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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças de elevadores tipo passageiro e 
duas plataformas. 
 

2. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE: Como todo equipamento eletromecânico, os 
elevadores estão sujeitos a falhas e defeito de funcionamento, necessitam, portanto, de serviços de 
manutenção, periódicos, para manter esses equipamentos em perfeita condições de funcionamento. 
 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO:  

ITEM DESCRIÇÃO Unidade Quantidade 

1 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 1 (UM) ELEVADOR TIPO 
PASSAGEIRO, SEM CASA DE MÁQUINAS, COM CAPACIDADE DE 10 
PASSAGEIROS OU 750KG, MARCA OTIS LINHA SOLUTION, LOTADO 
NO CENTRO CULTURAL SESC BOULEVARD. 

MÊS 12 

2 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 1 (UM) ELEVADOR TIPO 
PASSAGEIRO, COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS OU 225 KG, 
MARCA ORONA, VELOCIDADE DE 60 KM/MIN COM 03 PARADAS, 
LOTADO NO SESC MARABÁ. 

MÊS 12 

3 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO DE  MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
FORNECIMENTO DE PEÇAS DE 1 (UM) ELEVADOR TIPO 
PASSAGEIRO, COM CAPACIDADE DE 06 PASSAGEIROS, MARCA 
ORONA, LOTADO N A UNIDADE OPERACIONAL SESC CASTANHAL. 

MÊS 12 

4 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 
PLATAFORMAS MARCA MONTELE PARA CADEIRANTE, PARA 
UNIDADE OPERACIONAL SESC CASTANHAL. 

MÊS 12 

3.1. Caberá a contratada dentre outras obrigações, proceder o exame de revisão nos 
equipamentos, executando manutenção preventiva, no mínimo, com frequência mensal. 
 

3.2. Todos os trabalhos de manutenção serão efetuados por técnicos especializados, devidamente 
treinados, uniformizados, identificados e habilitados, a fim de garantir o padrão de qualidade. 
 

3.3. Programa de Manutenção Preventiva prevê a programação de inspeções de todos os trabalhos 
de conservação, ajustes e substituição de cada componente com base nas suas características 
técnicas, as visitas serão realizadas durante o horário de funcionamento do SESC definido nas 
condições contratuais. O programa de manutenção preventiva é concebido para minimizar o risco 
de falhas do equipamento, bem como o desgaste prematuro da instalação. 
 

3.4. Nas manutenções dos elevadores e plataformas serão feitos ajustes e lubrificações, 
consertando ou substituindo por peças novas o que for necessário, sem ônus para o SESC, dos 
componentes constantes nos elevadores. 

3.5. Para as manutenções preventivas a empresa deverá realizar uma visita mensal para efetuar a 
limpeza, regulagem, ajuste e lubrificação dos equipamentos e teste instrumental elétrico e eletrônico 
para segurança do uso normal das peças vitais, tais como: máquina de tração, regulador de 
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velocidade, chaves e fusíveis, correntes, partes externas do carro/contrapeso, mecanismo de porta 
e todas as demais partes mecânicas e elétricas do elevador. 

 

3.6. Cobertura total em casos de sobretensão e freios. 
 

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

4.1. Certidões de Registro e de Regularidade, emitidas pelo CREA, onde conste a compatibilidade 
entre a atividade regular da empresa e o objeto deste Termo, bem como as quitações da anuidade 
do período em curso, relativas à empresa e aos seus responsáveis técnicos. Serão aceitas também 
as certidões do CREA que reunirem as informações requeridas, da empresa e dos responsáveis 
técnicos.  

4.2. Para elaboração do orçamento, a empresa deverá apresentar os atestados de visita técnica. As 
visitas para vistorias são obrigatórias e deverão ser realizadas através de agendamento, 
acompanhada de funcionários do Sesc/PA que deverão rubricar e carimbar as referidas 
declarações. 

  

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:  

 Item 01: Gerência do Centro Cultural Sesc Boulevard; 

 Item 02: Gerência do Sesc Marabá; 

 Item 03: Gerência do Sesc Castanhal; 

 Item 04: Gerência do Sesc Castanhal. 

 

06. ITEM 01- OBRIGAÇÕES TÉCNICAS CONTRATUAIS REFERENTES Á MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA: 

6.1. Verificar ruídos anormais; 

6.2. Sistema de freio: verificação da abertura, lona e entreferro e limpeza; 

6.3. Sistema de motor/redutor/gerador: verificação de nível de óleo, vazamentos de óleos e 
faiscamentos; 

6.4. Sistema de polia/cabo de tração/conjunto regulador: verificação de equalização, lubrificação, 
aspectos de cabos e contos de segurança; 

6.5. Sistema de controle e seletor: verificação de folgas e faiscamento; 

6.6. Casa de máquinas: verificação de iluminação e acesso; 

6.7. Sistema de reabertura de porta: verificação de funcionamento; 

6.8. Sistema de segurança: realização de teste elétrico mecânico e hidráulico; 

6.9- Sistema de aceleração e desaceleração: verificação da partida e partida suave; 

6.10. Sistema de indicadores de posição de direção: verificação de funcionamento; 

6.11. Sistema de botoeiras (emergência/interfone/cabine), verificação de funcionamento; 

6.12. Sistema de amortecimento e trincos; 

6.13. Sistema de pistão/pára-choque de carro/CWT: verificação de óleo, lubrificação e 
funcionamento; 

6.14. Sistema de cabo ou corrente de compensação: verificação de lubrificação e folgas; 

6.15. Sistema de contrapeso e mola ou pistão: verificação de folga ou ajustes; 
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6.16. Sistema de corrediças ou rollerguide e CWT: verificação de funcionamento, ajustes e limpeza; 

6.17. Sistema de tensor: verificação de alinhamento folga e ajustes; 

6.18. Cabo de manobra: realização de inspeção visual e limpeza; 

6.19. Limites: verificação de funcionamento e limpeza; 

6.20. Topo da cabina: realização de inspeção visual e limpeza; 

6.21. Sistema de polias: verificação de ruídos e limpeza; 

6.22. Cabine: verificação de balanço excessivo, ajustes e limpeza; 

6.23. Guias: verificação de lubrificação, realização de inspeção visual e limpeza; 

6.24. Correias: verificação de ajustes e realização de inspeção e limpeza. 

6.25. Cobertura em caso de sobre tensão e raio. 

7. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: 

7.1. As peças serão fornecidas e substituídas de acordo com o plano de manutenção acima e 
aprovação do Sesc. A equipe técnica do Sesc, poderá solicitar laudo técnico para justificar retirada 
e substituição de peças. 

 
9. ITEM 02 E 03-OBRIGAÇÕES TÉCNICAS CONTRATUAIS REFERENTES Á MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA:  
 
9.1. Inspeção, reparo ou substituição dos dispositivos de segurança e de emergência: Contato da 
porta da cabine;Contato da porta dos pavimentos; rampa fixa ou móvel para fecho eletromecânico; 
Fecho mecânico; Freio de segurança;Limitador geral;Regulador de velocidade e pára-choque do 
tipo hidráulico; 
 
9.2. Inspeção e reparos da máquina e mecanismo de controle dos seguintes elementos:polia de 
tração;tambor;coroa sem fim;mancais;quadro de comando elétrico;seletor;fiação da torre;motor; 
 
9.2. Inspeção dos cabos de segurança e do regulador: substituição dos cabos de 
tração;Substituição do cabo do regulador de velocidade; 
 
9.3. Inspeção dos cabos de manobra e comando; 
 
9.4. Inspeção da armação do carro:substituição de corrediças de cabine e contrapeso; 
 
9.5. Inspeção da armação do cabo; 
 
9.6. Inspeção dos Indicadores:substituição de indicadores de posição (displays ou luminosos); 
 
9.7. Inspeções dos botões e botoeiras:Substituição de botões; 
 
9.8. Inspeção da Iluminação:restabelecimento de iluminação da cabine e casa de máquinas; 
 
9.9. Cobertura em caso de sobre tensão e raio. 

8. ITEM 02 E 03-SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: 

 
8.1. A CONTRATADA deverá efetuar os consertos ou substituições originadas pelo uso normal dos 
equipamentos, sem ônus para o CONTRATANTE, dos componentes listados abaixo; 
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8.2. Máquina: Coroa e sem fim, rolamentos de escora e dos mancais do eixo da coroa e da polia de 
tração, gaxetas, juntas de vedação, aro ou polia de tração, calços de isolação e lubrificantes; 
 
8.3. Motor/Estator, bobinas de campo e de interpolo, rotores, armadura, coletor, rolamentos, 
buchas, retentores, acoplamento, escovas, conectores, calços de isolação e lubrificantes; 
 
8.4. Gerador: Bobinas de campo e interpolo, conectores, armaduras, coletor, buchas, rolamentos, 
escovas, porta escova, calços de isolação e lubrificantes; 
 
8.5. Freio: lonas, sapatas, pinos, articulações, buchas, núcleo, bobina, molas, polia, anéis de 
regulagem; 
 
8.6. Controle/Seletor: Chaves eletromecânicas, painéis temporizados (circuito impresso), 
resistências, condensadores, relés de tempo e de sobrecarga, escovas, contatos, transformadores, 
placas e componentes microprocessadores; 
 
8.7. Hidráulica: Bloco de válvulas, motor elétrico, bomba e óleo da central óleo dinâmica, êmbolo e 
vedações, tubulações e mangueiras hidráulicas; 
 
8.8. Plataforma: Fuso, centralizador, embreagem cônica, correia e bucha de segurança; 
 
8.9. Cabos de tração, do regulador, de compensação e de manobra, corrediças das guias ou 
roldanas dos cursores, fita do seletor ou sensora, chaves de parada e de fim de curso, rampas, 
sensores eletrônicos, tensor do regulador, aparelho de segurança, pára-choques, operador de 
portas, suspensão da porta, sinalização e botões da cabine; 
 
8.10. Fechos eletromecânicos, contatos, suspensão de portas, sistemas de proteção de porta, 
sapatas, botões e indicadores; 
 
9.ITEM-04-OBRIGAÇÕES TÉCNICAS CONTRATUAIS REFERENTES Á MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA:  
 
9.1. PLANO DE MATUTENÇÃO MENSAL: 
 
9.2. Bases externas de botões - substituí-los se necessário; 
 
9.3. Botões de andar e cabine - substituí-los se necessário; 
 
9.4. Chamada de andar e cabine, funcionamento das portas, iluminação da cabine, limpeza da 
máquina e motor, limpeza do topo da cabine, limpeza do poço; 
 
9.5. Motor de tração-eliminação de vazamento, completar o óleo; 
 
9.6. Motor/gerador- limpeza e substituição de escovas, se necessário; 
 
9.7. Ruídos e desconforto na viagem (corrigir); 
 
9.8. Segurança da fita seletora; 
 
9.9. Seletor- Limpeza, ajuste e substituição de componentes se necessário; 
 
9.10. Testes das lâmpadas de emergência; 
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10. PLANO DE MANUTENÇÃO BIMESTRAL: 
 
11.1. Bases externas de botões- substituí-lo se necessário; 
 
11.2. Botões do andar e cabine, substituí-lo, se necessário; 
 
11.3. Chamada de andar e cabine, funcionamento das portas, iluminação da cabine, limpeza da 
máquina e motor, limpeza do topo da cabine, limpeza do poço; 
 
11.4. Motor de tração-eliminação de vazamento, completar o óleo; 
 
11.5. Motor/gerador- limpeza e substituição de escovas, se necessário; 
 
11.6. Ruídos e desconforto na viagem (corrigir); 
 
11.7. Segurança da fita seletora; 
 
11.8. Seletor- Limpeza, ajuste e substituição de componentes se necessário; 
 
11.9. Testes das lâmpadas de emergência; 
 
11.10. Verificar nivelamento; 
 
11.11. Cabo de tração- verificar estado geral, limpeza e lubrificação; 
 
11.12. Cabos de aço das portas dos andares-roletes e trincos; 
 
11.13. Fita seletora- verificar estado geral, limpeza e lubrificação; 
 
11.14. Limite superior e inferior - testá-los; 
 
11.15. Lubrificar as guias de deslize. 
 
12. PLANO DE MANUTENÇÃO TRIMESTRAL: 
 
12.1. Bases externas de botões - Substituí-los se necessário; 
 
12.2. Botões do andar e cabine, substituí-lo, se necessário; 
 
12.3. Chamada de andar e cabine, funcionamento das portas, iluminação da cabine, limpeza da 
máquina e motor, limpeza do topo da cabine, limpeza do poço; 
 
12.4. Motor de tração-eliminação de vazamento, completar o óleo; 
 
12.5. Motor/gerador- limpeza e substituição de escovas, se necessário; 
 
12.6. Ruídos e desconforto na viagem (corrigir); 
 
12.7. Segurança da fita seletora; 
 
12.8. Seletor- Limpeza, ajuste e substituição de componentes se necessário; 
 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

SEDE ADMINISTRATIVA – Av. Assis de Vasconcelos, 359, Centro – Belém-Pa • CEP: 66.010-010   
Fone / Fax.:. (91) 4005-9560 • E-mail: cpl@pa.sesc.com.br 

6/11 

12.9. Testes das lâmpadas de emergência; 
 
12.10. Verificar nivelamento; 
 
12.11. Verificar mecanismos de operador de porta; 
 
12.12. Cabo do regulador- verificar necessidade de incurtá-la ou substituir; 
 
12.13. Freio- Ajustar- substituir lonas, se necessário; 
 
12.14. Limpeza do fundo cabine; 
 
12.15. Limpeza da rampa móvel; 
 
12.16. Limpeza e ajuste das portas de abertura ao centro; 
 
12.17-Limpeza do passadiço; 
 
12.18. Pinel J, P3P, RPF e fusíveis na chave geral, testar todos; 
 
12.19.Verificar polia e tensor do poço- lubrificar e ajustar, se necessário; 
 
12.20. Regulador da velocidade: verificar polia, roldana e bracinho; 
 
12.21. Desmontar as chaves contactoras para limpeza e ajuste; 
 
12.22. Soleira dos andares e cabine. 
 
13. PLANO DE MANUTENÇÃO SEMESTRAL: 
 
13.1. Bases externas de botões - Substituí-los se necessário; 
 
13.2. Botões do andar e cabine, substituí-lo, se necessário; 
 
13.3. Chamada de andar e cabine, funcionamento das portas, iluminação da cabine, limpeza da 
máquina e motor, limpeza do topo da cabine, limpeza do poço; 
 
13.4. Motor de tração-eliminação de vazamento, completar o óleo; 
 
13.5. Motor/gerador- limpeza e substituição de escovas, se necessário; 
 
13.6. Ruídos e desconforto na viagem (corrigir); 
 
13.7. Segurança da fita seletora; 
 
13.8. Seletor- Limpeza, ajuste e substituição de componentes se necessário; 
 
13.9. Testes das lâmpadas de emergência; 
 
13.10. Verificar nivelamento; 
 
13.11. Verificar mecanismos de operador de porta; 
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13.12. Cabo do regulador- verificar necessidade de incurtá-la ou substituir; 
 
13.13. Freio- Ajustar- substituir lonas, se necessário; 
 
13.14. Limpeza do fundo cabine; 
 
13.15. Limpeza da rampa móvel; 
 
13.16. Limpeza e ajuste das portas de abertura ao centro; 
 
13.17. Limpeza do passadiço; 
 
13.18. Pinel J, P3P, RPF e fusíveis na chave geral testar todos; 
 
13.19. Verificar polia e tensor do poço- lubrificar e ajustar, se necessário; 
 
13.20. Regulador da velocidade: verificar polia, roldana e bracinho; 
 
13.21. Desmontar as chaves contactoras para limpeza e ajuste; 
 
13.22. Soleiras dos andares e cabine; 
 
13.23. Verificar estado geral e limpeza de corrente de compensação; 
 
13.24. Bloco de segurança: limpeza, lubrificação e ajuste; 
 
13.25. Lubrificar polia deslocadora; 
 
13.26. Operador de porta- eliminar ruídos e fazer ajustes necessários; 
 
13.27. Limpeza da suspensão, porta de cabines. 
 

14.- ITEM 04 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PLANILHA: 

 

ITEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

1 Bobina P/ chave de comutação  

2 Bobina P/ freio da maquina  

3 Bobina P/ freio do operador  

4 Borracha acoplamento 15,20 

5 Botão tipo nell. 

6 Alavanca P/ fechador 

7 CAPACETE BOTÃO REDONDO  

8 Chave P/ destravar Trinco canoa 

9 Corrediça de nylon  

10 Excentrico P/ suspensão de porta  

11 Engate externo P/ trinco  

12 Núcleo C/ capacete P/ botão  

13 Platino do engate do trinco capelinha seta  

14 Polia de tração  

15 Polia de tração com orelha 
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16 Roldana C/ rolamento P/ suspensão de porta  

17 Roldana de borracha C/ bucha  

18 Roldana de borracha P/ trinco de porta automática 

19 Rolete de encosto da suspensão  

20 Sapatilha de nylon P/ corrediça de porta  

21 Alavanca com rolamento P/ fechadura 

22 Alavanca P/fecho (cachorrinho) 

23 Amortecedor de borracha P/ batente  

24 Amortecedor de borracha P/ operador de porta  

25 Amortecedor de porta de pavimento 

26 Base contato para botão 21mn 

27 Base P/ contato de porta  

28 Base P/ neon completa  

29 Base P/ painel de chamada do botão modelinho 

30 Base P/ visor do indicador de setas  

31 Batente de borracha P/ porta de pavimento  

32 Bujão baioneta  

33 Botão modelinho sem painel  

34 Capacete P/ botão modelinho  

35 Chave P/ destravar trinco articulado  

36 Chave P/ destravar trinco canoa 

37 Chave P/ destravar trinco triangular 

38 Chaveta P/ porta de pavimento  

39 Contato duplo C/ base para trinco EV curto  

40 Contato duplo C/ base para trinco EV longo  

41 Contato P/ porta EV curto  

42 Contato P/ porta EV longo 

43 Contato FH para seletor  

44 Coroa P/ maquina  

45 Corpo botão modelinho  

46 Corrediça de nylon P/ porta de cabina  

47 Corrediça de nylon P/ guia de cabina e contra-peso 

48 Corrediça de nylon P/guia de cabina  

49 Dispositivo P/ regulagem de lamina  

50 Dispositivo P/ destravar Trinco  

51 Eixo excentrico P/ porta de cabina (seletor) 

52 Eixo P/ porta com furo de passagem 

53 Engrenagem dupla P/ operador de porta  

54 Grampo P/ dispositivo de abertura de porta   

55 Guia P/ nucleo do botão modelinho  

56 Indicador de setas completo 

57 Kit lubrificador de guias  

58 Contato de cobre P/ chave de comutação 

59 limitador de velocidade tipo R C/ polia  

60 limite duplo Na/NF 

61 Limite T simples com roldana TD 

62 Miolo de trinco antigo  

63 Mola P/ porta  

64 Mola P/ botão modelinho  

65 Mola P/ limitador de velocidade  
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66 Núcleo C/ capacete P/ botão modelinho 

67 Painel de chamada P/ botão  

68 Painel de chamada P/ botão C/ tiristor palheta e neon 

69 Painel de chamada P/ botão de cabina  

70 Painel fonte osciladora  

71 Painel P/ indicador de andar com neon  

72 Painel PDI Indicador de andar  

73 Perfil de alumínio C200mn P/ fixar perfil de borracha de porta  

74 Perfil de borracha fêmea para porta  

75 Perfil de borracha macho para porta  

76 Pino P/ engate do trinco  

77 Polia de desvio  

78 Polia de tração  

79 Ponta ADS P/ contato de porta  

80 Porta escova pressão constante gerador 

81 Relé 

82 Roldana C/ rolamento P/ suspensão de porta de cabina  

83 Roldana de borracha P/limitador de velocidade  

84 Roldana de borracha P/ trinco de porta automática 

85 Roldana de ferro C/ rolamento P/ suspensão de porta  

86 Eixo sem fim P/ maquina  

87 Sensor indutivo ICL 

88 Suporte alto P/ corrediça de porta  

89 Suporte baixo P/ corrediça de porta  

90 Suporte C/ eixo P/ porta pavimento 

91 Suporte P/ corrediça de cabina modelinho 

92 Suporte P/ Corrediça do contra-peso modelinho 

93 Tela perfurada P/ visor  

94 Trinco seletron modelinho  

95 URM unidade remota de monitoração 

96 Visor P/ porta de pavimento C/ botão e indicador de setas  

97 Visor vermelho  

98 Sensores Tipo Caneta 

99 Indicadores Digitais para os andares e cabina 

100 Placa mãe INFOLEV 

101 Placas RS 

102 Placas de acionamento de direção 

103 Contactoras de força 

104 Contactoras de fechamento ou abertura de porta de cabina 

105 Drive inversor 

106 Botões NEL 

107 Painéis de chamadas para botões NEL 

 

 

15. LOCAIS PARA VISITAS TÉCNICAS:  

 Centro Cultural Sesc Boulevard, situado na Rua Boulevard Castilho França nº 522/523. 

 Av. Barão do Rio Branco, nº 10 - Nova Olinda – Castanhal  - PA - CEP: 68.743-000. 
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 Av. Transamazônica, nº 1925 - Cidade Nova - Marabá – PA. 

16. DAS RESPONSABILIDADES:  

16.1. DA CONTRATADA: 

16.2. Caberá à empresa prestar serviços mediante a utilização de profissionais com capacitação 
específica e comprovada, munidos de todo o material necessário à execução dos serviços, devendo 
os mesmos apresentarem-se ao trabalho uniformizados e identificados através de crachás; 
 
13.3. Dispor no seu quadro de empregados 01(um) engenheiro mecânico devidamente credenciado 
pelo CREA/PA e com comprovada experiência no ramo, através da apresentação e emissão de 
ARTs, o qual será o responsável técnico pela manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos 
e 01 (um) mecânico ou técnico especializados, responsáveis pela execução dos serviços de 
manutenção; 
 
16.4. Afastar, imediatamente, das áreas do SESC qualquer empregado seu, que venha criar 
embaraços ou dificuldades às exigências de serviços que lhe forem apresentadas; 
 
16.5. A empresa se obrigará a manter profissional como reserva técnica, por qualquer motivo de 
faltas de seus funcionários, para execução dos serviços; 
 
16.6. A equipe técnica deverá atender, de imediato, às solicitações de manutenção corretiva dos 
equipamentos, todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados, no horário de 08:00 às 
22:00h, mantendo para isso telefone celular ativado; 
 
16.7. O atendimento dos pedidos de emergência, no horário das 22:00 às 07:00h, ficará restrito aos 
casos em que houver passageiros na cabine, acidente ou quando da necessidade do 
funcionamento do SESC; 
 
16.8.. O tempo máximo de resposta à chamados - entendendo-se como sendo período entre o 
registro do chamado até a chegada do técnico ao equipamento, será de 02 horas (120 min.); 
 
16.9. Assumir plena responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos 
serviços; 
 
16.10. Caso algum equipamento não possa ser colocado em funcionamento, a contratante será 
informada sobre as providências a serem tomadas e o tempo estimado para recolocá-lo em 
funcionamento. 
 
16.11. Fornecer relatório de visitas, discriminando todos os serviços realizados, as irregularidades 
encontradas nos equipamentos e apontando soluções para cada caso e as peças substituídas, 
quando necessário. 
 
16.12. Corrigir os serviços rejeitados pela fiscalização, dentro do prazo por ela estabelecido, 
arcando com as respectivas despesas. 
 
16.13. Todo material, componentes e lubrificantes necessários para a execução dos serviços de 
manutenção, serão fornecidos pela contratada, e deverão estar dentro dos padrões exigidos pela 
empresa fabricante e de acordo com as normas técnicas oficiais vigentes do país. 
 
16.14. A empresa deverá comprovar que dispõe de corpo técnico próprio, com experiência na área 
do objeto deste termo, necessários para a execução dos serviços. 
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16.15. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do serviço. 
 
16.16. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo, durante a execução do serviço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SESC. 
 
16.17. As peças serão substituídas de acordo com o plano de manutenção de cada equipamento. A 
equipe técnica do Sesc, poderá solicitar laudo técnico para justificar retirada e substituição de 
paças. 

17. DA CONTRATANTE: 

17.1.Efetuar o pagamento, de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste Termo de 
Referência, conforme item 7.3. 
 
17.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalização do contrato, 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da 
administração. 
 
17.3. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados 
pela Contratada. 
 
17.4. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa desempenhar 
normalmente o serviço contratado. 
 
17.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na 
execução do contrato. 
 
18. DO PAGAMENTO: 

18.1.  Depois de verificado que o serviço se encontra de acordo com as exigências contidas neste 
Termo de Referência, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal e recibo ou boleto bancário mensal, juntamente com a regularidade da 
contratada com a Seguridade Social (INSS), com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), creditada na conta corrente da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias uteis. 
 
18.2. O SESC reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado 
que o serviço prestado não está de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, 
aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
 
18.3. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da 
contratada, até que a situação seja resolvida, ou que o SESC seja ressarcido dos prejuízos 
causado. 
 
18.4. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, a declaração prevista no art. 4.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de 
janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), em duas vias. Caso a empresa não 
seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 
conforme Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012. 
 

19. OBSERVAÇÕES GERAIS: A partir do ato da assinatura do contrato a empresa deverá realizar 
a primeira visita para manutenção do elevador. 


