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Anexo I 

TERMO DE REFERÊNCIA – TR 

Pregão Eletrônico nº 016/2013 

1 – DO OBJETO 

1.1 - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, ON SITE, em uma 
autoenvelopadora da marca Max-Mailing A4, série MAX-115-0, incluindo as despesas com 
fornecimento de peças e mão de obra, por um período de 12 (doze) meses. 

2 - DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

2.1 - Manutenção Preventiva 

2.1.1 - A manutenção preventiva deverá compreender a limpeza e lubrificação e os insumos 
necessários, ajustes, fornecimento e troca de peças, quando necessário, sem ônus para o 
PRODERJ - Contratante, visando manter o equipamento em perfeitas condições de 
funcionamento. Mensalmente a Contratada deverá realizar visita técnica ao Contratante com a 
finalidade de inspecionar as condições de funcionamento do equipamento e corrigir eventuais 
defeitos identificados. 

2.2 - Manutenção Corretiva 

2.2.1 - A manutenção corretiva deverá ser realizada sob chamado do Contratante, quando 
defeitos ocasionais no equipamento forem detectados. Deverá ser disponibilizado um número 
telefônico e um e-mail onde os chamados possam ser registrados. Os chamados ocorrerão nos 
dias úteis, entre 08h00 e 18h00 e deverão ser atendidos em até 04 (quatro) horas após o registro 
da ocorrência. 

2.2.2 - A manutenção corretiva deverá compreender a limpeza e lubrificação e os insumos 
necessários, ajustes, fornecimento e troca de peças, quando necessário, sem ônus para o 
Contratante. 

2.3 - O atendimento dar-se-á da seguinte forma: 

a) Chamado Técnico: via telefone ou e-mail com registro de data e horário do chamado 
técnico, do acionador do chamado, número de série ou número do patrimônio do 
equipamento e descrição sumária da pane; 

b) Horário de Atendimento: horário comercial – das 08h00 às 18h00, de segunda a sexta 
feira;  

c) Tempo de Resposta / Início do Atendimento - O início do atendimento não poderá 
ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas, contadas a partir da data/hora da solicitação feita 
pelo representante do Contratante; 

d) Término do Reparo no equipamento não poderá ultrapassar o prazo de 24 (vinte quatro) 
horas, contadas a partir da data/hora da solicitação;  

e) Entende-se por início do atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde está 
instalado o equipamento; 

f) Entende-se por término do reparo do equipamento a sua disponibilidade para uso em 
perfeitas condições de funcionamento no local onde está instalado. 
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2.3.1 - Caso o reparo não possa ser concluído no prazo especificado no subitem 2.3 “d”, o 
equipamento deverá ser substituído por outro, no prazo de 24 (vinte quatro) horas contadas a 
partir da data/hora da solicitação, de forma a garantir o restabelecimento da funcionalidade do 
mesmo em perfeitas condições. 

2.4 - Manter os executantes dos serviços objeto deste TR, portando Crachás com nome, função e 
nome da empresa.  

2.5 - Não fazem parte da prestação desses serviços o fornecimento de materiais de consumo 
(cola e papel) e a operação do equipamento. 

3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - Fornecer aos seus técnicos a competente identificação, bem como todas as ferramentas e 
produtos necessários à execução dos serviços.  

3.2 - Apresentar, mensalmente, junto com a Nota Fiscal de Serviços, relatório técnico com 
detalhamento de todas as manutenções realizadas no mês. 

3.3 - Preencher a cada visita uma Ordem de Serviço (Apenso I), seja para manutenção 
preventiva ou corretiva, constando data, nome do funcionário e serviço realizado no equipamento. 
As Ordens de Serviço servirão de subsídio para a medição dos serviços. 

3.4 - Assumir toda e qualquer responsabilidade por dano e prejuízo causados por si ou seus 
prepostos, quando no exercício de suas obrigações derivadas do Contrato. 

3.5 - Manter, durante vigência do Contrato, em observância às obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de licitação. 

3.6 - Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários nos serviços do objeto licitado, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1 - Efetuar os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas no item 15 do 
Edital. 

4.2 - Designar comissão responsável pelos serviços, para acompanhar o(s) técnico(s) da 
Contratada em todas as fases de execução dos serviços. 

4.3 - Assegurar o livre acesso dos técnicos da Contratada aos locais necessários ao cumprimento 
dos serviços, prestando todas as informações que foram solicitadas em relação aos serviços a 
serem executados. 

4.4 - Supervisionar e controlar os serviços executados, a fim de atestar as faturas apresentadas 
pela Contratada. 

4.5 - Comunicar à Contratada as irregularidades manifestadas na execução do Contrato e receber 
dela as informações acerca das providências adotadas. 

4.6 - Notificar, por escrito, a Contratada da aplicação de eventuais penalidades, garantindo-lhe o 
direito ao contraditório e a ampla defesa. 
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5 - DOS PRAZOS 

5.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 
formalização. 

5.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se os limites previstos no art. 57, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da Contratada seja comprovadamente mais 
vantajosa para o Contratante. 

6 - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 - Os serviços serão executados no PRODERJ/Unidade Maracanã (UERJ), localizado na Rua 
São Francisco Xavier nº 524/2º andar – bloco 1 F – Sala 61 - Maracanã - Rio de Janeiro – RJ – 
CEP 20550-900. 

7 - DA VISTORIA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Deverá ser realizada vistoria ao local de execução dos serviços, descrito no item 6, mediante 
agendamento prévio pelo telefone (21) 2334-1814 ou 2334-1509, com os servidores da Gerência 
de Operação – GOP (Antonio Ubirajara ou Vagner Bomfim), conforme previsto no subitem 6.5 do 
Edital. 
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APENSO I 

ORDEM DE SERVIÇO  

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTO-ENVELOPADORA 

Data:  Hora Início: Hora Fim: 

 

Tipo de visita: Chamado: 

Visita Preventiva (      ) 

Visita Corretiva (       ) 

Não (      )  

Sim (       ) 

Data/Hora do Chamado: 

Serviços Executados:  

 

 

 

 

Assinatura representante da Contratada 

 

Assinatura do servidor GOP/PRODERJ 

 


