q 

Verificar a ocorrência de quebras, 
rachaduras, estufamentos e vazamentos nas 
baterias (nobreak), substituindo, quando for o 
caso. 

Verificar o indicador de nível de carga, e o 
lacre nas válvulas de suspiro das baterias 
(nobreak) 

S 

Executar a limpeza geral do gabinete e/ou 
estantes com substância neutra, retirando 
ferrugens e efetuando retoques de pintura 

Observar a presença de condições críticas 
que possam afetar o funcionamento e a vida 
útil das baterias, relatando, quando for o caso 
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2 

ELETRODUTOS, 
ELETROCALHAS, 

CANALETAS E 
CAIXAS 

S 

Limpar externamente as tubulações 
aparentes e tampas das caixas de passagem 

Verificar a presença de água ou umidade 
excessiva no interior de calhas e caixas de 
passagem, efetuando a secagem, se 
necessário, com uso de aparelhagem 
apropriada 

A 

Eliminar focos de corrosão em tubulações 
aparentes e/ou caixas com tratamentos 
adequados (lixamento, aplicação de produtos 
anticorrosivos, pintura etc) 

Limpar as eletrocalhas e canaletas abertas, 
leitos suspensos, embutidos no piso e 
prumadas com jato de ar comprimido 

Inspecionar as tubulações aparentes 
(eletrodutos, eletrocalhas, canaletas etc) 
efetuando reaperto ou reforço das 
conexões/junções (caixas, luvas, buchas etc), 
substituindo, quando necessário, as peças 
danificadas 

Proceder à inspeção visual geral e verificar a 
continuidade e o aterramento de 
eletrodutos/eletrocalhas metálicas, provendo, 
quando necessário, as ligações para sua 
equipotencialização com a terra 
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3 
GRUPO MOTOR 

GERADOR 

Q 
Testar o funcionamento do conjunto motor- 
gerador SEM carga, de acordo com o roteiro 

T 

Testar o funcionamento do conjunto motor- 
gerador COM carga, de acordo com o roteiro 

Testar o funcionamento das baterias 
(nobreak), através de autoteste do 
equipamento, simulando uma falta de 
fornecimento da concessionária, sob carga 
plena, verificando os níveis de tensão, 
corrente e o período de autonomia. 

Testar o funcionamento com carga do 
conjunto Quadro de Transferência Automática 
e Geradores, de acordo com o roteiro 

4 

ILUMINAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 
(LÂMPADAS E 

BATERIAS) 

M 

Testar o funcionamento através de autoteste 
do equipamento ou simulando uma falta, 
corrigindo eventuais problemas 

Verificar a ocorrência de quebras, 
rachaduras, estufamentos e/ou vazamentos 
nas baterias, substituindo, quando for o caso 

T 

Reapertar as conexões e os terminais de todo 
o sistema 

Medir, com o sistema em funcionamento, a 
tensão e corrente na carga, verificando a 
conformidade com os dados de placa do 
equipamento 

Verificar o estado geral das baterias, 
efetuando a limpeza dos terminais e a 
lubrificação com produtos adequados 



                                                                      

“Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 
CNPJ n. º 00.314.310/0001-80 - CF/DF n. º 07.342.783/001-53 

Setor de Indústria e Abastecimento Sul Trecho 10 Lote n.º 05 - CEP 71208-900 - Brasília/DF 

Telefone: (0xx61) 3363-1215 - E-mail: ceasa-df@ceasa-df.org.br 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL – CEASA/DF 

Seção de Manutenção 

 

  

S 

Verificar a fixação de todo o conjunto do 
sistema, efetuando os reforços e reapertos 
necessários 

Efetuar a limpeza geral do corpo da luminária 
(refletor, difusor, compartimentos etc) e de 
seus componentes, com uso de substância 
neutra e produto apropriado para contatos 
elétricos (spray) 

 

5 
ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 

Q 
Realizar inspeção visual do funcionamento da 
lâmpada piloto 

S 

Verificar o estado das lâmpadas de 
sinalização de obstáculo bem como as 
fixações dos sinalizadores, procedendo as 
devidas correções, se necessárias 

Verificar a existência de corrosão nas 
luminárias, procedendo às devidas correções, 
se necessária 

Verificar os soquetes das lâmpadas quanto à 
oxidação 

Verificar o estado de conservação dos cabos 
expostos a intempéries substituindo-os em 
caso de ressecamento ou sem isolação 
adequada 

Efetuar limpeza completa de todos os 
refletores externos, incluindo as caixas de 
passagem 
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6 
ILUMINAÇÃO 

INTERNA 
S 

Realizar inspeção visual quanto à fixação da 
luminária e seus componentes relatando os 
problemas e providenciando as correções 

Verificar o aterramento da carcaça das 
luminárias e demais componentes, quando for 
o caso, efetuando a correção se necessário. 

Efetuar limpeza geral do corpo da luminária 
(refletor, difusor, aletas, compartimentos etc) 

 

7 NO-BREAK 

Q 

Realizar inspeção visual de fusíveis e 
supressores 

Verificar o funcionamento, sob carga plena, 
medindo as tensões e corrente de entrada e 
saída do equipamento e conferindo com os 
dados do visor 

Verificar o estado geral dos cabos, 
ventiladores e componentes internos 

T 

Testar o funcionamento do banco de baterias 
(nobreak), através de autoteste do 
equipamento, simulando uma falta de 
fornecimento da concessionária, sob carga 
plena, verificando os níveis de tensão, 
corrente e o período de autonomia. 

Testar a operação do fornecimento de 
energia ininterrupta dos no-breaks, através de 
autoteste do equipamento ou simulando uma 
falta, sob carga plena, verificando as tensões 
e correntes na saída, e o período de 
autonomia 

Verificar condições de sobrecarga no 
equipamento acima dos limites estabelecidos 
pelo fabricante, relatando, quando for o caso 

Testar o funcionamento das chaves de 
transferência manual e/ou automática (by-
pass) 

Elaborar laudo sobre as condições dos 
equipamentos, devidamente atestado pelo 
técnico do fabricante ou empresa credenciada 
por este 

 

8 QUADRO DE 
TRANSFERÊNCIA 

S 
Verificar os contatos fixos e móveis das 
chaves de transferência 
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AUTOMÁTICA Verificar relação dos transformadores de 
corrente 

Verificar contatos dos contactores auxiliares. 

Efetuar limpeza externa do quadro 

Medir e registrar aterramento do painel e 
grupo, testando continuidade 

Verificar isoladores dos barramentos 

Verificar pintura externa do painel 

Verificar o funcionamento dos relés de 
supervisão e revisar seus contatos 

 

9 
QUADROS DE 
COMANDO DE 

BOMBAS 

M 

Realizar a limpeza, se necessária; Verificar 
tensões e amperagens com o motor ou 
equipamento em funcionamento; Verificar 
regulagem dos dispositivos de proteção (relé 
de sobrecarga, relé falta-de-fase, fusíveis,etc) 

Verificar as tensões de entrada e saída 

T 

Realizar reaperto dos bornes e conexões do 
quadro desenergizado com acompanhamento 
da manutenção hidráulica. Substituir os 
terminais inadequados ou quebrados. 

 

10 
QUADROS DE 
FORÇA E DE 

EQUIPAMENTOS 

S 

Examinar as conexões dos equipamentos de 
proteção com os barramentos/fios/cabos, 
promovendo os reapertos, a eliminação de 
focos de corrosão e instalando, se 
necessário, terminais apropriados 

Testar o funcionamento do relé de sobrecarga 
e do disjuntor, verificando qualquer 
anormalidade no estado geral dos 
equipamentos, e medindo a corrente de 
partida, em regime permanente. Verificar a 
caixa de ligação dos motores 

A 

Lubrificar e reparar, quando necessário, os 
fechos e dobradiças das portas dos quadros 

Efetuar a limpeza geral interna e externa, 
procedendo à eliminação de focos de 
corrosão com tratamento e pintura 
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Reapertar as conexões 

Averiguar o estado geral dos barramentos, 
terminais e isoladores, executando os 
reapertos, limpeza, retoques de pintura, 
tratamentos anticorrosivos e/ou substituições. 

Conferir e corrigir, quando necessário, a 
identificação dos quadros, posição dos 
dispositivos de reversão, comando, 
sinalização etc, com plaquetas acrílicas, 
conforme padrão existente 

Conferir e completar, quando for o caso, a 
identificação dos circuitos com anilhas ou 
etiquetas rotuladoras auto-adesivas 

 

11 
QUADROS 
PARCIAIS e 
TERMINAIS 

T 

Medir as tensões e a as correntes dos 
circuitos sob plena carga, e dos condutores 
de terra, relatando caso: 1) a corrente esteja 
maior que 80% da capacidade nominal do 
circuito, ou 2) caso a corrente em uma das 
fases esteja maior que 150% da corrente em 
outra fase, ou 3) caso a tensão esteja abaixo 
do normal 

Realizar, nos horários de maior consumo 
elétrico (pico), a termografia em todos os 
quadros, apresentando os respectivos 
relatórios técnicos, providenciando a 
manutenção corretiva, caso haja necessidade 

Verificar fixação do espelho de proteção, e o 
estado geral dos condutores quanto à fixação 
dos terminais e anormalidades na isolação 

Lubrificar e reparar, quando necessário, os 
fechos e dobradiças das portas dos quadros. 

Efetuar a limpeza geral interna e externa, 
procedendo à eliminação de focos de 
corrosão com tratamento e pintura 

A 

Reapertar as conexões 

Averiguar o estado geral dos barramentos, 
terminais e isoladores, executando os 
reapertos, limpeza, retoques de pintura, 
tratamentos anticorrosivos e/ou substituições 

Conferir e corrigir, quando necessário, a 
identificação dos quadros, posição dos 
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dispositivos de reversão, comando, 
sinalização etc, com plaquetas acrílicas, 
conforme padrão existente 

Conferir e completar, quando for o caso, a 
identificação dos circuitos com anilhas ou 
etiquetas rotuladoras auto-adesivas 

 

12 
QUADROS 

ELÉTRICOS 
GERAIS 

T 

Realizar, nos horários de maior consumo 
elétrico (pico), a termografia em todos os 
quadros gerais, apresentando os respectivos 
relatórios técnicos, providenciando a 
manutenção corretiva, caso haja necessidade 

A 

Conferir e corrigir, quando necessário, a 
identificação dos quadros, posição dos 
dispositivos de reversão, comando, 
sinalização etc, com plaquetas acrílicas, 
conforme padrão existente 

Averiguar o estado geral dos barramentos, 
terminais e isoladores, executando os 
reapertos, limpeza, retoques de pintura, 
tratamentos anticorrosivos e/ou substituições 

Efetuar a limpeza geral interna e externa, 
procedendo à eliminação de focos de 
corrosão com tratamento e pintura 

Lubrificar e reparar, quando necessário, os 
fechos e dobradiças das portas dos quadros 

M 
Realizar medição de tensão e corrente nos 
quadros gerais 

 

13 SPDA S 

Inspeção visual no sistema de SPDA, 
identificando e corrigindo conectores e cabos 
danificados, fixação de isoladores e terminais, 
e estiramento dos cabos de captação e 
descida do sistema 
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A 

Realizar a medição da resistência de terra. 
Essa resistência não deverá ser superior a 5 
(cinco) ohms na época de maior seca da 
região. Caso esteja alterada, realizar a 
imediata correção para restabelecimento dos 
parâmetros aceitáveis. Os resultados obtidos 
deverão constar de relatório mensal, 
correspondente ao mês da medição. 
Apresentar laudo das medições registrado no 
CREA/DF 

 

Legenda: A - anual; S - semestral; T - trimestral; M - mensal; Q - quinzenal. 

 

20. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

20.1. Comprovar a formação técnica da mão de obra oferecida, através de certificados de 
cursos/carta de recomendação, expedidos por instituições devidamente habilitadas e 
reconhecidas; 

20.2. A CONTRATADA deverá registrar e controlar, juntamente com o fiscal do contrato 
designado pela contratante, a frequência e a pontualidade de seu pessoal; 

20.3. A CONTRATADA deverá promover a fiscalização de seus empregados, nos horários 
de funcionamento; 

20.4. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início do serviço, a 
mão de obra nos respectivos postos relacionados no item 06 (seis) do presente Termo de 
Referência, e nos horários fixados pela escala de serviço elaborada pela contratante, 
informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os 
postos conforme o estabelecido; 

20.5. A CONTRATADA deverá fornecer conjuntos de uniformes completos, a cada 
empregado, no início das atividades do contrato e a cada 06 (seis) meses deverá fornecer 
mais um uniforme. De tal forma que seus funcionários apresentem-se sempre com boa 
aparência; 

21. Os uniformes deverão ter as seguintes características: 

TIPO 
QUANTIDADES 

ESPECIFICAÇÃO 

INICIAL SEMESTRAL 

Camisa/Camiseta 02 02 

Tecido de boa qualidade, 100% 
algodão; 
Cor e modelo padrão para todos 
convenientes da contratada;  
Manga curta, contendo o nome e a 
logo da Contratada. 
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Botinas de 
Segurança 

02 02 

Calçado com design clássico, 
confeccionado em couro natural ou 
sintético com bico de ferro. 
Área de flexão frontal reforçada, 
solado de borracha, antiderrapante.  
Modelo leve, próprio para uso no 
dia a dia. 
Cor padrão para todos os 
colaboradores. 
Boa qualidade. 

Meias (par) 02 02 
Tecido de algodão, com poliamida 
e outras fibras, cor preta, de boa 
qualidade. 

Cintos 01 01 
De couro legítimo, na cor preta, 
modelo padrão para todos, de boa 
qualidade. 

Calça jeans 02 02 

Em tecido: jeans azul, 100% 
algodão, modelo tradicional, cós 
com passantes. 
Fechamento em botão e zíper. 
Bolsos frontais e bolsos na parte 
de trás. Com estampado ou 
bordado da logomarca da empresa 
contratada na altura da coxa na 
parte da frente da perna direita.  
Acabamento em costuras de boa 
qualidade. 

Luva de 
Segurança 

02 02 

Luvas de couro 
  (ou similar) de boa qualidade com 
costura reforçada (compatível com 
a 
  atividade) 

Óculos de 
Proteção 
Individual 

01 01 

Óculos de proteção individual. 
Lente: policarbonato, anti-
embaçante, infradura, extra anti-
risco, modelo com sobreposição 
para/ser usado sobre óculos 
graduados. 

Chapeu 02 02  

 

21.1. A CONTRATADA não poderá repassar os custos de qualquer um desses itens de 
uniforme e equipamentos a seus empregados; 

21.2. A CONTRATADA deverá apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda 
mão de obra oferecida, para instalações da CEASA-DF; 
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21.3. A CONTRATADA deverá efetuar a reposição da mão de obra nos postos, em caráter 
imediato, em eventual ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho 
(dobra); 

21.4. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender 
eventuais acréscimos solicitados pela CEASA-DF, bem como impedir que a mão de obra 
que cometer falta disciplinar qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 
instalações da CEASA-DF; 

21.5. Atender de imediato as solicitações do gestor do contrato quanto às substituições da 
mão de obra não qualificada ou entendida como inadequada para a prestação do serviço; 

21.6. Instruir ao seu preposto à necessidade de acatar as orientações do representante da 
CEASA-DF, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas de Segurança, Medicina 
do Trabalho e Ministério do Trabalho; 

21.7. Relatar à CEASA-DF toda e qualquer irregularidade observada nos postos das 
instalações onde houver prestação do serviço; 

21.8. A CONTRATADA deverá emitir um Laudo Técnico Diagnóstico Predial de cada 
Edificação da CEASA-DF e relatórios semanais das demandas de Serviço predial e de todos 
os Sistemas, em atividades de conservação e reparo dos equipamentos contemplados pelo 
objeto do contrato. Os trabalhos deverão ser executados por profissionais qualificados e 
especializados, sobre acompanhamento e orientação do engenheiro e encarregado da 
CONTRATANTE, e o gestor da contratada, conforme condições especificadas neste termo 
de referência. Neste caso, em função da dimensão e provável complexidade dos serviços 
eventuais a serem realizados, será definido prazo para conclusão dos trabalhos em comum 
acordo entre a contratante e a CONTRATADA. 

21.9. Apresentar à CEASA-DF a relação nominal dos empregados em atividade nas 
dependências da instituição, mencionando os respectivos endereços residenciais, contatos 
telefônicos, endereços eletrônicos e comunicando qualquer alteração; 

21.10. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das atribuições dos membros da equipe de 
manutenção, descritas neste Termo de Referência; 

21.11. Zelar para que seus empregados observem o uso obrigatório de EPI (Equipamento de 
Proteção Individual), sempre que a atividade o exigir; 

21.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CEASA-DF, cujas 
reclamações se obrigam prontamente a atender; 

21.13. Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 
outros, em decorrência da sua condição de empregadora, apresentando mensalmente à 
CEASA-DF, documentos comprobatorio que serão ixigidos pelo gestor, e serão liberados os 
pagamentos das Faturas apresentadas ao setor competente, para liquidação; 

21.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a ser vítimas os 
empregados, quando em serviço, tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes 
assegurem e demais exigências legais, para o exercício da atividade aqui mencionadas; 

21.15. Responsabilizar-se por quaisquer danos e prejuízos pessoais ou materiais causados 
por seus empregados, quando em serviço, ao patrimônio da CEASA-DF ou a terceiros, 
sendo por ação ou omissão dos mesmos, no desempenho de suas atividades; 

21.16. Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar com 
a CEASA-DF, apresentando sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal. 

21.17. Substituir qualquer empregado, no caso de ausência por motivo de falta, férias e 
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outros, de maneira a não prejudicar o andamento e a boa execução dos serviços. 

21.18. Fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para a equipe de 
profissionais, bem como as ferramentas individuais necessárias para que cada profissional 
realize sua funções a contento; 

21.19. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento 
dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seu 
encarregado/preposto; 

21.20. A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as multas 
decorrentes de infrações ou infringência de Leis, Regulamentos e Postura em vigor, 
concernentes aos serviços em execução; 

21.20.1. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as irregularidades identificadas 
quanto à execução dos serviços mencionados neste termo de referência. 

21.21. Realizar todos os serviços relacionados no Programa de Manutenção Predial de 
caráter preventivo e corretivo. 

21.22. Indicar e apresentar ao gestor do contrato o Responsável Técnico/encarregado pela 
equipe técnica. 

21.23. A CONTRATADA deverá apresentar relatório mensal, em meio impresso 
(encadernado) e assinado por engenheiro responsável da empresa, até o quinto dia útil após 
o encerramento do mês anterior, contendo as seguintes informações: as condições das 
instalações; programação de manutenção realizada; proposta técnicas de soluções para 
melhor adequação dos sistemas que compreendem este termo de referência.  

 

22. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

22.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, mediante designação de 
representante, nos termos da Lei 13.303/2016; 

22.2. Efetuar o pagamento das Faturas, observando se a empresa prestadora do serviço 
encontra-se em dia com os encargos previstos em Lei; 

22.3. Proporcionar os meios necessários, para que a contratada possa cumprir suas 
obrigações dentro das normas e condições contratuais; 

22.4. Fornecer ferramentas, materiais (tubulações, torneiras, buchas de nylon, parafusos, 
eletrodos, tomadas, lâmpadas, reatores, plantas baixas e informações referentes aos 
prédios que formam a CEASA-DF, etc) e equipamentos necessários aos trabalhos a serem 
realizados de responsabilidade da CONTRATADA; 

22.5. Disponibilizar espaço físico na Seção de Manutenção da CEASA-DF para acomodação 
e descanso, refeições, depósito de ferramentas e armários para guarda de vestuário; 

22.6. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias; 

22.7. Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA 
que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo 
inconveniente ou incompatível com o exercício das suas funções. 

23. SANÇÕES APLICÁVEIS 

23.1. O descumprimento das exigências deste Termo de Referência, quando não 
devidamente justificadas e aceitas pela CEASA-DF, implicará nas penalidades previstas da 
legislação licitatória, na forma da Lei nº 13.303/2016. 
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23.2. O não atendimento aos níveis mínimos de serviços especificados, implicará em glosa 
no valor a ser pago conforme percentual médio atingido. 

 

24. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO - CRITÉRIOS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO 

24.1. Não obstante a empresa prestadora do serviço seja a única e exclusiva responsável 
pela execução do mesmo, a CEASA-DF reserva-se o direito de, não restringindo a plenitude 
desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o serviço, 
diretamente ou por servidor designado, devendo para isso adotar os seguintes 
procedimentos: 

24.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de qualquer 
empregado alocado que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

24.1.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, 
para comprovar o registro de função profissional, bem como os demais documentos que 
comprovem a formação profissional e o cumprimento das obrigações trabalhistas da 
empresa contratada para com seus funcionários;  

24.1.3. Quando do pagamento, confrontar os dados das obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas com a folha de pagamento e efetuar as retenções de tributos e contribuições 
determinados pela legislação vigente; 

24.1.4. Não permitir que a mão de obra execute tarefas em desacordo com as 
preestabelecidas; 

24.1.5. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais, cuja da mão de obra 
alocada prestará os serviços objeto do presente Termo de Referência; 

24.1.6. Requerer a qualquer tempo, a comprovação do cumprimento das demais 
obrigações a que se comprometeu em sua proposta de preços, a exemplo do pagamento do 
vale transporte, vale alimentação, seguro coletivo ou individual, etc. 

 

25. DA FISCALIZAÇÃO INICIAL 

25.1. Elaborar planilha resumo do contrato administrativo, contendo todos os empregados da 
empresa contratada para execução do serviço de manutenção elétrica, com as seguintes 
informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, 
gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade vale transporte, auxílio-alimentação, 
horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências. 

25.2. Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) 
dos empregados e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo 
empregado, conferindo com especial atenção a data de início do contrato de trabalho, a 
função exercida, a remuneração (que deverá estar corretamente discriminada em salário-
base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

25.3. Verificar se o número de empregados da contratada, por função, coincide com o 
previsto no contrato administrativo. 

25.4. Verificar se o salário efetivamente pago aos funcionários pela empresa contratada não 
é inferior ao previsto na planilha de custos ofertada na licitação, que é parte integrante do 
contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT) do 
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SINDSERVIÇOS/DF. 

25.5. Verificar se estão sendo concedidos aos seus funcionários, pela empresa contratada, 
todos os benefícios obrigatórios previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, tais como 
vale-transporte, vale-alimentação, etc. 

 

26. DA FISCALIZAÇÃO MENSAL (A SER FEITA ANTES DO PAGAMENTO DA 
FATURA) 

26.1. Elaborar planilha mensal que deverá conter os seguintes elementos: nome completo do 
empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, 
ocorrências. 

26.2. Verificar na planilha mensal o número de dias e horas efetivamente trabalhados. 

26.3. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados 
devidamente assinada.  

26.4. Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura, 
calculada de acordo com o período da falta. 

26.4.1. Exigir da empresa contratada os comprovantes de pagamento dos salários, vales 
transporte e auxílio alimentação dos empregados. 

26.5. Realizar a retenção da contribuição previdenciária e dos impostos incidentes sobre a 
prestação do serviço, conforme exigência da legislação vigente. 

26.6. Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: 

26.6.1. Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, 
acompanhada da cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à 
Previdência Social (GFIP). 

26.6.2. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou 
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 
recolhimento for efetuado pela Internet. 

26.6.3. Cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 

26.7. Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 

26.7.1. Cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social, 
acompanhada da cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à 
Previdência Social (GFIP). 

26.7.2. Cópia do Comprovante de Declaração à Previdência (RE). 

26.7.3. Cópia da Guia da Previdência Social (GPS), relativa a parte da empresa, com a 
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o 
comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet. 

26.8. Exigir da empresa prestadora dos serviços a cópia da folha de pagamento, cópia das 
folhas de ponto e cópias dos comprovantes de pagamento dos salários, vale-transporte e 
vale-alimentação dos empregados daquela alocados para prestação dos serviços objeto 
deste Termo de Referência. 

 

27. DA FISCALIZAÇÃO 

Verificar a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho, 
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SINDSERVIÇOS/DF e se os reajustes dos empregados estão sendo concedidos pela 
empresa contratada no dia e percentual previstos. 

27.1. Efetuar o controle de férias e licenças dos empregados da empresa contratada através 
da planilha resumo e documentação comprobatória. 

 

28. DO PRAZO CONTRATUAL 

28.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 
períodos, até o limite legal de 60 (sessenta) meses. 

 

29. DA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

29.1. No preço cotado deverá ser observada planilha Anexo - I. 

 

30. DA ESTIMATIVA DE CUSTO 

30.1. O preço máximo a ser cotado é de: ______________________ 

 

31. DA FORMA DE PAGAMENTO 

31.1. O pagamento será efetuado, mensalmente, mediante apresentação do Relatório 
Mensal de Manutenção, Nota Fiscal/Fatura que deverá ser apresentada de acordo com o 
serviço efetivamente executado, após as faturas serem aceitas e atestadas por servidor 
designado como fiscal do contrato e após a comprovação do recolhimento das contribuições 
sociais (FGTS e Previdência Social). 

31.2. No quinto dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 
CONTRATADA entregará relatório mensal de manutenção contendo os quantitativos totais 
mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados. 

31.3. No caso de falta e respectiva substituição de funcionários deve ser informado em folha 
à parte qual funcionário faltou dia e horário, bem como o nome do funcionário que fez a 
substituição e sua folha de ponto. 

31.4. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas ou incorreções 
de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

31.5. A realização de eventuais descontos não prejudica a aplicação de sanções à 
CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços. 

 

32. DA CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 
DO FGTS. 

30.1. Com base na Lei nº 4.636, de 23 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 
34.649, de 10 de setembro de 2013 e alterações, visando à garantia do cumprimento das 
obrigações trabalhistas pela CONTRATADA, as provisões realizadas para o pagamento dos 
encargos trabalhistas em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar 
serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão 
destacadas do valor mensal do contrato e serão depositados pela Administração em conta 
vinculada, doravante, denominada conta-depósito vinculada - bloqueada para 
movimentação, aberta em nome da CONTRATADA. 
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30.2. São consideradas as seguintes provisões trabalhistas: 

I - 13º salário; 

II - férias e abono de férias; 

III - impacto sobre férias e 13º salário; e  

IV - multa do FGTS. 

30.3. Para fins de contabilidade pública, as provisões trabalhistas retidas serão consideradas 
como despesa liquidada. 

30.4. Cada provisão constituirá percentual de retenção sobre o valor do salário bruto, e 
considerar-se-á como montante retido a soma dos percentuais individuais de cada uma 
delas, na forma da tabela abaixo: 

PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO PARA CONTINGENCIAMENTO 
DE ENCARGOS TRABALHISTAS 

ITEM % 

13º Salário  

Férias e Abono de Férias  

Adicional do FGTS Rescisão sem justa causa  

13º Salário sobre Férias  

TOTAL  

 

30.4.1. As provisões retidas do valor mensal do contrato serão depositadas exclusivamente 
em conta corrente vinculada, aberta em nome da CONTRATADA, unicamente para essa 
finalidade e com movimentação mediante prévia e expressa autorização da 
CONTRATANTE. 

30.4.2. Não serão considerados para efeitos de cálculo os reflexos de hora-extra. 

30.5. Os valores retidos mensalmente serão depositados na conta vinculada respectiva no 
Banco de Brasília S/A - BRB e remunerados pelo índice da poupança ou outro definido em 
Acordo de Cooperação Técnica, previsto no art. 7º do Decreto nº 34.649/13, adotando-se o 
índice de maior rentabilidade. 

30.5.1. O BRB liberará os valores retidos após autorização da CONTRATANTE. 

30.6. Os órgãos e entidades CONTRATANTES deverão encaminhar ao BRB, mensalmente, 
relatório de execução do contrato, devendo constar, obrigatoriamente: 

I - salário individual dos empregados; 

II - período que cada empregado permanece vinculado ao contrato específico. 

30.7. A assinatura ou renovação do contrato de prestação de serviços será precedida de: 

I - solicitação formal da CONTRATANTE da abertura de conta corrente vinculada, 
em nome da empresa; 

II - assinatura pela CONTRATADA de termo específico do BRB que permita ao 
órgão ou entidade contratante ter acesso aos extratos diários e mensais; 

III - autorização da CONTRATADA para que a conta vinculada somente seja 
movimentada após determinação da CONTRATANTE; 
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IV - autorização da CONTRATADA para que o BRB somente efetue o pagamento 
das provisões definidas no art. 2º do Decreto nº 34.649/13, em conta salário do 
trabalhador, aberta no BRB; 

V - termo de compromisso firmado pela CONTRATADA de que os pagamentos de 
salário e similares serão realizados exclusivamente por meio do BRB. 

30.8. O montante depositado na conta vinculada somente poderá ser movimentado após a 
autorização do órgão ou entidade contratante, mediante comprovação da ocorrência de 
qualquer situação que gere o pagamento das provisões previstas no art. 2º do Decreto nº 
34.649/13. 

30.9. Para a liberação parcial dos valores retidos, a empresa apresentará pedido formal ao 
órgão ou entidade contratante no qual conste o montante a ser liberado, acompanhado de 
documentos comprobatórios da ocorrência da situação que gere o pagamento das 
provisões, atestado por profissional responsável pelos cálculos. 

30.9.1. O pedido formal de liberação sempre deverá ser acompanhado de tabela em meio 
magnético, na qual devem constar os seguintes dados: 

I - nome e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do 
empregado beneficiado; 

II - período da vinculação do empregado na empresa; 

III - período da vinculação do empregado no órgão ou entidade contratante; 

IV - base salarial que alicerça o montante a ser liberado, por empregado e 
somatório; e V - memória de cálculo individualizada por tipo de provisão. 

30.9.2. Para a movimentação da conta vinculada nos casos em que ocorra demissão de 
empregado, será obrigatória a apresentação de documento comprobatório dos cálculos dos 
valores indenizatórios a que o trabalhador faça jus, nos termos do Artigo nº 477, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, devidamente assinado pelo profissional responsável 
pelo cálculo, pelo empregador e pelo empregado. 

30.9.3. A CONTRATANTE poderá requerer, a seu critério, outros dados e informações e 
estabelecer leiautes para a remessa dos relatórios. 

30.9.4. O montante da provisão a ser liberada não poderá exceder os limites individuais 
constituídos para cada tipo de provisão, conforme percentuais estabelecidos no anexo deste 
Decreto, não sendo admitido o pagamento de uma provisão com recursos constituídos para 
outra. 

30.9.5. O BRB e a CONTRATANTE estabelecerão procedimentos de modo a aferir o 
cumprimento do disposto no parágrafo anterior. 

30.9.6. Na hipótese de o empregado deixar de prestar serviços a CONTRATANTE, ainda 
que permaneça vinculado à CONTRATADA, as provisões serão liberadas proporcionalmente 
ao tempo que tenha prestado serviços à CONTRATANTE. 

30.9.7. No caso da empresa contratada vir a efetuar o pagamento das verbas rescisórias 
antes da liberação dos recursos pelo BRB, esta poderá resgatar junto ao banco os valores 
despendidos para a quitação das provisões trabalhistas, após autorização da 
CONTRATANTE. 

30.10. Protocolado o pedido de autorização para movimentação da conta vinculada pela 
empresa contratada, a CONTRATANTE terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data 
de apresentação dos documentos de que trata o art. 11, do Decreto nº 34.649/13, para 
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autorizar o BRB a desbloquear os valores retidos. 

30.10.1. Os valores liberados serão depositados diretamente na conta-salário dos 
empregados da contratada, no prazo de 01 (um) dia útil a contar da data de autorização do 
órgão ou entidade contratante. 

30.10.2. Constatadas inconsistências nos documentos de que trata o art. 11, do Decreto nº 
34.649/13, a contagem de prazo será suspensa até a apresentação das correções devidas. 

30.10.3. A CONTRATADA deverá aportar, imediatamente, na conta vinculada eventual 
diferença entre o estoque e o valor previsto para quitação, quando do efetivo pagamento da 
respectiva rubrica. 

30.10.4. Devolver-se-á a CONTRATADA eventuais saldos remanescentes da rubrica 
referente ao 13º (décimo terceiro) salário, após a comprovação da quitação da verba 
trabalhista para os trabalhadores. 

30.10.5. O saldo da rubrica referente ao FGTS somente será repassada ao trabalhador em 
caso de demissão e, conforme as regras determinadas em lei. 

30.11. Quando do encerramento do contrato, o saldo da conta vinculada somente será 
liberado à empresa contratada mediante autorização da CONTRATANTE. 

30.11.1. Para a liberação do saldo da conta vinculada a empresa deverá, obrigatoriamente, 
comprovar a quitação de todas as provisões objeto do Decreto nº 34.649/13. 

30.11.2. A CONTRATANTE terá prazo de 48 (quarenta e oito) horas para liberar o saldo 
dos recursos provisionados na respectiva conta vinculada da empresa CONTRATADA, 
contado da apresentação dos documentos exigidos no § 1º, do Artigo 11, do Decreto nº 
34.649/13. 

 

31. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

31.1. A apresentação das propostas deverá seguir os modelos das Planilhas de Custo e 
Formação de Preços, disponibilizada no Anexo I deste TR e em conformidade às planilhas 
constantes nos anexos VII -C e VII -D da IN nº 05, de 25 de maio de 2017. 

 

32. MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

32.1. Os serviços serão medidos semanalmente considerando-se a execução efetiva do 
serviço em toda a área prevista neste edital e os serviços executados dentro do seu prazo 
legal. 

32.2. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo 
os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados. 

32.3. As medições, para efeito de pagamento, serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

32.3.1. No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 
CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos 
tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados; 

32.3.2. A medição será realizada com base nos serviços prestados por metro quadrado, em 
conformidade com a IN nº 05, de 25 de maio de 2017. 

32.4. Após recebimento provisório dos serviços, conforme previsto nos arts. 49 e 50, da IN nº 
05/2017, o Executor do contrato deve instruir o processo de pagamento com a Nota Fiscal 
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ou Fatura e os demais documentos comprobatórios da prestação dos serviços e encaminhar 
para o setor competente para pagamento no prazo de até 30 dias. 

32.5. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 50 da IN 05/2017, quando houver 
glosa parcial dos serviços ou incorreções de valores, a CONTRATANTE deverá comunicar à 
CONTRATADA para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado, 
evitando, assim, efeitos tributários sobre valor glosado pela Administração. 

32.6. Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos 
de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser 
acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 
fórmulas: 

I=(TX/100) 365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

32.7. Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da 
seguinte forma: 

32.7.1. O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários 
contratados às correspondentes quantidades de serviços efetivamente realizados em cada 
um dos ambientes, aplicando-se eventual desconto em função da pontuação obtida no 
Relatório de Avaliação de Qualidade dos Serviços. 

 

33. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

33.1. Considera-se como mão de obra especializada aquela que for comprovada mediante 
diploma ou certificação, podendo ser de instituição oficial de ensino, fabricante e/ou entidade 
representativa da indústria ou dos empregados da área. Poderá ainda ser considerada como 
mão de obra especializada o técnico que apresentar carteira de trabalho assinada com 
experiência mínima de 02 (dois) anos. 

33.1.1. Poderá ser solicitada a qualquer tempo a comprovação dos requisitos acima 
mencionados. 

33.1.2. A não comprovação dos requisitos solicitados ensejará as penalidades previstas em 
contrato, a critério da Administração. 

33.2. Por ocasião do início da execução do contrato, deverá ser apresentada ao gestor do 
contrato a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do engenheiro responsável perante 
o CREA/DF. 

33.3. Os materiais serão fornecidos pela CEASA-DF, ficando a critério do setor de 
Manutenção a liberação dos mesmos. 

33.4. A empresa prestadora do serviço deverá proceder a uma visita técnica, em 
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conformidade com a Lei 13.303/2016 no local onde será executado o serviço, inteirando-se 
por completo da necessidade da Contratante, levando-se em conta as características do 
local da prestação dos serviços e eventuais dificuldades para execução do mesmo, e demais 
peculiaridades do objeto desta licitação, posto que, não serão aceitas alegações posteriores 
quanto ao desconhecimento da situação existente. 

33.5. A Visita Técnica será realizada, em até 01 (um) dia útil antes da data prevista para 
abertura da licitação, não sendo admitido, em hipótese alguma, desconhecimento total ou 
parcial dos serviços após a licitação. 

33.6. A Visita Técnica deverá ser agendada das 08h às 12h e das 13h às 16h, pelo telefone 
(061) 3363 1203 – Gerência Administrativa da CEASA-DF. 

33.7. O critério de julgamento a ser adotado deverá ser o de MENOR VALOR GLOBAL. 

 

 

 

Brasília/DF, 26 de abril de 2021. 

 

________________________________________________ 
HUGO MATSUOKA 
 
 
________________________________________________ 
MÁRCIO JOSÉ DE SOUZA 
Chefe da Seção de Manutenção 
 
 
________________________________________________ 

FERNANDO N. CABRAL DOS SANTOS 
Diretor Técnico Operacional 
 
 
 
APROVO O TERMO DE REFERÊNCIA em:  
 

Brasília/DF, 26 de abril de 2021. 

 
________________________________________________ 
Presidente da CEASA-DF 
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ANEXO I 
 

PANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO 
 
Nota(1): O licitante deverá apresentar as planilhas abaixo demonstradas, versando sobre o 
serviço contínuo a ser contratado, Eletricista. 
 

Mão de Obra vinculada à execução contratual 
 

Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-
obra 

1 Tipo de Serviço (mesmo serviço com características 
distintas) 

 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional  

3 Categoria Profissional (vinculada à execução 
contratual) 

 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  

Nota: deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
Lembrando que os profissionais, eletricistas e ajudante de eletricista, deverá constar a 
periculosidade, da mesma forma com o profissional bombeiro hidráulico com a isalubridade. 
 
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 Composição da Remuneração Valor (R$) 

A Salário Base  

B Adicional de Periculosidade  

C Adicional de Insalubridade  

D Adicional Noturno  

E Hora Noturna adicional  

F Adicional de Hora Extra  

G Intervalo Intrajornada  

H Outros (Especificar)  

 Total da Remuneração  

 
 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$) 

A Transporte  

B Auxílio Alimentação (Vales, cesta básica, etc.)  

C Assistência médica e familiar   

D Auxílio creche  

E Seguro de vida, invalidez e funeral  

F Outros (Especificar)  

 Total de Benefícios Mensais e Diários  

Nota: O valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor 
eventualmente pago pelo empregado). 
 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
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3 Insumos Diversos Valor (R$) 

A Uniformes  

B Materiais de Limpeza  

C Equipamentos  

D Manutenção de Equipamentos  

E Locação de Equipamentos (especificar)  

F Outros (especificar detalhadamente por item)  

 Total de Insumos Diversos  

Nota (1): Valores mensais por empregado; 
Nota (2): Deverão ser observados os itens inerentes para cada lote, neste módulo. 
 
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
 
 Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS: 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 

A INSS   

B SESI ou SESC   

C SENAI ou SENAC   

D INCRA   

E Salário Educação   

F FGTS   

G Seguro acidente do trabalho   

H SEBRAE   

 Total    

Nota (1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos 
pela legislação vigente. 
Nota (2): Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
 
Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias 

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$) 

A 13º Salário   

B Adicional de Férias   

Subtotal   

D Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário 
e Adicional de Férias 

  

 Total    

 
Submódulo 4.3 – Afastamento Maternidade 

4.3 Afastamento Maternidade % Valor (R$) 

A Afastamento Maternidade   

B Incidência do Submódulo 4.1 sobre 
afastamento maternidade 

  

 Total    

 
Submódulo 4.4 – Provisão para Rescisão 

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado   
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B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
indenizado 

  

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado   

D Aviso prévio trabalhado   

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio 
trabalhado 

  

F Multa do FTGS do aviso prévio trabalhado   

 Total    

 
Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4.5 Custo de Reposição do Profissional 
Ausente 

% Valor (R$) 

A Férias   

B Ausência por doença   

C Licença paternidade   

D Ausências legais   

E Ausência por Acidente de trabalho   

F Outros (especificar)   

 Total    

 
Quadro – Resumo – Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas 

4 Encargos sociais e trabalhistas % Valor (R$) 

A 13º salário + Adicional de Férias   

B Encargos previdenciários e FGTS   

C Afastamento Maternidade   

D Custo de Rescisão   

E Custo de reposição do profissional ausente   

F Outros (especificar)   

 Total    

 
 
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
 

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$) 

A Custos Indiretos (especificar, com os 
respectivos percentuais) 

  

B Tributos   

 B.1 Tributos Federais(especificar, com os 
respectivos percentuais) 

  

 B.2 Tributos Estaduais (especificar, com os 
respectivos percentuais) 

  

 B.3 Tributos Municipais (especificar, com os 
respectivos percentuais) 

  

 B.4 Outros Tributos (especificar, com os 
respectivos percentuais) 

  

C Lucro   

 Total    
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Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 
 
 
 
 

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
 

 Mão de Obra vinculada à execução contratual (valor por 
empregado) 

Valor (R$) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração  

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários  

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, 
equipamentos e outros) 

 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas  

Subtotal (A+B+C+D)  

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro  

 Total   

 
Quadro Demonstrativo – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 

 Valor Global da Proposta Valor (R$) 

 Descrição  

A Valor proposto por empregado  

B Valor mensal do serviço  

C Valor global da proposta 
(valor mensal do serviço x nº de meses do contrato) 

 

 
VALOR MENSAL E TOTAL DOS SERVIÇOS PARA O LOTE 01 

 

ESCALA DE TRABALHO 
VALOR 

UNITÁRI
O 

POSTO 

Nº DE 
EMPRE
GADO

S 

TOTAL 
(R$) 

LOTE 
01 

44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 1 (um) bombeiro 
hidráulico 

 01 (um) posto 

 

 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 1 (um) serralheiro 

 01 (um) posto 
 

 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 1 (um) 
Encarregado 

 01 (um) posto 

 

 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 1 (um) pedreiro 

 01 (um) posto 
 

 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 

 01 (um) posto 
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envolvendo 1 (um) pintor 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 1 (um) ajudante de 
eletricista 

 01 (um) posto 

 

 

 5 horas mensais, 1 Engenheiro 
eletrico não residente 

 01 (um) posto 
 

 

 5 horas mensais, 1 (um ) 
engenheiro civil não residente 

 01 (um) posto 
 

 

 12x36 envolvendo 4 (quatro) 
eletricistas 

 04 (quatro) postos 
 

 

 44 horas semanais, de 
segunda-feira a sábado, 
envolvendo 2 (dois) auxiliar de 
manutenção. 

 02 (dois) postos 

 

 

 plataforma tipo aranha (tesoura) eletrica de no minimo 14 mts, sendo 

20 horas por mes. 

  

 

 TOTAL MENSAL  

 TOTAL ANUAL  

 
 
ANEXO II 
ATESTADO DE VISTORIA 
 
Declaramos que a empresa 
_______________________________________________________, representada pelo(s) 
Sr.(s)_______________________________________________________, compareceu à 
vistoria obrigatória solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA ________________, vistoriou 
todas as instalações da CEASA/DF e obteve todas as informações 
Necessárias à execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
Brasília, _______ / _______ / ________ 
 
_______________________________________ 
Assinatura e carimbo do Responsável pela CEASA/DF 
 
_______________________________________DECLARO QUE REALIZEI A VISTORIA 
NAS INSTALAÇÕES DA CEASA/DF E OBTIVE TODAS AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA O FIEL CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Assinatura do Responsável da empresa 
CNPJ :___________________________________ 
CREA:___________________________________ 
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ANEXO III 
 
ROTINAS PRÉVIAS DE MANUTENÇÃO 
Reservatório de Água e sistema de distribuição ( período: mensal) 

  Verificar se a reserva técnica de incêndio está sendo mantida, registrando o nível 
observado; 

 Verificar se os registros  estão abrindo e fechando normalmente; 

 Verificar se há vazamentos e infiltrações de água através das paredes do reservatório 
subterrâneo; 

 Verificar se os reservatórios subterrâneos estão cheios de forma a garantir o abastecimento 
do reservatório central 

 Realizar leitura de hidrômetros. 
CAIXAS DE INCÊNDIO (período: mensal) 

 Corrigir vazamentos dos registros de incêndio,  

 Identificar adequadamente as caixas de hidrantes; 

 Pintar sempre que necessário as caixas dos hidrantes; 

 Fazer reparos necessários para que os hidrantes funcionem normalmente. 
 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ( período: semanal) 

 Verificação das válvulas de descarga; 

 Verificação das torneiras; 

 Verificação dos mictórios; 

 Verificação dos vasos sanitários. 

  Verificar sifões 
Tubulação Hidráulica ( período: mensal) 

 Limpeza dos filtros de água (bebedouros) 

 Verificação do estado da tubulação hidráulica; 

 Verificação do estado dos registros; 

 Verificação do nível de água do reservatório Central; 

 Verificação da aparência da água das torneiras; 

 Verificação do funcionamento da válvula de admissão de água (bóia). 
Rede de esgoto e águas fluviais (Período: semestralmente) 

 Limpeza e desentupimento das galerias de águas pluviais e rede de esgoto. 

 Limpar ralos sifonados e caixas de gordura. 

 Verificar estado geral de bocas de lobo danificadas 

 Verificar estado geral das caixas de esgoto(vazamentos 

Portas Blindex (mensalmente 

  Verificação geral de funcionamento; 

  Verificação do nível de óleo das molas hidráulicas; 

  Troca e/ou complementação de óleo; 

  Aperto das ferragens; 

  Regulagem geral das peças componentes do sistema; 

  Levantamento e ajuste das portas. 
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Alvenaria/ Cobertura, Lajes e Marquises preferencialmente antes do período chuvoso) 

 Avaliação das telhas, proteção dos rufos, estrutura dos telhados dos pavilhões; 

 Avaliação da capacidade de escoamento, pontos de interferência; 

 Avaliação dos pontos de umidade e proteção mecânica 

 Limpeza geral do telhado, lajes e sistemas de escoamentos; 

 Revisão e fixação de telhas, calhas pluviais e rufos; 

 Verificação de telhas velhas e quebradas. 

 Avaliação do estado geral das paredes (quebras, desgaste, pinturas); 
 
Esquadrias (período: semestral) 

  Revisão geral de janelas, portas, portões, grades de enrolar, suportes de aparelhos de ar 
condicionado; 

  Lubrificação de trincos, fechaduras, maçanetas, puxadores, dobradiças, trilhos, roldanas, 
molas hidráulicas; 

  Impermeabilização nas aberturas; 

  Verificação do estado dos vidros. 
 
Revestimentos Internos e Externos/áreas externas (período: semestral) 

 Verificar estado geral de conservação dos revestimentos de paredes, tetos e pisos 
(pinturas, rejuntamentos, rodapés, fixações, proteções, calafetação de juntas, etc.); 

 Verificar a existência de trincas, manchas e infiltrações, identificando a origem. 

 Verificar estado geral de conservação de calçadas, pátios, acesso, alambrados, 
muros e portões; 

Painéis Divisórios ( período: trimestral) 

 Verificar estabilidade das divisórias; 

 Verificação do estado de conservação de painéis, portas, montantes; 

 Verificar fixação e prumo; 

 Verificação do estado de conservação e funcionamento de dobradiças, pinos e 
parafusos de fixação; 

 Verificar o funcionamento de maçanetas, fechaduras, dobradiças e portas. 
 
 Manutenção preventiva/corretiva para mobiliário/serralheria/carpintaria (Período: 
trimestral)   

 Verificar portas, portões, grades de enrolar do prédio, alambrados; 

 Verificar suportes de aparelhos de ar condicionado; 

 Verificara estado de portas de armário; 

 Verificar estado de cadeiras, mesas, armários, móveis em geral (incluindo solda de 
pés, reforço de prateleiras) 

 
   


