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EDITAL Nº 006/2022  
 
 

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC, por 

intermédio da Comissão de Seleção torna público, para conhecimento dos interessados que procederá 

à abertura de SELEÇÃO PÚBLICA DE FORNECEDORES MODO DE DISPUTA ABERTO, do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS 

DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA SEDE DO LABORATÓRIO NACIONAL DE 

COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC , para atender às necessidades do projeto “Utilização de HPC em 

modelagem de problemas da indústria de Petróleo”, cadastrado e gerenciado na FACC, conforme 

especificação detalhada no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA, observando os  preceitos legais em 

conformidade com o Decreto 8.241/2014 e do Decreto Federal nº 10.024/2019, subordinado às 

condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
Esta Seleção Pública será regida pelo Decreto Federal 8.241/2014 com vistas ao atendimento dos 

princípios da impessoalidade, da moralidade, da probidade, da publicidade, da transparência, da 

eficiência, da competitividade, da busca permanente de qualidade e durabilidade e da vinculação ao 

instrumento convocatório. Os participantes desta Seleção Pública de Fornecedores terão como 

referencial de tempo obrigatoriamente o Horário de Brasília – DF. 

 
ATENÇÃO: Esta Seleção Pública será lançada no Portal Licitações-e do Banco do Brasil como PREGÃO 

ELETRÔNICO visto que a plataforma do Banco do Brasil ainda não está ajustada para a nova modalidade 

de compra instituída pelo Decreto 8.241/2014: Seleção Pública de Fornecedores, logo, não terá 

IMPUGNAÇÃO de edital e atenderá todas as demais regras da modalidade Seleção Pública descritas no 

Decreto. 

 
1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

 
1.1. Data e horário do acolhimento das propostas: 08/11/2022 - 08:00. 

 
1.2. Data e horário de abertura das propostas: 24/11/2022 - 09:00. 
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1.3. Data e horário para início da etapa de lances: 24/11/2022 - 10:00. 
 
1.4. Formalização de consultas: Licitação nº 955077 

 
1.5. Endereço eletrônico: http://www.licitacoes-e.com.br 

 
1.6. Comprador: Diogo Tavares 

 
1.7. E-mail: compras@facc10.org.br 

 
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

2.1. A presente Seleção será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Comprador e sua Comissão de Seleção, mediante a inserção 

e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações” constantes da página 

eletrônica do Banco do Brasil – www.licitacoes-e.com.br/aop ou www.bb.com.br. 

2.3. Maiores informações sobre o presente processo poderão ser obtidas através do e-mail 

compras@facc10.org.br ou pelo telefone (21) 2141-7518, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 

17:00. 

2.4. A cópia do Edital e seus anexos poderão ser retirados via internet, no sítio oficial da Fundação, 

www.facc10.org.br.  
 

3. OBJETO 
 

3.1. O objeto da presente Seleção Pública visa a contratação de empresa especializada para a 

prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças dos sistemas de 

refrigeração do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

3.2. Em caso de divergência entre as especificações técnicas/quantitativos do objeto descritas no 

portal do Licitações-e do Banco do Brasil e as constantes deste Edital, prevalecerão as do edital e seus 

anexos. 

 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

4.1. A despesa com a execução do objeto desta Seleção Pública é estimada em R$ 767.127,37 
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(setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), à conta dos 

recursos consignados no Projeto Petrobras “Utilização de HPC em modelagem de problemas da 

indústria de Petróleo”, no Termo de Cooperação 5900.0115965.20.9. 

 
5. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES BANCO DO BRASIL 
 

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da Seleção deverão dispor de 

chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 

S.A., sediadas no país. 

5.2. A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em 

qualquer pregão Eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa 

da FACC, devidamente justificada. 

5.3. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer 

transação  efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 

da FACC responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.4. O credenciamento para acesso ao sistema é de inteira responsabilidade do fornecedor ou de 

seus representantes legais, e cabe aos mesmos efetuar o cadastramento com dados corretos e 

atualizados, atentando para a indicação do endereço eletrônico para melhor comunicação com a 

empresa. 

5.4.1. Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 

www.licitacoes- e.com.br/aop ou www.bb.com.br, opção “Sala de Disputa > Acesse Aqui”. 

5.5. O credenciamento do Fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

5.6. Como requisito para participação na Seleção, o Fornecedor deverá manifestar, em campo 

próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

prevista no Edital. 
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6. DA PARTICIPAÇÃO 
 

6.1. Poderão participar da presente seleção os interessados que atenderem a todas as exigências 

constantes deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação, com atuação em ramo 

pertinente e compatível com o objeto a ser selecionado, na data da abertura do certame. 

6.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação no presente 

processo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.2.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou 

empresa de pequeno porte, será assegurado à mesma o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da FACC, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de certidões negativas 

ou positivas com efeito de negativas. 

6.2.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo 

facultado à FACC convocar os participantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato  ou, ainda, revogar a Seleção. 

6.3. É admitida a participação de empresas estrangeiras neste processo de seleção pública. 

6.4. As empresas estrangeiras deverão ter, na data da sessão, representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente. 

6.5. Estão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se enquadrem em 

uma ou  mais situações a seguir: 

6.5.1. Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

6.5.2. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela FACC ou por 

qualque órgão da Administração Pública; 

6.5.3. Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 

motivada pelas hipóteses previstas no art. 88 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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6.5.4. Sejam declarados inidôneos em qualquer esfera da Administração Pública; 

6.5.5. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação; 

6.5.6. Estejam enquadrados em uma das hipóteses previstas pelo art. 9º da Lei Federal nº 

8.666/93 c/c art. 34 do Decreto Federal 8.241/2014; 

6.5.7. Estejam proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da 

Lei nº 9.605/98. 

6.6. As hipóteses de subcontratação de serviço para o fornecimento dos serviços descritos neste 

edital somente terão validade mediante prévia consulta e autorização expressa da FACC. 

7. PROPOSTA 
 

7.1. O Proponente deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente 

a fase de recebimento de propostas. 

7.2. Caberá ao Proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante toda a sessão 

pública da Seleção, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.3. A participação no processo dar-se-á pela digitação da senha privativa da empresa e 

subsequente encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir do dia da sua publicação 

e divulgação conforme a legislação vigente até a abertura da sessão do certame, exclusivamente por 

meio eletrônico. 

7.4. A proposta de preço deverá conter: 

7.4.1. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do Proponente; 

7.4.2. Modalidade e número da Seleção Pública; 

7.4.3. Descrição sucinta da prestação do serviço conforme este edital e anexos; 

7.4.4. Valor global do serviço, discriminando o valor mensal; 

7.4.4.1. O  valor mensal  deve ser apresentado em moeda nacional e em algarismo com 

no máximo 02 (duas) casas. 
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7.4.4.2. O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

7.4.4.2.1. Quando a divisão do valor global pela quantidade de meses licitada 

resultar em valor com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor unitário deverá 

ser adequado ao limite de duas casas decimais.  

7.4.5. O valor global do serviço deverá ser apresentado juntamente com os R$ 400.000,00 

(Quatrocentos mil reais) referentes à reserva orçamentária que será utilizado caso seja 

necessário a realização de modernização ou substituição de peças para manutenção 

corretiva. 

7.4.6. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura. 

7.4.7. Juntamente com a proposta de preço a empresa deverá apresentar a declaração de 

concordância com os Termos do Edital, conforme modelo anexo III; Declaração de 

atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme anexo IV; 

Declaração de Beneficiário da lei complementar nº 123/2006, conforme modelo Anexo V, 

no caso de beneficiário; Declaração de Visitação Técnica, conforme o modelo do Anexo I do 

Projeto Básico e se for o caso Declaração de Não Visitação Técnica, conforme o modelo do 

Anexo II do Projeto  Básico . 

7.5. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências 

do Edital   e as especificações técnicas ali previstas, bem como a simples participação neste processo 

implica aceitação de  todos os seus termos, condições, normas, especificações e detalhes. 

7.6. A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita realização dos serviços será interpretada 

como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a empresa pleitear acréscimo após a 

abertura das propostas. 

7.7. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da empresa, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

7.8. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e seus 

Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis ou defeitos capazes de dificultar o 
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julgamento, bem como, serão desclassificadas as propostas cujo valor seja manifestamente 

inexequível. 

 
8. ABERTURA 

 
8.1. A abertura da sessão pública desta Seleção Pública ocorrerá na data e na hora indicadas no 

preâmbulo deste Edital, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Comprador  

a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a Sessão Pública observarão, 

obrigatoriamente, o horário de Brasília e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

8.3. Aberta a sessão, serão divulgadas as propostas de preços recebidas, e poderão ser dados os 

lances, observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante do Edital. 

8.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, desde que não haja comunicação do 

Comprador em contrário. 

8.5. A comunicação entre o Comprador e os interessados ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante 

troca de  mensagens em campo próprio do sistema eletrônico. 

8.6. Até 02 dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de 

esclarecimentos via e-mail no endereço eletrônico compras@facc10.org.br. 

 
9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

9.1. O Comprador verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

9.2. Somente os Fornecedores com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 
10. FORMULAÇÃO DE LANCES 
 

10.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos Fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. 
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10.2. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

10.3. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

10.4. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

10.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

10.6. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. 

10.7. Se ocorrer a desconexão do Comprador no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico 

permanecer acessíveis aos Fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

10.8. No caso de a desconexão do Comprador persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão 

será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

10.9. A etapa de lance terá duração de 10 (dez) minutos. Ocorrendo um lance nos últimos dois 

minutos (do oitavo ao décimo minuto), a etapa será automaticamente prorrogada pelo sistema por 

igual período, ou seja, mais dois minutos. Enquanto forem apresentados lances nos dois minutos finais, 

haverá prorrogação. Caso contrário, a sessão será encerrada automaticamente. 

10.10. Antes de anunciar o vencedor, o Comprador poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contrapropostas diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que 

seja obtido preço melhor, e assim decidir sobre sua aceitação. 

10.11. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 

de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Comprador acerca da aceitação do 

lance de menor valor. 

10.12. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o Comprador verificará a conformidade da 

proposta classificada em primeiro lugar com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, 

a regularidade da habilitação do autor da proposta e o cumprimento, na forma do Decreto Federal nº 

8.241/2014. 
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11. BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

11.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de 

pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 

proceder-se-á da seguinte forma: 

11.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 

de 5 (cinco) minutos, apresentar proposta de preço inferior à do proponente mais bem 

classificado e, se atendidas  as exigências deste edital, ser contratada. 

11.1.2. O convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 

controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar 

nº 123/2006. 

11.1.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 

do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/2006, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da 

referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

11.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrarem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 

da Lei Complementar nº 123/2006, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. 

11.1.5. Na hipótese da não-contratação, nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei 

Complementar nº 123/2006, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente 

vencedora do certame. 

12. NEGOCIAÇÃO 
 

12.1. O Comprador poderá encaminhar contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o  lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

contratação. 
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12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

proponente. 

 
13. JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 

13.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e 

condições  estabelecidas neste Edital e Anexos. 

13.2. As especificações e o valor do objeto ofertado pelo arrematante, bem como a documentação 

de habilitação (item 14) deverão ser anexados no sistema ou em último caso, enviadas através do e-

mail compras@facc10.org.br, em até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da etapa de lances 

e negociação, atualizada em conformidade com os lances ofertados. 

13.3. O proponente que abandona o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital. 

13.4. O Comprador examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço 

ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto. 

13.5. O Comprador poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da FACC 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

13.6. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do proponente, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

13.7. Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao 

autor da proposta de menor preço. 

13.8. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se o arrematante desatender as 

exigências deste edital, o Comprador examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital, com convocação do Fornecedor respectivo 

para negociar redução do preço ofertado e, se for o caso, assinar o Contrato ou emitir Ordem de 

Compra/Serviço. 

13.9. Homologada a Seleção pela autoridade competente, será expedido Contrato ou Ordem de 
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Compra/Serviço. 

13.10. O adjudicatário que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 

injustificadamente deixar de assinar o Contrato ou, ainda, descumprir a respectiva Ordem de 

Compra/Serviço, estará sujeito às penalidades previstas neste Edital. 

 
14. HABILITAÇÃO 
 
14.1. A documentação relativa à habilitação jurídica (Art. 19, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em: 

14.1.1. Cédula de identidade dos representantes legais; 

14.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

14.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de 

sociedades comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

no caso de sociedades por ações; 

14.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

14.2. A documentação referente à regularidade fiscal (Art. 20, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em: 

14.2.1. Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

14.2.2. Prova de Regularidade fiscal com a FAZENDA FEDERAL NACIONAL, mediante apresentação 

de Certidão Conjunta de Débitos (Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa), expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente todos os créditos tributários federais à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta n° 175, de 02/10/2014; 

14.2.3. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Estadual (sede do fornecedor); 

14.2.4. Certidão Negativa de Débitos junto à Fazenda Municipal (sede do fornecedor); 

14.2.5. Certidão de Regularidade junto ao FGTS; 

14.3. A documentação referente à qualificação técnica (Art. 21, Decreto n. 8.241/2014) consistirá em:  

14.3.1.  Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, declaração ou 
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certidão, emitida por pessoa  jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 

arrematante executou atividades compatíveis em características com o objeto desta 

Seleção Pública. 

14.3.1.1. O atestado deverá estar emitido em papel timbrado do órgão ou da Empresa que 

o expediu, ou deverá conter carimbo do CNPJ do mesmo ou outra informação que 

permita a devida identificação do emitente. 

14.3.1.2. O atestado de capacidade técnica poderá ser apresentado em nome da empresa, 

com CNPJ da matriz e/ou da filial do Proponente. 

14.3.1.3. Não será aceito atestado de capacidade técnica emitido pelo próprio proponente. 

14.3.2. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da 

empresa. 

14.3.2.1. O registro no CREA é obrigatório para prestação de serviços técnicos 

especificados de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, e o objeto deste processo 

inclui a prestação de serviços de manutenção nos equipamentos, que serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

14.3.3. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do 

Engenheiro responsável. 

14.3.3.1. O serviço de manutenção deve ser executado por profissional habilitado. Tal 

engenheiro Responsável Técnico pela empresa será o responsável pelas informações 

contidas nos laudos/relatórios. O registro no CREA é obrigatório para prestação de 

serviços técnicos especificados de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66. 

14.4. A documentação referente à qualificação econômico-financeira (Art. 22, Decreto n. 

8.241/2014) consistirá na apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física. 

14.5. Declaração de domicílio bancário para cadastramento dos dados bancários do proponente. 

14.6. Declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela 

administração pública (Art. 19, V, Decreto 8.241/2014). 
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14.7. Proposta comercial discriminada, expressa em moeda corrente nacional, devendo incluir todas 

as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto, 

devidamente corrigidos após o encerramento dos lances. A proposta deverá ser assinada pelo seu 

representante legal,  redigida em português, de forma clara, não podendo ser manuscrita nem conter 

rasuras. 

14.8. A documentação de habilitação deverá ser anexada no sistema e enviada pelo vencedor do 

certame,  através do e-mail compras@facc10.org.br, em até 24 (vinte e quatro) horas após o 

encerramento da etapa de lances e negociação, atualizada em conformidade com os lances ofertados. 

14.8.1. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da  tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos. 

14.8.2. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos 

e documentos. 

14.8.3. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar  em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente 

em nome da matriz. 

14.8.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma 

restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

14.8.5. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, e 

facultará ao Comprador convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 

classificação. 

14.9. O Comprador verificará, ainda, sob pena de inabilitação: 
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14.9.1. A existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas 

Inidôneas e Suspensas/CGU junto ao sítio do Portal da Transparência, no sítio 

www.portaltransparencia.gov.br. 

14.9.2. A existência de registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, 

disponível no Portal da  CNJ, no sítio www.cnj.jus.br. 

14.9.3. Se na composição societária existe servidor com vínculo junto a Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento da Computação Científica – FACC ou Laboratório Nacional de 

Computação Científica - LNCC. 

14.10. Sendo constatado qualquer impedimento de licitar ou contratar por parte do proponente em 

qualquer das consultas anteriores, no que se refere à FACC, o mesmo será inabilitado. 

14.11. Demais documentos: 

14.11.1. ANEXOS II, III, IV e V devidamente assinados por representante legal da empresa. 

14.11.2. A não remessa desses documentos poderá acarretar na INABILITAÇÃO do Fornecedor. 

14.11.3. A autenticidade dos documentos exigidos e enviados poderá ser confirmada pelo 

Comprador e Comissão de Seleção. 

 
15. DA SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E/OU IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
15.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo de Seleção Pública deverão ser enviados 

ao  Comprador até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço compras@facc10.org.br. 

15.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa 

poderá impugnar, na forma eletrônica, o ato convocatório desta Seleção Pública. 

15.3. Caberá ao Comprador manifestar-se sobre o pedido de esclarecimento ou decidir sobre a 

impugnação no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento, pelo Comprador, do 

pedido de esclarecimento ou da impugnação. 

15.4. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento e as impugnações apresentados fora dos 

prazos estabelecidos.  
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16. RECURSOS 
 

16.1. Declarado o vencedor, o Comprador abrirá prazo de 24 horas, durante o qual qualquer 

proponente poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua 

intenção de recurso. 

16.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Comprador a adjudicar o objeto ao 

proponente  vencedor. 

16.3. O Comprador examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando- a, 

em campo próprio do sistema. 

16.4. O proponente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando os demais proponentes, desde logo, 

intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do 

término do prazo da recorrente. 

16.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, 

o proponente interessado poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances. 

16.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Comprador serão 

apreciados pela autoridade competente. 

16.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

16.8. O recurso interposto, não terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de manifestação 

expressa do Comprador neste sentido. 

16.9. Para a microempresa ou a empresa de pequeno porte, a abertura da fase recursal em relação 

ao resultado do certame ocorrerá após o transcurso dos prazos de regularização fiscal de que tratam o 

art. 4º, § 4º do Decreto nº 8.538/2015. 

 
17. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 
 

17.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Comprador, salvo quando houver recurso, hipótese 

em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 
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17.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (Art. 27 do Decreto n.º 5.450, 

de 31 de maio de 2005). 

17.3. A publicidade, em jornal de grande circulação, do extrato do resultado da Seleção Pública, com 

indicação do número da Seleção em referência, gênero sucinto do objeto, nos termos da lei, poderá 

ser substituída por publicação no sítio oficial do órgão gerenciador, devendo o endereço eletrônico ser 

o mesmo da divulgação do edital. 

 
18. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

18.1. Homologada a licitação será firmado contrato com o licitante vencedor do presente pregão nos 

termos da minuta constante do Anexo VI, parte integrante deste edital, que conterá, dentre suas 

cláusulas, as de Condições de Pagamento, Obrigações da Contratada e Obrigações do Contratante. 

18.1.1. É condição para a celebração do contrato a manutenção de todas as condições exigidas 

na habilitação. 

18.2. O Proponente vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, para 

assinar o  Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez,  por igual período, mediante solicitação 

do Fornecedor vencedor, durante o transcurso do prazo referido, devidamente justificada, a ser 

analisada e aprovada pela FACC. 

18.3. O contrato terá vigência de 21 (vinte e um) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 28 e 29, do decreto nº 8.241/2014. 

18.3.1. A prorrogação a que se refere o item anterior será realizada mediante termo aditivo. 

18.3.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. 

18.4. A recusa injustificada do vencedor em assinar o Contrato ou declarar o recebimento da Ordem 

de Compra/Serviço dentro do prazo estabelecido, bem como seu descumprimento, poderá sujeitar o 

Fornecedor às penalidades previstas no item 20 deste Edital. 

18.5. O Contrato poderá ser cancelado pela FACC nas seguintes hipóteses: 

18.5.1. Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela 

Clicksign 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d



17 

  

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479  

ocorrência de uma das  hipóteses prevista pelo art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

18.5.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, formalizado por documento 

fundamentado e  assinado pelo Contratante e pelo Contratado; 

18.5.3. Judicialmente, nos termos da legislação. 

19. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

19.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 

executados pela Contratada, em conformidade com este Edital e seus anexos. 

19.2. Os pagamentos dos serviços realizados serão feitos em parcelas mensais e consecutivas em até 

15 dias úteis contra entrega da nota fiscal e aprovação do Gestor do Contrato. 

19.3. O custo referente a substituição de todas as peças necessárias para a execução dos serviços de 

manutenção corretiva serão faturadas conforme demanda e num prazo de até 15 dias úteis após o 

recebimento das peças adquiridas, contra entrega da nota fiscal e aprovação do Gestor do Contrato. 

19.4. A Nota Fiscal deverá ser emitida sempre como serviço pela própria Contratada, 

obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e 

da proposta, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais e da 

matriz. 

19.5. O pagamento não isentará a Contratada das suas responsabilidades e obrigações. 

19.6. Constatando o Contratante qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta será 

devolvida à Contratada, a fim de que a mesma proceda às devidas correções, sendo que o prazo de 

pagamento será contado a partir da reapresentação do documento corrigido. 

19.7. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, em conta e instituição bancárias 

indicadas pelo Proponente em sua proposta de preços. 

19.8. A conta informada deverá ser de titularidade da empresa Contratada, sendo inviável o depósito 

em conta de titularidade de pessoa física vinculada ou não à empresa, bem como inviável o pagamento 

através de qualquer outra forma que não o depósito bancário. 

 
20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

20.1. O Proponente que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 
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Contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa,  ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, estará 

sujeito às seguintes sanções, garantido o direito à ampla defesa: 

20.2. Multas: 
20.2.1. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, 

na prestação do serviço, até o limite de 9,9% correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for 

o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

20.2.2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

Seleção Pública em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente; 

20.2.3. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas; 

20.2.4. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas. 

20.2.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito 

oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina. 

20.2.6. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato 

quando o infrator der causa à rescisão do mesmo. 

20.2.7. Multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar 

a rescisão do contrato e sua conduta implicar em gastos à FACC superiores aos contratados. 

20.3. Impedimento de participar de seleções públicas da FACC e de contratar com a referida 

instituição, pelo  prazo de até 05 (cinco) anos. 
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20.4. No caso de aplicação de qualquer das sanções aqui previstas, caberá apresentação de recurso 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

20.5. No caso de aplicação da sanção de multa, a mesma será cobrada administrativamente, 

mediante notificação via Correio, e deverá ser recolhida na forma descrita no documento. 

20.6. A multa será cobrada judicialmente em caso de não recolhimento na forma e prazo 

estabelecidos na notificação. 

21. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

21.1. A presente Seleção não importa necessariamente em contratação, podendo a FACC revogá-la, 

no todo ou em parte, por razões de interesse da Fundação, derivadas de fato superveniente 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 

fundamentado, tudo sempre disponibilizado no sistema para conhecimento dos Fornecedores 

participantes. 

21.2. A FACC poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas 

ou para sua análise. 

21.3. A critério da FACC, o item poderá ter seu registro cancelado por ser considerado 

economicamente desequilibrado, em função de significativa variação de mercado. 

21.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do processo, sendo que a falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, na rescisão 

do Contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

21.5. É facultado ao  Comprador, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase do processo, 

promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

21.6. Os Fornecedores intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 

no prazo determinado pelo Comprador, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

21.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta. 
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21.8. As normas que disciplinam esta Seleção Pública serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da FACC, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

21.9. As decisões referentes a este processo seletivo poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, constituindo meio lícito de prova. 

21.10. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Comprador, com devido suporte de 

Assessoria Jurídica, Comissão de Seleção e autoridade superior. 

21.11. A participação do Fornecedor nesta Seleção implica em aceitação de todos os termos deste Edital. 

21.12. Caberá ao Fornecedor interessado em participar desta Seleção Pública: 

21.12.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema 

ou ao órgão promotor da Seleção responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

21.12.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo de Seleção, 

responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
22. DO FORO 
 

22.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no foro de Petrópolis/RJ, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d” da 

Constituição Federal. 

 
Petrópolis, 08 de novembro de 2022. 

 
Diogo Tavares  
Comprador 
 
Rik Ibrahim 
Gerente Executiva 

Francisco Roberto Leonardo  
Diretor Geral 

 
Flavio Barbosa Toledo  
Diretor Administrativo 
Financeiro
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ANEXO I DO EDITAL 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9 
Contratante: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica 
Beneficiário: Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 
 

1. OBJETO 

Consitui como objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada em 

serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, dos sistemas de refrigeração 

instalados na sede do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, situada na Avenida Getúlio 

Vargas, 333, bairro Quitandinha, Petrópolis/RJ, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
 

1 

Manutenção preventiva e 

corretiva em equipamentos de 

refrigeração 

 

Meses 

 

21 

 

2 

Substituição de peças e 

acessórios para manutenção 

corretiva 

 

Valor 

 

R$ 400.000,00 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) oferece serviços computacionais de alto 

desempenho por intermédio do CENAPAD-RJ. Este por sua vez integra o SINAPAD, Sistema Nacional de 

Processamento de Alto Desempenho, que é também coordenado pelo Laboratório Nacional de 

Computação Científica (LNCC). Em sua sede está instalado um supercomputador, chamado de Santos 

Dumont, que possui capacidade de processamento de 5,1 Petaflop/s, estando à disposição da 

comunidade científica e acadêmica brasileira. Além do supercomputador, o Laboratório Nacional de 
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Computação Científica (LNCC) possui um Datacenter em sua sede, além de 213 (duzentos e treze) 

projetos que utilizam seus serviços.  

Os sistemas que compõe a infraestrutura de refrigeração do Datacenter do Laboratório Nacional de 

Computação Científica (LNCC) e do supercomputador Santos Dumont serão licitados em conjunto, eis 

que todos os equipamentos que compõem os sistemas devem funcionar de maneira integrada, já que o 

supercomputador está interligado ao Datacenter do Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC), evitando assim, desequilíbrios que poderão comprometer a eficiência dos sistemas de 

refrigeração. 

A reserva orçamentária para modernização e substituição de peças foi apontada considerando que são 

equipamentos com uma longa vida útil, mas que por necessidade de adequação a normas técnicas ou 

por Obsolescência, seja necessário a reposição de peças que não estejam elencadas no processo sendo 

necessária a utilização apenas em casos fortuitos. 

Em estudo realizado com nosso corpo técnico e mercado de peças que podem ser substituídas, 

constatamos que para a reserva orçamentária, considerando que são equipamentos duráveis, o valor de 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) atenderá eventuais necessidades pelo período de 21 meses. 

3. MODALIDADE E TIPO 

Pregão Eletrônico do tipo Menor preço global. 

4. VALOR ESIMADO DA CONTRATAÇÃO 

4.1. O valor global estimado para a contratação do serviço será na ordem de R$ 767.127,37 

(setecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos). Deste total, 

estão estimados os seguintes itens: 

4.1.1. Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração – R$ 367.137,37 

(trezentos e sessenta e sete mil, cento e trinta e sete rais e trinta e sete centavos). 

4.1.2. Verba para fornecimento de peças e Acessórios para manutenção corretiva – R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
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5. FONTE DE RECURSO 

As despesas decorrentes da presente Seleção Pública correrão à conta dos recursos consignados no 

projeto intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de Petróleo”, 

financiado pela Petrobras, termo de cooperação nº 5900.0115965.20.9, SAP nº 4600624782. 

6. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitante com a proposta, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até data e o horário marcados para a abertura 

da sessão pública. 

6.2. Para habilitação dos licitantes será exigida a documentação relacionada a seguir: 

6.2.1. Habilitação Jurídica:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

Observação:  Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) 

alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, 

ou a última alteração consolidada. 

6.2.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei. 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

6.2.3. Qualificação Técnica: 

a) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da 

empresa; 

a.1) O registro no CREA é obrigatório para prestação de serviços técnicos especificados 

de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66, e o objeto desta Seleção Pública inclui a 

prestação de serviços de manutenção nos equipamentos, que serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

b) Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do 

Engenheiro responsável; 

b.1) O serviço de manutenção deve ser executado por profissional habilitado. Tal 

engenheiro Responsável Técnico pela empresa será o responsável pelas informações 

contidas nos laudos/relatórios. O registro no CREA é obrigatório para prestação de serviços 

técnicos especificados de acordo com a Lei Federal nº 5.194/66. 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que o licitante presta ou prestou serviços de natureza compatível 

com o objeto deste pregão. 
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c.1)  O (s) atestado (s) deverá (ão) estar emitido (s) em papel (eis) timbrado (s) do (s) 

órgão  (s) ou da (s) empresa (s) que o expediu (ram), ou deverá (ão) conter carimbo do 

CNPJ do (s) mesmo (s) ou outra informação que permita a devida identificação do 

emitente. 

c.2) O (s) atestado (s) de capacidade técnica poderá (ão) ser apresentado (s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais) do proponente. 

c.3) Não será (ão) aceito (s) atestado (s) de capacidade técnica emitido (s) pelo próprio 

proponente. 

6.2.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física, quando for o caso. 

a.1) Na hipótese em que a certidão para recuperação judicial ou extrajudicial for positiva, 

deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo 

competente, do plano de recuperação em vigor. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1. A proposta de preços ajustada deverá conter: 

7.1.1. A razão social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do Proponente; 

7.1.2. A modalidade e o número da Seleção Pública; 

7.1.3. Descrição sucinta da prestação do serviço conforme este documento; 

7.1.4. Valor global do serviço, discriminando o valor mensal. 

7.1.4.1.  O valor mensal deve ser apresentado em moeda corrente nacional, em  algarismo 

com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

7.1.4.1.1. Quando a divisão do valor global pela quantidade de meses resultar em valor 

com mais de 2 (duas) casas decimais, o valor mensal deverá ser adequado 
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conforme subitem acima. O valor global obtido após a adequação deverá ser igual 

ou inferior ao valor arrematado. 

7.1.5. O valor global do serviço deverá ser apresentado juntamente com os R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais) referentes à reserva orçamentária que será utilizado caso seja 

necessário a realização de modernização ou substituição de peças. 

7.1.6. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura. 

8. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

8.1. O prazo de execução do serviço será contado a partir da data de envio da ordem de serviço e 

vigorará por 21 (vinte e um) meses. 

9. LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 

9.1.  Laboratório Nacional de Computação Científica – Av. Getúlio Vargas, 333 – Quitandinha, 

Petrópolis – RJ, 25651-075. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente 

executados pela Contratada, em conformidade com este Termo de Referência. 

10.2. Os pagamentos dos serviços realizados serão feitos em parcelas mensais e consecutivas em até 

15 dias úteis contra entrega da nota fiscal de serviço e aprovação do Gestor do Contrato. 

10.3. Os custos referentes a substituição de todas as peças necessárias para a execução dos serviços de 

manutenção corretiva serão faturados conforme demanda e num prazo de até 15 dias úteis após o 

recebimento das peças adquiridas, contra entrega da nota fiscal de serviço e aprovação do Gestor do 

Contrato. 

10.4. Por se tratar de investimento proveniente de financiamento público caso a financiadora 

descontinue o projeto, por qualquer razão, o contrato, fruto deste Termo de Referência também terá seu 

pagamento suspenso. 

10.5. A Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nos 

serviços aprovados pela Fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas neste Termo de Referência. 
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10.6. A Nota Fiscal ou Fatura apresentada deverá conter expressamente os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como: 

a) A data de Emissão; 

b) Prazo de Validade; 

c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante 

d) O período de Prestação dos Serviços 

e) O valor a pagar; e 

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

10.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

As obrigações aqui elencadas são apenas exemplificativas, logo, deverão adequar-se a necessidade do 

projeto; 

11.1. Acompanhar a execução do contrato; 

11.2. Proceder ao pagamento do contrato, na forma e nos prazos pactuados; 

11.3. Notificar, por escrito, à Contratada, em nome e sob ordens do Beneficiário, a ocorrência de 

eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

11.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

11.5. Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

11.6. Verificar se os empregados da Contratada atendem os requisitos mínimos de qualificação 

profissional exigidos, solicitando substituições, se for o caso; 

11.7. Efetuar as retenções tributárias e glosas devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida 

pela contratada, em conformidade com a legislação pertinente. 

  

Clicksign fa28fd7a-9e6d-4a3c-9d04-a2d6fe632ecfClicksign 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d

http://www.facc10.org.br/


8 

  

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479  

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

As obrigações aqui elencadas são apenas exemplificativas, logo, deverão adequar-se a necessidade do 

projeto; 

12.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação dos 

empregados devidamente habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários. 

12.2. Apresentar Relatório de Vistoria Inicial dos equipamentos e instalações, bem como o Plano de 

Execução dos Serviços, assinado pelo responsável técnico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos a contar da data da Ordem de Serviço. 

12.3. Obter junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. do contrato a ser 

assinado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após sua assinatura, apresentando o 

documento ao gestor do contrato.  

12.4. Apresentar a contratante, no início do contrato e sempre que houver alteração, a relação 

nominal (com seus dados pessoais) dos profissionais que prestarão os serviços de manutenção 

nas instalações do Beneficiário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. 

12.5. Fornecer aos seus técnicos: treinamentos, softwares, instrumentos de medição aferidos, 

equipamentos, ferramental e acessórios, necessários à execução dos serviços, assumindo a 

responsabilidade pelo transporte, guarda, carga e descarga dos mesmos.  

12.6. Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, as ferramentas alocadas para 

execução dos serviços que não estiverem revestidas de qualidade e/ou condições de uso. 

12.7. Prestar serviços de forma a assegurar que os equipamentos e instalações mantenham regular, 

eficiente, seguro e econômico funcionamento.  

12.8. Solicitar autorização prévia ao Gestor do contrato para todo equipamento, componente ou 

peça que necessitar ser removido para conserto em oficinas. As despesas com a retirada, a 

remessa, a devolução e a posterior reinstalação dos componentes correrão por conta da 

Contratada. 

12.9.  Entregar todas as peças, componentes e materiais porventura substituídos pela Contratada ao 

gestor do contrato. 

12.10.  Comunicar imediatamente ao gestor do contrato e a Contratante toda e qualquer 

irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução dos serviços contratados. 
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12.11.  Propiciar a Contratante e ao Beneficiário todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização 

dos serviços. 

12.12.  Acatar as determinações do gestor do contrato quanto à execução dos serviços de 

manutenção objeto do contrato, que poderá sustar, total ou parcialmente, a realização de 

serviços mal executados ou sempre que considerar a medida necessária. 

12.13.  Assumir inteira responsabilidade pela conservação e limpeza dos locais de circulação e de 

execução dos serviços. O desenvolvimento de trabalhos que envolvam transporte e montagem 

de equipamentos deverá ser rigorosamente planejado, protegendo-se especialmente os 

materiais de acabamento existentes na edificação (pisos e paredes). 

12.14.  Fornecer a Contratante os números de telefones celulares do responsável técnico e/ou 

responsável pela condução dos serviços, com perfeito conhecimento do objeto do contrato, para 

o pronto deslocamento e atendimento em situações de emergência ou de algum sintoma 

anormal em equipamentos e instalações. 

12.15.  Apresentar justificativa da viabilidade técnica dos serviços para comprovação da 

exequibilidade dos valores propostos, quando solicitado pela Contratante; 

12.16.  Os empregados da Contratada, estando em serviço, deverão se apresentar sempre limpos e 

asseados, tanto no aspecto de vestuário e calçado quanto no de higiene pessoal. 

12.17.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

12.18.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos. 

12.19.  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso. 

12.20.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante. 
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12.21.  Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência. 

12.22.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 

Administração. 

12.23.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

12.24.  Relatar à Contratante e ao Beneficiário toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços. 

12.25.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 

do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

12.26.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 

12.27.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação. 

12.28.  Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes ou 

que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

12.29.  Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios 

de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento do objeto desta contratação. 

12.30.  Esclarecer previamente com a Contratante, via Fiscalização, toda e qualquer dúvida, antes da 

execução dos serviços correspondentes. 

13. OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

As obrigações aqui elencadas são apenas exemplificativas, logo, deverão adequar-se a necessidade do 

projeto; 

13.1. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços do contrato, anotando em registro próprio as 

falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências 

cabíveis; 

13.2. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 

Referência; 

13.3. Supervisionar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do Contrato, sob os aspectos 

qualitativo e quantitativo, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço 

que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, sem ônus para o LNCC; 

13.4. Proporcionar as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços 

contratados; 

13.5. Informar a Contratante, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

13.6. Permitir livre acesso dos empregados da Contratada às suas dependências, quando 

devidamente identificados, para a execução de serviços. 

13.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

13.8. Exigir a correção de falhas nos serviços no prazo máximo de vinte e quatro horas, sob pena de 

suspensão do Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceitos. 

13.9. Fornecer por escrito as informações necessárias e os documentos pertinentes para o 

desenvolvimento dos serviços que são objeto do contrato; 

13.10.  Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da Contratada que 

não mereça confiança para execução de serviços ou adote postura inconveniente ou 

incompatível com as atribuições que lhe competem. 

13.11.  Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

14. FUNDAMENTAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Nos termos do Decreto Federal nº 8.241/2014 (Dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras 

e serviços pelas fundações de apoio) e subsidiariamente, no que for cabível, nos termos do Decreto 

Federal nº 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 
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dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.) e 14.133/2021 

(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

14.1. Fica a cargo dos interessados a responsabilidade de tomar conhecimento de todos os 

esclarecimentos, atas, comunicados, recursos, decisões e quaisquer outras comunicações, devidamente 

publicados no site da Fundação na área de Editais (www.facc10.org.br). 

15. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A FACC, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, critérios, 

parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o objeto deste 

Termo de Referência. 

 

Petrópolis, 26 de outubro de 2022.  

 

FUNDAÇAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC  

Francisco Roberto Leonardo  
Diretor Geral  

Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo-Financeiro  

 

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC  

Fabio Borges de Oliveira 
Diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC  

Wagner Vieira Léo 
  Coordenador do Projeto  
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

PROJETO BÁSICO 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

1. DA EXECUÇÃO 

1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva compreendem as etapas a seguir: 

1.1.1. Da manutenção Preventiva 

Conjunto de ações desenvolvidas sobre um equipamento ou sistema, com programação 

antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade para evitar falhas, com o objetivo de 

mantê-lo em pleno funcionamento. Consiste de revisão periódica, inclusive limpeza, 

lubrificação e regulagem sistemática, observando as recomendações técnicas do fabricante e 

evitando defeitos por falta de conservação, além de detectar problemas que estejam na 

iminência de ocorrer, especificando as causas e as providências a serem adotadas para evitá-

los. 

 
1.1.1.1. Do Plano de Manutenção Preventiva 

 
 

LEGENDA 

Mensal M 

Bimestral B 

Trimestral T 

Quadrimestral QD 

Semestral S 

Anual A 

 
  

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

MÓDULO DE RESFRIAMENTO DE LÍQUIDOS (CHILLER) 

Realizar a limpeza do sistema de drenagem.   X         

Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais.   X         

Verificar a carga de gás refrigerante e contaminação 
do sistema através do visorde líquido e indicador de 

umidade.   

X 

        

Verificar e completar o nível de óleo do compressor.   X         
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Verificar o filtro secador da linha de líquido 
refrigerante. 

  X         

Verificar o funcionamento da resistência de 
aquecimento 

  X         

Medir e registrar a tensão elétrica do compressor e 
motor elétrico (V). 

  X         

Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo 
compressor e motor elétrico (AC). 

  X         

Verificar a temperatura da água gelada   X         

Conferir a regulagem do termostato de controle da 
temperatura (água gelada/congelamento) 

  X         

Realizar a limpeza dos filtros Y de água gelada e 
condensada. 

  X         

Realizar a limpeza das carenagens.   X         

Checar funcionalidade de toda automação.   X         

Vistoriar o circuito frigorígeno com detector de 
vazamento e reapertar conexões. 

      X     

Verificar a operação das válvulas de expansão / serviço 
/ solenóide / pressostática / termostática. 

      X     

Ajustar/testar o funcionamento dos dispositivos de 
segurança e controle, tais como: relés térmicos, 

pressostatos de alta, baixa e óleo, flowswich, alarmes 
visuais, sonoros, etc. 

      X     

Medir e registrar as pressões de trabalho do 
compressor (PA), (PB). 

      X     

Medir e registrar a pressão da bomba de óleo (em 
caso de compressor semi-hermético (PO). 

      X     

Verificar e completar o nível de óleo do compressor.         X   

Medir e registrar a resistência de isolamento 
do motor do compressor (RI). 

        X   

Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim 
do curso, voltando-o à posição original. Lubrificar o 

mecanismo de acionamento e elementos de vedação. 
  X         

Medir o superaquecimento / subresfriamento do gás 
refrigerante. 

        X   

Eliminar focos de oxidação.         X   

Retocar pintura.         X   

Recuperar os revestimentos protetores internos 
(gabinetes e linhas de gás). 

          X 
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Realizar e apresentar relatório da análise do óleo dos 
compressores, quando os mesmos forem semi-

herméticos e parafusos. 
          X 

Efetuar a substituição do óleo compressor e filtro de 
óleo, filtro secador, tendo como 

referência/parâmetros a análise de óleo. 
          X 

Verificar operação dos controles de acionamento nas 
funções manual / automático / remoto. 

    X       

Verificar os terminais e contatos elétricos, contatores, 
relés de comando e temporizadores, limpando-os ou 

substituindo-os. 
    X       

       

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

INTERCAMBIADOR DE CALOR (FAN OIL) 

Verificar funcionamento dos ventiladores. X           

Limpeza do sistema.   X         

Verificar a fixação e alinhamento das polias do motor e 
ventilador, bem como aquecimento dos mancais. 

  X         

Medir e registrar as temperaturas de insulflamento (I), 
retorno (R), ambiente (A) e ar externo (E). 

  X         

Conferir a regulagem do termostato de controle da 
temperatura de água gelada. 

  X         

Verificar o estado e tensão das correias do ventilador.   X         

Limpeza e conservação da sala de máquinas e grelha 
de renovação de externo. 

X           

Limpeza de filtro Y. X           

Avaliar funcionamento do atuador e válvula de água 
gelada. 

  X         

Limpeza externa e interna do condicionador.       X     

Lubrificar acoplamentos, alinhar e verificar elementos 
de interligação. 

      X     

Lubrificar os mancais do motor.       X     

Lubrificar os mancais do ventilador (quando 
não forem de lubrificação permanente), bem como os 

demais pontos do equipamento. 
    X       

Reapertar parafusos dos mancais e suportes.       X     

Verificar vazamento de ar nos colarinhos do 
ventilador. 

      X     
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Inspecionar os dutos, fixações, dampers, isolamento 
térmico, estrutura. 

X           

Medir correntes dos motores. X           

Medir temperatura e umidade relativa nas grelhas de 
saídas e nos corredores de ar quente. 

X           

Troca de filtros de ar.         X   

Troca de filtro de ar da grelha de renovação de ar 
externa. 

  X         

Troca das correias dos motores x ventiladores. 
(Necessária troca antes do prazo, se for detectada 

fadiga). 
          X 

       

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 

Realizar o cálculo de insuflamento. X           

Realizar a verificação de peças de estrutura. X           

Realizar a limpeza dos filtros.   X         

Troca dos filtros (Caso seja detectada ineficiência dos 
componentes, deverão ser trocados antes do prazo). 

          X 

Realizar a limpeza geral do equipamento.   X         

Realizar a revisão completa.     X       

Realizar a revisão elétrica.     X       

Realizar a limpeza de serpentina.     X       

Realizar a lubrificação dos ventiladores.     X       

Realizar a calibragem do gás.     X       

       

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais. X           

Verificar o nível de óleo (se possível). X           

Verificar mancais/acoplamentos/rolamentos. X           

Efetuar limpeza externa da (s) bomba (s), motor (es) e 
dreno (s); 

X           

Verificar o isolamento das tubulações (água gelada). X           

Reapertar os parafusos de fixação. X           

Eliminar vazamentos nos registros e válvulas. X           
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Verificar e ajustar gaxetas / selo mecânico e substituir, 
caso necessário. 

X           

Verificar o estado dos mangotes e abraçadeiras. X           

Verificar as condições físicas e funcionais dos drenos. X           

Verificar e limpar os filtros de sucção, substituindo, 
caso necessário. 

X           

Verificar e registrar tensões e desbalanceamentos 
entre fases do (s) motor (es). 

X           

Verificar e registrar corrente e desbalanceamentos 
entre fases do (s) motor (es). 

X           

Efetuar aperto dos terminais elétricos, parafusos e 
molas. 

X           

Verificar o aquecimento do (s) motor (es); X           

Medir e registrar tensão elétrica solicitada pelo (s) 
motor (es) (AC). 

X           

Medir e registrar as pressões de trabalho. X           

Verificar o estado de conservação do (s) equipamento 
(s). 

X           

Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-
los, caso existirem. 

    X       

Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim 
do curso, voltando-o à posição original. 

    X       

Verificar e corrigir o alinhamento do conjunto 
motor/bomba. 

    X       

Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s).     X       

Verificar e completar o nível do óleo     X       

Verificar e   reapertar   mangotes   e abraçadeiras.     X       

Lubrificar rolamentos do motor e da bomba.     X       

Verificar o estado de conservação do (s) equipamento 
(s). 

    X       

Repetir as rotinas descritas no item anterior.         X   

Substituir o óleo lubrificante.         X   

Medir a resistência do isolamento do motor.         X   

Verificar e registrar diferencial de pressão de trabalho.         X   

Verificar e registrar vazão/pressões de regime de 
funcionamento (se possível). 

        X   

Lubrificar o mecanismo de acionamento e verificar 
elemento de vedação. 

        X   

Reapertar os parafusos de fixação da base.         X   
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Verificar o funcionamento do purgador de ar.         X   

Verificar o estado de conservação do (s) equipamento 
(s). 

        X   

Repetir as rotinas descritas no item anterior.           X 

Efetuar teste (s) de performance.           X 

Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais 
como: relés térmicos, flowswich, alarmes visuais, 

sonoros, bóia de nível, etc. 
          X 

Substituir o óleo da bomba.           X 

Executar repintura do (s) equipamento (s), caso 
necessário. 

          X 

Verificar o estado de conservação do (s) equipamento 
(s). 

          X 

       

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

QUADROS DE FORÇA E COMANDO 

Verificar os módulos e quadros de comando eletrônico 
de todos os sistemas de refrigeração. 

X           

Verificar a perfeita instalação e as condições 
ambientais. 

X           

Verificar a existência de sujeira, danos e corrosão. X           

Realizar a limpeza adequada para o correto 
funcionamento. 

X           

Verificar abertura e fechamento das chaves 
seccionadas (sem carga). 

X           

Verificar/corrigir desarme dos disjuntores, se existir. X           

Verificar se os fusíveis são adequados ou se foram 
adulterados ou substituídos. 

X           

Verificar e registrar a voltagem de alimentação, sem 
carga e a plena carga verificando assim, possíveis 

quedas de tensão devido deficiência dos 
alimentadores. 

X           

Verificar pontos de aquecimento anormal, detectar a 
origem e corrigir, bem como reapertar terminais, 

parafusos, fusíveis, etc. 
X           

Verificar as conexões dos terminais para as funções 
mecânicas / elétricas. 

X           

Verificar as botoeiras. X           

Verificar os alarmes visíveis e audíveis. X           

Verificar as lâmpadas sinalizadoras, substituindo as 
queimadas. 

X           
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Ajustar e calibrar os elementos funcionais, a exemplo: 
chaves elétricas e componentes indicadores. 

        X   

Verificar o estado de conservação do(s) quadro(s).         X   

Verificar a ação das chaves elétricas e dispositivos de 
controle, a exemplo: termostato anti-congelamento. 

        X   

Verificar a correta atuação dos dispositivos de 
proteção, a exemplo: protetor térmico. 

        X   

Verificar as funções de controle manual, automático e 
remoto. 

        X   

Efetuara recalibração         X   

Repetir as rotinas descritas no item anterior.           X 

Efetuar aferição de instrumentos, comparando com 
instrumentos portáteis precisos. 

          X 

Verificar e registrar regulagem dos relés de proteção 
de motores. 

          X 

Verificar a regulagem dos relés de proteção através de 
transformadores de corrente. 

          X 

Verificar a regulagem dos relés temporizados.           X 

Verificar e registrar se o tempo de transição das 
chaves de partida automáticas está ocorrendo sempre 
após o motor atingir a máxima aceleração possível, na 

condição de tensão reduzida. 

          X 

       

DESCRIÇÃO 
PERIODICIDADE 

M B T QD S A 

TORRES DE RESFRIAMENTO 

Verificar/corrigir ruídos e vibrações anormais. X           

Verificar/corrigir existência de vazamentos e nível de 
óleo redutor de velocidade (se existir). 

X           

Verificar o estado de alinhamento da(s) correia(s) do 
ventilador. 

X           

Verificar a fixação e alinhamento das 
polias do motor e ventilador (se existir). 

X           

Verificar e regular o nível de água, funcionamento da 
bóia d’água de reposição e interruptor de baixo nível 

(se existir). 
X           

Efetuar a limpeza do filtro de sucção. X           

Verificar e eliminar vazamentos de água. X           
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Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes (se 
existir). 

X           

Verificar os pulverizadores e eliminadores de gotas. X           

Verificar/registrar tensões/desbalanceamentos entre 
fases do (s) motor (es) do (s) ventilador (es). 

X           

Verificar/registrar corrente/desbalanceamentos entre 
fases do (s) motor (es) do (s) ventilador (es). 

X           

Efetuar a pintura das torres.      X 

Efetuar a troca das telas protetoras.     X  

Efetuar apertos dos terminais elétricos, parafusos e 
molas. 

X           

Verificar os níveis de aquecimento dos motores. X           

Medir correntes dos motores. X           

Verificar atuação e regulagem do termostato. X           

Verificar e regular o funcionamento da (s) bóia (s) de 
reposição. 

X           

Verificar/Limpar a (s) bacia (s) de água da (s) torre (s) e 
drenos. 

X           

Inspecionar canaletas de distribuição de água e 
eliminadores de gotículas. 

X           

Verificar e completar o nível de óleo redutor de 
velocidade, se existir. 

X           

Verificar o estado de conservação do(s) equipamento 
(s). 

X           

Eliminar focos de ferrugem. X           

Lubrificar os mancais e rolamentos do(s) motor (es).     X       

Lubrificar os mancais e rolamentos do (s) ventilador 
(es) (quando não forem de lubrificação permanente). 

    X       

Reapertar parafusos dos mancais e suportes.     X       

Medir/registrar a temperatura de retorno/saída de 
água, bem como ar exterior (B.S. / B.U). 

    X       

Verificar a existência de pontos de oxidação e eliminá-
los, caso existirem. 

    X       

Verificar a atuação do (s) temporizador (es).     X       

Proceder à limpeza geral da torre, usando produtos 
químicos, quando necessário. 

    X       

Verificar o estado de conservação do(s) equipamento 
(s). 

    X       

Repetir as rotinas descritas no item anterior.         X   

Manobrar cada registro hidráulico, do princípio ao fim 
do curso, voltando-o à posição original. 

        X   
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1.1.1.2. O horário de execução dos serviços de manutenção preventiva será de segunda a 

sexta-feira, exceto feriados, no período compreendido entre 08 e 17 horas, iniciando-

se sempre no período da manhã, devendo a Contratada agendar, com antecedência 

mínima de 3 (três) dias úteis, através de e-mail para o gestor do contrato e para o 

responsável designado pelo projeto, o dia e o horário para o início dos trabalhos. 

1.1.1.3. Caso o responsável técnico da Contratada julgar necessárias alterações ou 

complementações nas rotinas de manutenção para o funcionamento seguro e eficiente 

dos equipamentos deverá submeter o assunto ao gestor do contrato. 

1.1.1.4. O responsável técnico pela condução dos serviços deverá, juntamente com o 

gestor do contrato, realizar visita técnica mensal. Esta visita deverá ocorrer, também, 

sempre que a equipe envolvida na execução dos serviços não for capaz de solucionar 

os problemas existentes. 

1.1.1.5. Para toda manutenção preventiva, a Contratada deverá emitir um relatório 

detalhado dos serviços executados. Uma via deste relatório deverá ser enviada por e-

mail ao fiscal do Contrato, enquanto a via original assinada pelo técnico que executou 

Efetuar medições e registrar isolamento(s) o (s) motor 
(es). 

        X   

Verificar o estado de conservação do(s) equipamento 
(s). 

        X   

Repetir as rotinas descritas no item anterior.           X 

Efetuar limpeza da (s) bacia (s) de água da (s) torre (s).           X 

Efetuar limpeza do enchimento (mecânica ou 
química). 

          X 

Verificar a atuação do (s) relé (s) térmico (s).           X 

Verificar o estado das superfícies dos contatos das 
chaves magnéticas e relés de umidade. 

          X 

Ajustar os dispositivos de segurança e controle, tais 
como: relés térmicos, flow switch, alarmes visuais, 

sonoros, bóia de nível, etc. 
          X 

Executar repintura do (s) equipamento (s), caso 
necessário. 

          X 

Verificar o estado de conservação do(s) equipamento 
(s); 

          X 
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o serviço, ficará com o responsável designado pelo projeto, no mesmo dia do 

atendimento. Os formulários deverão ser padronizados e acertados de comum acordo 

entre o Contratante e a Contratada. 

1.1.1.6. Os serviços de manutenção preventiva deverão ocorrer mesmo que tenha havido 

manutenção corretiva no período. 

1.1.2. Da manutenção Corretiva 

Tipo de manutenção realizada após a ocorrência de defeito ou falha no funcionamento de um 

equipamento, no intuito de saná-lo, colocando o equipamento em perfeitas condições de uso, 

conforme disposições abaixo: 

a) os chamados para manutenções corretivas são ilimitados;  

b) O primeiro chamado para manutenção corretiva poderá ocorrer a partir da data de início da 

vigência do Contrato; 

c) A Contratada deverá atender aos chamados para manutenção corretiva em qualquer dia da 

semana, incluindo sábados, domingos e feriados, de acordo com o estabelecido no Indicador 1 

– Prazo de atendimento de demandas – item 1.1.3 deste projeto básico. 

d) Para toda manutenção corretiva a Contratada deverá emitir um relatório detalhado dos 

serviços executados. Uma via deste relatório deverá ser enviada por e-mail ao fiscal do 

Contrato, enquanto a via original assinada pelo técnico que executou o serviço, ficará com o 

responsável designado pelo projeto, no mesmo dia do atendimento. Os formulários deverão 

ser padronizados e acertados de comum acordo entre o Contratante e a Contratada. 

e) os serviços de manutenção corretiva serão executados quando detectada sua necessidade 

durante a manutenção preventiva, ou mediante chamado abertos pela Contratante;  

f) identificar e corrigir toda e quaisquer anomalia que prejudique e interfira no pleno 

funcionamento dos equipamentos;  

g) substituição ou conserto das peças/componentes danificadas; 

h) os técnicos da empresa contratada farão relatório dos procedimentos adotados durante o 

atendimento, fechando este registro após ter solucionado e concluído o chamado. O relatório 

será devidamente aprovado pela Contratante, que ficará com uma via deste, efetuando o 
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fechamento do chamado. 

i) A Contratada providenciará um livro de registro de ocorrências, no qual os técnicos de 

manutenção relatarão todas as anormalidades encontradas e intervenções realizadas em 

qualquer componente do sistema. Quando for necessária a intervenção de supervisor técnico 

ou de profissional de engenharia, esses também deverão preencher o livro de registro de 

ocorrências. Todos estes registros deverão ocorrer no mesmo dia da ocorrência. 

j) O livro de ocorrências ficará com a fiscalização do Contratante, sendo que o seu não 

preenchimento poderá sujeitar a Contratada à aplicação de penalidades. 

1.1.3. Prazo de atendimento das manutenções preventivas e corretivas: 

INDICADOR 1 – PRAZO DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS 

1.FINALIDADE Garantir um atendimento rápido para as demandas. 

 

 

 

2.META A CUMPRIR 

Criticidade: 

* Alta (emergência) - atendimento em: 

- até 3 (três) horas para equipamentos instalados em 

Petrópolis, no Datacenter, supercomputador Santos 

Dumont e Salas de Nobreaks. 

*Média- atendimento em até 6h. 

* Baixa - atendimento em até 12h. 

 

3. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

 

Controle dos chamados solicitações de serviços via 

contato telefônico com o devido protocolo da empresa 

e, posteriormente, confirmação via mensagem 

eletrônica 

4. FORMA DE ACOMPANHAMENTO Pelo fiscal do contrato 

5. PERIODICIDADE Mensal 

6. MECANISMO DE CÁLCULO 

 

Cada chamado de solicitação de serviço será verificado 

e valorado individualmente. 

7. INÍCIO DE VIGÊNCIA Data de assinatura do contrato. 

 

 

8.FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO 

* Atraso de até 1h – 100% do valor dos chamados de 

solicitações de serviço será pago; 

* Atraso > 1h a 2 h – 90% do valor dos chamados de 

solicitações de serviço será pago; 
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* Atraso > 2 a 4 horas – 80% do valor dos chamados de 

solicitações de serviços será pago. 

 

 

 

9. GLOSAS 

 

* Se até 20% dos chamados de solicitações de serviços 

do mês sofrerem atraso de até 2 dias – glosa de 5% do 

valor de todos os chamados de solicitações de serviços 

do mês; 

* Se até 30% dos chamados de solicitações de serviços 

do mês sofrerem atraso acima de2 dias – glosa de 

10%do valor de todos os chamados de solicitações de 

serviços do mês com início da aplicação de sanções 

administrativas previstas em contrato. 

INDICADOR 2 – DATA DE INÍCIO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

ITEM DESCRIÇÃO 

 

1. FINALIDADE 

Garantir uma manutenção preventiva a fim de evitar 

defeitos contínuos nos equipamentos dos sistemas de 

refrigeração. 

2. META A CUMPRIR Até 72hs da data marcada. 

 

3. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

Anotação de ateste dos serviços de manutenção em 

cada equipamento dos sistemas de refrigeração. 

4. FORMA DE ACOMPANHAMENTO Pelo fiscal do contrato 

5. PERIODICIDADE Mensal 

 

6. MECANISMO DE CÁLCULO 

 

As manutenções preventivas serão medidas 

mensalmente, pela fórmula: (total de manutenções 

preventivas depois das 72 horas/total das 

manutenções preventivas realizadas antes das 72 

horas) = X 

7. INÍCIO DE VIGÊNCIA Data de assinatura do contrato. 

 
 
 
8. FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO 
 

* X até 1 – 100% do valor da fatura 

* >1 a 2 – 99 % do valor da fatura 

* >2 a 3 – 98% do valor da fatura 

* Acima de 3 – 97% do valor da fatura 

 

 

 

* Se até 20% dos chamados de solicitações de serviços 

do mês sofrerem atraso de até 2 dias – glosa de 3% do 

valor de todos os chamados de solicitações de serviços 

do mês; 

* Se até 30% dos chamados de solicitações de serviços 
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9. GLOSA 

 

do mês sofrerem atraso acima de 2 dias – glosa de 5% 

do valor de todos os chamados de solicitações de 

serviços do mês com início da aplicação de sanções 

administrativas previstas em contrato. 

 

1.1.4.  Da Comunicação com o Contratante: 

a) a Contratada disponibilizará telefone e e-mail para o atendimento de chamados de manutenção 

corretiva;  

b) o horário do chamado será considerado o da emissão do e-mail ou do contato telefônico por parte 

da Contratante;  

c) a manutenção corretiva acontecerá mediante ordem de serviço, aberta via contato telefônico e/ou 

mensagem eletrônica, por meio de número e endereço eletrônico fornecidos pela Contratada, com 

fornecimento do número de protocolo para acompanhamento e controle dos serviços executados; 

d) quando, durante a efetivação das ações de manutenção preventivas, for detectado a necessidade 

de uma ação de manutenção corretiva, essa deverá ser imediatamente comunicada pela contratada 

a contratante que ficará responsável por autorizar o serviço. 

1.1.5.  Do fornecimento de peças e mão de obra 

a) toda e qualquer mão de obra da Contratada referente ao cumprimento do presente contrato 

ocorrerá sem qualquer ônus para a Contratante; 

b) Na execução dos serviços objeto deste Termo de Referência será de responsabilidade da 

Contratada o fornecimento, sem ônus adicional para a contratante, dos seguintes materiais 

necessários ao cumprimento das obrigações contratuais: ferramentas operacionais, aparelhos de 

medição, softwares para diagnóstico, caminhão munck, materiais e produtos de limpeza em geral 

e desincrostantes, materiais contra a corrosão e para proteção antiferruginosa, solventes, 

lubrificantes, graxas, vaselinas, espuma de vedação, brocas, lâminas, esponjas, estopas, panos, 

lixas, tintas, pincéis, escovas, fusíveis, fita isolante, álcool, materiais para solda, refil para solda 

phoscoper, vareta para solda, gás freon (R22) , gás R141b, gás R410, gás nitrogênio, outros gases 

não especificados, mas necessários na execução dos serviços, sacos plásticos para 

acondicionamento de detritos e equipamentos de segurança necessários à prestação integral, 
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tempestiva e adequada dos serviços, em conformidade com as especificações, normas técnicas e 

de segurança dos fabricantes dos equipamentos; 

c) Estão incluídos todos os custos e despesas atreladas à necessidade de manutenção 

preventiva/corretiva caso haja a necessidade de instalação e desinstalação dos aparelhos, já 

incluso a desinstalação e posterior instalação. A Contratada assinará um termo de retirada/guarda 

do equipamento caso haja a necessidade de retirada dos aparelhos. Neste caso, será responsável 

por todos os danos e avarias a que der causa; 

d) A Contratada deverá responsabilizar-se pelo ônus com frete, transporte, seguro, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários e demais custos advindos da instalação; 

e) Onde as especificações ou quaisquer outros dados forem eventualmente omissos ou, na hipótese 

de dúvidas na interpretação de qualquer serviço e demais elementos informativos, deverá sempre 

ser consultada a fiscalização, que diligenciará no sentido de que a omissão ou as dúvidas sejam 

sanadas no mais curto prazo possível; 

f) A Contratada ficará responsável pela realização de todas as aberturas, furos e rasgos em 

alvenarias, divisórias, esquadrias, vidros, lajes, etc. necessárias à instalação; 

g) O aluguel de equipamentos (andaimes, escadas, equipamentos de medição, equipamentos e 

solda e corte, furadeiras balancins, containers, manifolds, etc.), caso seja necessário, ficará a cargo 

da Contratada; 

h) A aplicação dos materiais industrializados e os de emprego especial obedecerá sempre às 

recomendações dos fabricantes, cabendo à Contratada, em qualquer caso, a responsabilidade 

técnica e o ônus decorrente da má aplicação deles; 

i) verificada a necessidade de modernização ou substituição de peças, a Contratada efetuará o seu 

fornecimento e instalação, mediante apresentação prévia de 2 (dois) orçamentos distintos do que 

a mesma irá apresentar à Contratante, constando as especificações, marcas e modelos de peças, 

para análise e eventual autorização. Uma vez aprovado, será custeada através da reserva 

orçamentária, a Contratada efetuará o fornecimento, emitindo a nota fiscal de serviço; 

j) Todas as peças e componentes para reposição, deverão ser adquiridas pela Contratada e 

reembolsadas pela Contratante, através de reserva orçamentária, no valor máximo de R$ 
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400.000,00 (quatrocentos mil reais), devendo as peças adquiridas estar dentro do preço de 

mercado e apresentada uma nota fiscal de serviço. 

k) este valor foi estimado conforme pesquisa previamente realizada em empresas especializadas 

nesta prestação de serviços e conforme recurso disponível. Desse modo, entende-se que o valor 

da referida reserva orçamentária é necessário e suficiente para custear as despesas com peças de 

reposição e/ou modernização. 

l) informa-se ainda que o valor deve ser utilizado para aquisição de peças, e que serão pagos pela 

FACC nos moldes descritos no presente termo e após apresentação de Nota Fiscal de Serviço. 

m) neste caso, o procedimento será o seguinte: a Contratada fornecerá 02 (dois) orçamentos 

distintos do que a mesma irá apresentar, com o valor da peça para a análise e aprovação do FACC, 

que irá verificar se o mesmo se encontra dentro do valor de mercado. Em caso positivo, a 

contratada será autorizada a fornecer a peça. Mas caso contrário, será solicitado ajuste para 

fornecimento das peças aos valores auferidos pela FACC. 

n) as peças utilizadas deverão ser novas, sem uso, e de modelo e marca homologado pelo fabricante 

e/ou primeira linha de modo a não comprometer a a qualidade e segurança dos mesmos. As 

referidas peças serão substituídas no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar do 

primeiro dia após a aprovação do orçamento pela FACC. 

o) não sendo possível o atendimento no prazo estipulado de 05 (cinco) dias úteis, a empresa deverá 

justificar fixando o prazo necessário, que deverá ser devidamente analisada e aprovado pelo Fiscal 

do Contrato, sob risco da Contratada sofrer penalidade por descumprimento contratual. 

p) Para manutenção das características intrínsecas de fabricação do(s) equipamento(s), as peças de 

reposição deverão ser novas e ter as mesmas especificações técnicas das peças substituídas. 

q) apenas as peças efetivamente trocadas serão pagas. 

r) A CONTRATADA será ressarcida pelas peças novas adquiridas e utilizadas no serviço prestado. 

Para isso, deverá emitir Nota Fiscal de Serviço, a qual deverá conter a descrição precisa e 

detalhada da(s) peça(s) substituída(s), para que a empresa contratada seja ressarcida pelo valor 

das mesmas, juntamente com o pagamento do serviço prestado. 

s) A(s) peça(s) substituída(s) deve(m) ser apresentada(s) para o LNCC, antes do descarte final das 
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mesmas a ser realizada pela Contratada, com estrita observância da legislação ambiental 

pertinente; 

t) A Nota Fiscal deverá conter a descrição precisa e detalhada da(s) peça(s) substituída(s) 

u) em caso de urgência e para atendimento dos prazos contratuais, poderá a contratada utilizar 

peças similares, como forma de paliativo, até que seja possível a aquisição da peça original. Nestes 

casos, a peça similar não será paga pela CONTRATANTE e deverá ser substituída por original em 

até 30 dias; 

v) Para o atendimento às manutenções a CONTRATADA deverá contar com estoque de materiais de 

consumo e peças sobressalentes dos principais itens ou mais críticos. Aqueles que não  estiverem 

disponíveis deverão ser adquiridos imediatamente, devendo sempre dar prioridade aos 

fornecedores que, observando às especificações e necessidades técnicas, atenderem no menor 

prazo, sem qualquer ônus para a Contratante; 

w) Além dos itens citados a Contratada deverá fornecer, sem ônus adicional para a Contratada, os 

seguintes itens de reposição e consumo, mas não limitados a estes, inerentes à operação dos 

sistemas e equipamentos existentes: 

i.Filtros de ar, lâmpadas, interruptores, soquetes, reatores, gás refrigerante, 

correias, rolamentos e serviços inerentes à manutenção; 

ii.Fornecimento dos filtros do sistema de detecção precoce e máquinas de 

refrigeração (ar, partículas, água, óleo), indicados pelos fabricantes, para as 

instalações, equipamentos e sistemas objeto destas especificações; 

iii. Materiais auxiliares de fixação montagem, bricolagem. 

Exemplos: Porcas, parafusos, cola, silicone, fitas, terminais e conectores) 

necessários à execução dos serviços de manutenção; 

iv. Manutenção do envelopamento do isolamento térmico em dutos e conexões; 

v. Fornecimento de todas as peças necessárias aos equipamentos: 

Exemplos: baterias, placas eletrônicas, filtros, capacitores, quadros, disjuntores, 

ou seja, todos os componentes que fizerem parte da solução. 

 
Equipamentos de Refrigeração de Precisão: peças e acessórios que fizerem parte dos 

equipamentos e dos seus sistemas auxiliares. 
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Exemplos: baterias, placas eletrônicas, filtros, capacitores, quadros, disjuntores, ou seja, todos os 

componentes que fizerem parte da solução. 

x) os materiais e equipamentos a serem utilizados nas manutenções devem atender a critérios de 

sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, 

menor desperdício e menor impacto ambiental. 

1.1.6.  Da Garantia 

Toda a intervenção efetuada terá garantia de no mínimo 30 dias de mão de obra e de 90 

(noventa) dias para as peças fornecidas. 

1.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

1.2.1. Será emitido um contrato para execução dos serviços contratados. 

1.2.2. A primeira assistência técnica preventiva para os serviços deverá ser efetuada no primeiro 

dia útil posterior ao envio da Ordem de Serviço; 

1.2.3. A empresa Contratada deverá elaborar e entregar à Contratante e ao Beneficiário o 

cronograma de execução da manutenção preventiva, com base na periodicidade dos 

serviços previstos neste Termo de Referência, no prazo de 15 (quinze) dias; 

1.2.4. O responsável técnico pela condução dos serviços deverá, juntamente com o responsável 

designado pelo projeto, realizar visita técnica mensal. Esta visita deverá ocorrer, também, 

sempre que a equipe envolvida na execução dos serviços não for capaz de solucionar os 

problemas existentes. 

1.3. VISITA TÉCNICA 

1.4. A empresa interessada em participar da presente contratação poderá realizar a vistoria técnica 

nas instalações do LNCC, por meio do responsável, ou representante legal. Caso as empresas 

entendam ser necessária a realização de vistorias “in loco”, estas serão acompanhadas por 

técnicos do LNCC e será emitida declaração de vistoria em nome da empresa. Para tanto, pede-

se às empresas interessadas que tragam declaração de vistoria em nome da empresa, com duas 

cópias, conforme modelo especificado no Anexo I deste Projeto Básico, em papel timbrado e 

assinado por representante legal da empresa. Não será aceito profissional autônomo. 
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1.5. As visitas técnicas deverão ser previamente agendadas com o Coordenador de Suporte ao 

Usuário, Moacir Marcos de Mendonça, através do telefone (24) 98118-8131, ou por meio do 

email moacirm@lncc.br. Essa formalização se faz necessária para que seja(m) definido(s) o(s) 

representante(s) da empresa que fará(ão) as visitas técnicas. Ela deverá ser feita com 48 

(quarenta e oito) horas de antecedência à data planejada para as visitas, e poderão ser realizadas, 

apenas, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas. Após a efetivação das visitas técnicas, a 

declaração modelo do Anexo I deste projeto básico deverá ser preenchida.  

1.6. A vistoria técnica, não obrigatória, constitui importante insumo para o correto dimensionamento 

elaboração das propostas pelas empresas, uma vez que os detalhes do ambiente onde serão 

realizados os serviços podem influenciar os custos envolvidos na reposição, visto que não serão 

aceitas quaisquer alegações posteriores de desconhecimento das condições dos locais em que 

serão prestados os serviços por possíveis omissões de obrigações contratuais ou das exigências 

contidas neste Termo de Referência. 

1.6.1. A empresa que optar pela não realização da Vistoria Técnica deverá entregar, juntamente 

com a documentação de habilitação, Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme modelo 

constante no Anexo II deste Projeto Básico. 

1.6.2. Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento, que possam provocar empecilhos na prestação 

dos serviços aqui discriminados, ou mesmo gerar atrasos na execução das etapas dos 

trabalhos, arcando a empresa com quaisquer ônus decorrentes desses fatos, sendo 

necessária declaração das licitantes de que conhecem as condições locais para a execução 

do objeto, conforme Acórdão nº 983/2008-TCU-Plenário. 

2. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Laboratório Nacional de Computação Científica – Av. Getúlio Vargas, 333 – Quitandinha, Petrópolis – 

RJ, 25651-076. 

3. GARANTIA 

3.1. O recebimento pelo Contratante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da 

Contratada de entregar os equipamentos de acordo com as condições contratuais e na proposta 

da Contratada, nem inválida qualquer reclamação que o Contratante venha a fazer em virtude 

Clicksign fa28fd7a-9e6d-4a3c-9d04-a2d6fe632ecfClicksign 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d

http://www.facc10.org.br/


31 

  

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479  

de posterior constatação de unidade defeituosa ou fora de especificação, garantida a faculdade 

de troca/reparação.  

3.2. Toda a intervenção efetuada terá garantia de no mínimo 30 dias de mão de obra e de 90 

(noventa) dias para as peças fornecidas. 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  
(Documento obrigatório para habilitação da empresa) 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA PRÉVIA 

Declaro, para fins de participação na Seleção Pública nº 06/2022 - Pregão Eletrônico nº ........................ 

que a empresa .........................................................................................................................., inscrita no 

CNPJ/MF sob nº.............................................., sediada na cidade ............................................., 

representada pelo Sr. ............................................................., vistoriou à Unidade 

................................................... onde estão instalados os equipamentos para execução do objeto desta 

licitação, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e das dificuldades que o serviço possa 

apresentar no futuro. 

Petrópolis / RJ, ........... de ......................................... de ...............  

 

_________________________________________________ 

Servidor do LNCC 

 

Declaro que me foram apresentados os equipamentos da Unidade ......................................................, 

com acesso a todos os locais e detalhes necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido 

fornecidas as informações e esclarecimentos inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.  

 

___________________________________________ 

Assinatura do Representante da Proponente 

 

Nome: .....................................................................................  

Cédula de Identidade: .............................................................  

 

Petrópolis / RJ, ........... de ......................................... de .............. 
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ANEXO II DO PROJETO BÁSICO 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISITA TÉCNICA PRÉVIA 
 (Documento obrigatório para habilitação da empresa) 

 
 

Declaro que a empresa ..............................................................................................., CNPJ 

.............................................................., optou por não vistoriar à Unidade 

................................................... , local de instalação dos equipamentos para execução do objeto Da 

Seleção Pública Nº 06/2022 - Pregão Eletrônico nº ..........................., estando ciente das especificações 

técnicas e todas as demais exigências para a realização do objeto licitado, não podendo alegar 

desconhecimento das condições de operação e realização. 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante da Empresa 

 
 
 

Nome: .................................................................................................................... 
 

Cédula de Identidade: ............................................................. 
 
 
 
 
 

................................................... , ........... de ......................................... de ............... 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM OS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 
 

 

Grupos 
 

Item 
 

Descrição/Especificação 
 

Quant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 Manutenção preventiva e corretiva do sistema de 

refrigeração do supercomputador Santos 

Dumont, composto pelos seguintes 

equipamentos: 

 

 
 

1 

Módulo de Resfriamento de líquidos (Chiller 
inverter) variável, capacidade de 15 TR/180.000 

BTU’s, modelo RCU 15IAS, marca Hitachi  

 
 

02 

 
 

2 

Módulo de resfriamento de líquidos (Chiller fixo), 
capacidade de 15TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 

15FAS, marca Hitachi 

 
 

04 

 

3 
Bomba centrífuga de vazão 40m3/h x 30 m.c.a com 

motor elétrico de 4 polos com 10HP. Referência 
KSB modelo Megabloc 50-250 

 

02 

 
4 

Bomba centrífuga de vazão 60m3/h x 50 m.c.a com 
motor elétrico de 4 polos com 25HP. Referência 

KSB modelo Megabloc 50-250 

 
02 

 

 
5 

Torre de arrefecimento dupla, capacidade de 
220TR/modelo WT41/12, marca Caravela, com 
Sistema de filtragem composto de filtros tipo 

Multibolsa de polipropileno carregado com carvão 
ativado para retenção de particulado de até 5µ, 

referência Indústria de Filtros Barra 

 

 
01 

 
 

6 

Aparelhos de ar condicionado, tipo split, 
42LQB080515KC, capacidade 80.000 BTU’s, 

modelo Modernitá, marca Carrier 
Observação: Os splits 4 e 5 estão fora de 

operação. 

 
 

06 

 

7 

Quadro elétrico, montado em gabinete, composto 
de contatores principais e auxiliares, relés de 

sobrecarga, fusíveis de comando, réguas de bornes 
numeradas e lâmpadas indicativas de operação 

 

01 

 
 

 
8 

 

Quadro elétrico dos chillers, composto de 
controlador lógico programável (PLC), display LCD 

multi função, contatoras, relés de sobrecarga, 
fusíveis de proteção por circuito e de comando, 

transformador de comando, lâmpadas indicativas 
de operação e automação MODBUS-RTU 

 
 

 
01 
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2 

 Manutenção preventiva e corretiva do sistema 

de refrigeração do Datacenter LNCC/Petrópolis, 

composto pelos seguintes equipamentos: 

 

 

 
9 

Módulo de Resfriamento de líquidos (Chiller 
inverter) variável, capacidade de 15 

TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 15IAS, marca 
Hitachi Observação: 

Os chillers 1A, 1B, e 1C estão fora de operação. 

 

 
03 

 
 
 

10 

Módulo de resfriamento de líquidos (Chiller 
fixo), capacidade de 15TR/180.000 BTU’s, 

modelo RCU 15FAS, marca Hitachi 
Observação: 

Os chillers 2A, 4A e 5A estão fora de operação. 

 
 
 

12 

11 
Intercambiador de calor (FanCoil), modelo 

FCT30TR, marca Coldex Tosi 
05 

 
12 

Bomba centrífuga de vazão 41m3/h x 25 m.c.a 
com motor elétrico de 2 polos com 7,5HP. 

Referência 
KSB modelo Megabloc 

 
03 

 

 
13 

Painel de automação, composto de 
controlador lógico programável (PLC), 
barramentos de cobre eletrolítico para 

distribuição de força e os dispositivos de 
proteção e comando, placa de automação, 

termostato de segurança e barra de 
aterramento. 

 

 
01 

14 
Painel do quadro elétrico das bombas e dos 

chillers 
01 

15 Painel do quadro elétrico dos fancoils 01 
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SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO SUPERCOMPUTADOR SANTOS DUMONT LNCC 

 
Especificação dos equipamentos Qua

nt. 
Módulo de Resfriamento de líquidos (Chiller inverter) variável, 

capacidade de 15 TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 15IAS, marca Hitachi 
03 

Módulo de resfriamento de líquidos (Chiller fixo), capacidade de 
15TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 15FAS, marca Hitachi 

03 

Bomba centrífuga de vazão 40m3/h x 30 m.c.a com motor elétrico de 
4 polos com 10HP. Referência KSB modelo Megabloc 50-250 

02 

Bomba centrífuga de vazão 60m3/h x 50 m.c.a com motor elétrico de 
4 polos com 25HP. Referência KSB modelo Megabloc 50-250 

02 

Torre de arrefecimento dupla, capacidade de 220TR/modelo WT41/12, 
marca Caravela, com Sistema de filtragem composto de filtros tipo 

Multibolsa de polipropileno carregado com carvão ativado para 
retenção de particulado de até 5µ, referência Indústria de Filtros Barra 

 

01 

Aparelhos de ar condicionado, tipo split, 42LQB080515KC, capacidade 
80.000 BTU’s, modelo Modernitá, marca Carrier 

06 

Quadro elétrico, montado em gabinete, composto de contatores 
principais e auxiliares, relés de sobrecarga, fusíveis de comando, 
réguas de bornes numeradas e lâmpadas indicativas de operação 

 
01 

Quadro elétrico dos chillers, composto de controlador lógico 
programável (PLC), display LCD multi função, contatoras, relés de 

sobrecarga, fusíveis de proteção por circuito e de comando, 
transformador de comando, lâmpadas indicativas de operação e 

automação MODBUS-RTU 

 
01 

 
 

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO DATACENTER LNCC 
 

  
Especificação dos equipamentos Qua

nt. 
Módulo de Resfriamento de líquidos (Chiller inverter) variável, 

capacidade de 15 TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 15IAS, marca Hitachi 
03 

Módulo de resfriamento de líquidos (Chiller fixo), capacidade de 
15TR/180.000 BTU’s, modelo RCU 15FAS, marca Hitachi 

12 

Intercambiador de calor (FanCoil), modelo FCT30TR, marca Coldex Tosi 05 

Bomba centrífuga de vazão 41m3/h x 25 m.c.a com motor elétrico de 2 
polos com 7,5HP. Referência KSB modelo Megabloc 

03 

Painel de automação, composto de controlador lógico programável 
(PLC), barramentos de cobre eletrolítico para distribuição de força e os 
dispositivos de proteção e comando, placa de automação, termostato 

de segurança e barra de aterramento 

 
01 

Painel do quadro elétrico das bombas e dos chillers 01 
Painel do quadro elétrico dos fancoils 01 
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Assinaturas

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou como parte em 31 out 2022 às 09:54:24

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou como parte em 31 out 2022 às 15:25:15

Fabio Borges de Oliveira

CPF: 993.940.659-20

Assinou como parte em 31 out 2022 às 22:28:12

Wagner Vieira Léo

CPF: 732.796.687-00

Assinou como parte em 31 out 2022 às 11:13:46

Log

31 out 2022, 09:32:17 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número fa28fd7a-9e6d-4a3c-9d04-a2d6fe632ecf. Data

limite para assinatura do documento: 30 de novembro de 2022 (09:27). Finalização automática

após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

31 out 2022, 09:32:36 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação:

Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo .

31 out 2022, 09:32:36 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token

via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 01 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.
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31 out 2022, 09:32:36 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

borges@lncc.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Fabio Borges de Oliveira.

31 out 2022, 09:32:36 Operador com email samantha@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

wagner@lncc.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Wagner Vieira Léo.

31 out 2022, 09:54:24 Francisco Roberto Leonardo  assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 177.79.124.185. Componente de

assinatura versão 1.395.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 out 2022, 11:13:46 Wagner Vieira Léo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

wagner@lncc.br. CPF informado: 732.796.687-00. IP: 146.134.249.152. Componente de

assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 out 2022, 15:25:15 Flávio Barbosa Toledo assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

flavio@facc10.org.br. CPF informado: 350.604.504-06. IP: 200.20.100.52. Componente de

assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

31 out 2022, 22:28:12 Fabio Borges de Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail

borges@lncc.br. CPF informado: 993.940.659-20. IP: 179.233.104.170. Componente de

assinatura versão 1.396.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 nov 2022, 11:05:16 Operador com email dayanne@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-3e2ba7b6a490

finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o documento número

fa28fd7a-9e6d-4a3c-9d04-a2d6fe632ecf.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº fa28fd7a-9e6d-4a3c-9d04-a2d6fe632ecf, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 01 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.
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ANEXO II DO EDITAL 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 06/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 955077 
 
Razão social:  
CNPJ:  
Endereço:  
Telefone:  
Endereço eletrônico (e-mail) para contato:  
Dados Bancários: 
 
Objeto:  
 

LOTE ÚNICO 
 

Item Descrição Quantidade Unidade Valor 
Mensal 

Valor Global 

 
 
 

01 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E 

CORRETIVA, COM 
SUBSTITUIÇÃO DE 

PEÇAS DOS 
SISTEMAS DE 

REFRIGERAÇÃO 

 
 
 

21 

 
 
 

Mês 

  

02 FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E 

ACESSÓRIOS 

 
1 

 
Valor 

 
Não se 
aplica 

 
R$ 400.000,00 

VALOR GLOBAL DO 
LOTE: 

 ......................................... reais e 
....................... centavos 

   

 
 

a) Declaramos que nos preços propostos estão incluídos impostos, taxas, fretes, embalagens, seguros, 
e todas as demais despesas necessárias. 
 

b) O valor global deverá ser apresentado juntamente com os R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
referentes ao item 02 (dois) que será utilizado caso seja necessário a realização de modernização ou 
substituição de peças. 
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c) VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (trinta) dias corridos.  
 
 
 

___________, __ de ________________ de _____  
 
 

___________________________________________________ 
 Assinatura do responsável legal da empresa licitante 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

Número: 06/2022 - 955077 

 

(empresa).................................................................................., neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal)..........................................................., abaixo assinado, DECLARA: 

 

1. inteira submissão às cláusulas e condições relacionadas no instrumento convocatório e anexos 

da Seleção Pública - Modo de Disputa Aberto – Pregão Eletrônico n° 06/2022-FACC; 

2. inteira submissão aos preceitos legais que regem esta Seleção Pública; 

3. Que inexiste qualquer fato impeditivo à nossa habilitação, bem como que não estamos 

declarados suspensos, impedidos ou inidôneos em nenhum órgão da Administração Pública, tampouco 

inscritos em qualquer cadastro nacional que registre tal condição; 

4. Que propõe o fornecimento de material/prestação de serviços objeto da Seleção pelos preços 

indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e 

asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá este último. 

5. Que o prazo de validade da proposta apresentada é de .......... dias e o prazo de entrega do 

material e/ou serviço é de até ......................................... dias. 

6. Que o representante legal da empresa, autorizado a assinar o Contrato ou receber Ordem de 

Compra/Serviço é: 

NOME: 

IDENTIDADE: 

CPF: 

 

Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2022. 
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......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 

Clicksign 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d



5 

  

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479  

 
 
 

ANEXO IV DO EDITAL 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

(empresa).................................................................................., neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal)................................................................. abaixo assinado, DECLARA 

para os devidos fins que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, não possui em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos de idade exercendo 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos de idade 

exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

 

Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2022. 

 

 

 

 

 

 

......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 

 

 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS 
IMPEDIMENTOS DO § 4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 – ME/EPP 

 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que a proponente ............................................................................. 

CNPJ nº.........................................., enquadra-se na definição do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06, 

pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas 

condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º. 

 
 
 
 
 
 

Cidade/Estado, ................... de ...................................... de 2022. 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 

 
 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VI DO EDITAL 

MODELO DE MINUTA CONTRATUAL 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DOS SISTEMAS DE 

REFRIGERAÇÃO INSTALADOS NA SEDE DO 

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA – LNCC, QUE, ENTRE SI, FIRMAM A 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA 

COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC, A EMPRESA 

VENCEDORA E A UNIÃO FEDERAL. 

Pelo presente Instrumento, a FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA - FACC, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a forma de fundação privada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06 220 430/0001-03, com sede localizada na Avenida Getúlio Vargas, 

nº333, Quitandinha, na Cidade de Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, endereço eletrônico: 

_______, neste ato representada, consoante os seus atos constitutivos, pelo seu Diretor-Geral, Sr. 

Francisco Roberto Leonardo, portador do documento de identidade n°______, expedido pelo 

___/__, inscrito no CPF/MF sob o n°______, e pelo seu Diretor Administrativo-Financeiro, Flavio 

Barbosa Toledo, portador do documento de identidade n°______, expedido pelo ___, inscrito no 

CPF/MF sob o n°_______, ora denominada CONTRATANTE, e  (EMPRESA), pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______, com sede localizada na Rua__________, endereço 

eletrônico:____, neste ato representado na forma dos seus atos constitutivos, doravante 

denominado CONTRATADO, contando com a participação da UNIÃO FEDERAL, ora representada 

pelo LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC – pessoa jurídica de direito 

público, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, e Inovações – MCTI –, inscrito no CNPJ/MF 

sob o nº 04.079.233/001-82, Inscrição Municipal Isento, com sede localizada na Av. Getúlio Vargas, 

nº 333, Quitandinha, Petrópolis, CEP: 25.651-075, neste ato representado por seu Diretor, 
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doravante denominado, simplesmente, BENEFICIÁRIO, conjuntamente identificados como PARTES, 

resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 

INSTALADOS NA SEDE DO LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - LNCC, visando 

ao atendimento às necessidades do projeto “Utilização de HPC em modelagem de problemas da 

indústria de Petróleo”, conforme os termos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, da Lei 

nº10.973/2004, e da Portaria Conjunta nº 42, de 24 de julho de 2017, da Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - O objeto do presente instrumento particular é a prestação dos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com reposição de peças dos sistemas de refrigeração instalados na sede do 

Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC, situada na Avenida Getúlio Vargas, 333, 

bairro Quitandinha, Petrópolis/RJ, ora BENEFICIÁRIO. 

1.2 - O presente CONTRATO, destarte, é um desdobramento do Instrumento supramencionado, no 

qual figuram, além da CONTRATANTE e do BENEFICIÁRIO, a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS, pelo que o formulam consoante a lógica da proposta aprovada, cujo termo integra o 

presente como anexo, visando o cumprimento do objeto, consoante a apresentação dos relatórios, 

que deverão ser concluídos e transmitidos ao final do prazo de quinze dias, contados do 

encerramento das atividades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO APOIO DA CONTRATANTE AO BENEFICIÁRIO  

2.1 – Para os fins da Portaria Conjunta nº 42, de 24 de julho de 2017, da Secretaria de Educação 

Superior do Ministério da Educação e da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, as PARTES estabelecem que a 

CONTRATANTE funcionará como entidade apoiadora das atividades que serão executadas pelo 

CONTRATADO, para auxiliar o BENEFICIÁRIO, assumindo, por isso, o encargo da coordenação e 

administração do objeto deste CONTRATO, devendo, dentre outros, processar as notificações, 
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comunicações ou informações havidas no bojo da presente relação jurídica, e, ainda, prover a 

extração e envio dos documentos de cobrança, necessários ao pagamento dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO BENEFICIÁRIO  

3.1 – A UNIÃO FEDERAL, ora representada pelo LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO 

CIENTÍFICA – LNCC, integra a presente relação jurídica como BENEFICIÁRIO, visando o cumprimento 

da disciplina encartada no art.1ºB da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, assim manifestando 

sua anuência com os termos entabulados neste ajuste, à vista do que restou determinado no Termo 

de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, SAP nº 4600624782, firmado entre a CONTRATANTE, o 

BENEFICIÁRIO e a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, para o cumprimento do Projeto de 

P&D intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de petróleo”. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ASPECTOS DO SERVIÇO  

4.1 – Para os fins do presente ajuste, as PARTES convencionam que o objeto contratual abrange 

serviços de manutenção preventiva, corretiva, e reposição de peças que se fizerem necessárias para 

o funcionamento dos sistemas de refrigeração do Laboratório Nacional de Computação Científica 

(LNCC), ora BENEFICIÁRIO, de acordo com o Edital, Termo de Referência e demais documentos que 

ora integram este instrumento particular, respectivamente, como documentos I e II.  

4.2 – Convencionam as PARTES, desde já, que somente poderão ser considerados para efeito de 

pagamento, os serviços efetivamente entregues pelo CONTRATADO, que, ademais, estejam em 

conformidade com o Termo de Referência e com o Projeto Básico de Execução de Serviços, 

constante do ANEXOS II. 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes do presente CONTRATO serão acobertadas pela seguinte dotação 

orçamentária: Termo de Cooperação Nº 5900.0115965.20.9, SAP nº 4600624782, entabulado 

perante a PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, para o cumprimento do Projeto de P&D 

intitulado “Utilização de HPC em modelagem de problemas da indústria de petróleo”. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
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6.1 - O valor global estimado para a contratação do serviço será na ordem de R$ xxx.xxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxxxx). Desse total, os valores se destinam e serão pagos da seguinte forma: 

6.1.1 - Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de energia – R$ xxx.xxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

6.1.2 - Verba para fornecimento de peças e Acessórios para manutenção corretiva – R$ 400.000,00 

(quatrocentos mil reais). 

6.2 – O valor constante no item 6.1.2, será pago somente quando houver a necessidade de 

substituição de peças e acessórios. 

6.3 - Caso haja a necessidade de substituição de qualquer peça ou acessório, deverá ser 

previamente cotado o seu valor e solicitada a aprovação pelo Gestor do CONTRATO. 

6.4 - Os custos referentes a substituição de todas as peças e acessórios necessários para a execução 

dos serviços de manutenção corretiva, serão faturados conforme demanda e no prazo de até 15 

dias úteis após o recebimento das peças adquiridas, contra entrega da Nota Fiscal de serviço e 

aprovação do Gestor do CONTRATO. 

6.5 - Somente poderá ser considerado para efeito de pagamento, o serviço efetivamente realizado 

pelo CONTRATADO, assim entendido aquele que foi cumprido em conformidade com este 

CONTRATO, com o Termo de Referência, constante do ANEXO II, e seus anexos. 

6.6 - Todos os valores contidos na Nota Fiscal devem ser depositados no Banco xxx, Agência xxx, 

Conta Corrente xxxxx, titularidade em nome de xxxxx, inscrito no CNPJ/MF sob o nº xxxxxxx. 

6.7 - O pagamento dos serviços aqui ajustados, será feito em 21 (vinte e uma) parcelas mensais e 

consecutivas, no valor de R$ xxx (xxxxxx) em até 15 (quinze) dias úteis contra entrega da Nota 

Fiscal e aprovação do Gestor do Contrato. 

6.8 - A Nota Fiscal deverá ser emitida sempre como serviço pelo próprio CONTRATADO, 

obrigatoriamente com o número de inscrição do CNPJ apresentado nos documentos de habilitação 

e da proposta, não se admitindo Notas Fiscais emitidas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais 

e da matriz. 

6.9 - A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, conforme o Decreto nº 8.241/2014, ou mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
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documentação mencionada no art. 29, da Lei nº 8.666 de 1993. 

6.10 - Constatando-se a situação de irregularidade, deverão ser tomadas as providências previstas 

no art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.11 - O setor competente para proceder o pagamento, deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

a) Prazo de Validade; 

b) A data da Emissão;  

c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante;  

d) O Período de Prestação dos Serviços; 

e) O Valor a Pagar;  

f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 

6.12 - Caso seja verificado erro na apresentação da Nota Fiscal, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o CONTRATADO providencie as 

medidas saneadoras. 

6.12.1 - Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização 

da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

6.13 - Antes de cada pagamento ao CONTRATADO, será realizada consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

6.14 - Constatando-se a situação de irregularidade do CONTRATADO, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis uma vez por igual 

período, à critério da CONTRATANTE, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa. 

6.15 - Previamente ao pagamento, a CONTRATANTE deverá realizar consulta para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

6.16 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do CONTRATADO, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, 
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para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos. 

6.17 - Mantida a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao CONTRATADO a 

ampla defesa. 

6.18 - Cumprido o objeto, conforme as suas especificações, o pagamento será realizado 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o CONTRATADO não regularize 

sua situação. 

6.19 - O pagamento das Notas Fiscais estão condicionados: 

a) À análise e aprovação pela CONTRATANTE do serviço executado; 

b) À comprovação de regularidade do CONTRATADO com o FGTS, INSS e Fazendas Públicas 

Federal, Estatual e Municipal. 

6.20 - O CONTRATADO, se optante pelo "Simples", deverá apresentar, juntamente com a Nota 

Fiscal, DECLARAÇÃO conforme modelo constante no Anexo IV da Instrução Normativa SFR nº 1234, 

de 11/01/2012, ciente de que sua omissão provocará a retenção de imposto e contribuições nos 

termos da legislação tributária vigente. 

6.21 - O CONTRATADO declara que o valor constante da cláusula 6.1 compreende todos os custos, 

encargos e despesas decorrentes, direta ou indiretamente, e os encargos sociais, previdenciários 

e trabalhistas decorrentes da contratação dos funcionários que atuarão no âmbito da atividade 

contratada, assim se comprometendo a não pleitear outros valores, a qualquer título, para o 

cumprimento do objeto. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO declara, desde já, que está ciente de que os recursos da 

presente contratação são provenientes do Termo de Cooperação nº 5900.0115965.20.9, SAP nº 

4600624782, formulado para haver o cumprimento do Projeto "Utilização de HPC em modelagem 

de problemas da indústria de petróleo", assumindo, portanto, os ônus provocados pelo eventual 

atraso ou cessação do repasse, significando dizer que manterá o preço de R$ xxx.xxx,xx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sem impor a CONTRATANTE a incidência de qualquer encargo gerado 

pela eventual demora ou interrupção. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
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7. 1 - O prazo de execução do serviço será contado a partir da data de envio da ordem de serviço e 

vigorará por 21 (vinte e um) meses. 

CLÁUSULA OITAVA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

8.1 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva ora contratados, serão prestados no 

Laboratório Nacional de Computação Científica – LNCC, situado à Av. Getúlio Vargas, 333 – 

Quitandinha, Petrópolis – RJ, CEP: 25.651-076. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DA CONTRATANTE 

9.1 – A CONTRATANTE se obriga a:  

a) Proceder ao pagamento dos valores ajustados no contrato, observando a forma e o prazo 

pactuados;  

b) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação contratada e 

fornecer as informações necessárias ao cumprimento do objeto;  

c) Notificar, por escrito, à CONTRATADA, em nome e sob ordens do BENEFICIÁRIO, a ocorrência 

de eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

e) Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas; 

f) Efetuar as retenções tributárias e glosas devidas sobre o valor da Nota Fiscal fornecida pelo 

CONTRATADO, em conformidade com a legislação pertinente. 

 

9.2 – É direito da CONTRATANTE:  

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato como lhe aprouver; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de 

Referência; 

c) Recusar o pagamento no caso de vício, imperfeição, desconformidade, insuficiência, ou qualquer 

outra circunstância que comprometa a sua qualidade, repercuta sobre a funcionalidade, ou 
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provoque a frustração das expectativas firmadas sobre a conclusão da atividade contratada; 

d) Exigir a correção de falhas nos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 

de suspensão do Contrato, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente 

justificados e aceitos; 

e) Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado do CONTRATADO que 

não mereça confiança para execução de serviços ou adote postura inconveniente ou incompatível 

com as atribuições que lhe competem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO BENEFICIÁRIO 

10.1 - São obrigações do BENEFICIÁRIO: 

a) designar um preposto para servir de elemento de ligação entre a CONTRATANTE e o 

CONTRATADO, visando o acompanhamento da execução do objeto deste CONTRATO;  

b) exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por colaborador especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis;  

c) verificar se os empregados do CONTRATADO atendem os requisitos mínimos de qualificação 

profissional exigidos, solicitando substituições, se for o caso;  

d) disponibilizar a infraestrutura adequada e espaço físico necessários à execução dos serviços 

contratados;  

e) participar, quando convocado, de reuniões de coordenação dos serviços contratados;  

f) comunicar quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom 

andamento ou o escopo deste CONTRATO;  

g) permitir o acesso do CONTRATADO ao local das atividades. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO  

11.1 – Cabe ao CONTRATADO cumprir as seguintes obrigações:  

a) Cumprir o serviço contratado, provendo a conclusão no prazo contratualmente estabelecido, 

consoante os parâmetros definidos no Termo Referência e no Projeto Básico de Execução de 

Serviços, constante no ANEXOS I;  
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b) Manter o preço previsto na Proposta, constante do ANEXO III;  

c) Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem 

como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria 

objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade pelas consequências de qualquer 

transgressão de seus prepostos ou convenentes;  

d) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à 

execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar o perfeito cumprimento do 

CONTRATO;  

e) Guardar sigilo de todas as informações que forem postas à sua disposição para a execução dos 

trabalhos, não podendo utilizar quaisquer informações recebidas, sob a pena de responsabilizar-

se pelas perdas e danos sofridos pela CONTRATANTE; 

f) Prestar a CONTRATANTE todos os esclarecimentos pertinentes à execução do CONTRATO, 

visando ao afastamento de eventual dúvida surgida sobre o desenvolvimento da atividade 

contratada;  

g) Informar à CONTRATANTE, por escrito, todas as ocorrências que possam embaraçar a execução 

do objeto contratado;  

h) Emitir as Notas Fiscais necessárias ao pagamento dos valores ajustados na Cláusula Sexta deste 

instrumento, provendo o pagamento dos tributos incidentes na espécie consoante os recursos do 

CONTRATO;  

i) Permitir que a CONTRATANTE e o BENENFICIÁRIO acompanhem a execução do objeto deste 

CONTRATO, e fiscalize seu efetivo cumprimento;  

j) Reparar os danos que eventualmente cause à CONTRATANTE ou a terceiros, durante o curso de 

suas atividades, provendo, às suas expensas, os atos necessários à eliminação do prejuízo.  

k) Ressarcir a CONTRATANTE pelos danos causados a materiais e/ou equipamentos eventualmente 

danificados, desde que associado à qualidade do produto ou ao modo de entrega ou 

acondicionamento do material, bem como ao tipo de reparo efetuado em desacordo com as 

normas;  

l) Manter inalteradas as condições verificadas no instante da contratação;  

m) Responsabilizar-se pela atuação e bom comportamento de seu pessoal no curso das atividades, 

obrigando-se a retirar do local todo e qualquer empregado, preposto ou contratado, cuja presença 
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seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE;  

n) O CONTRATADO declara conhecer e anuir às regras de segurança do trabalho e controle de 

qualidade dos serviços, comprometendo-se a cumpri-las e exigir de seus empregados e/ou 

contratados o seu fiel cumprimento; 

o) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano decorrente de negligência, imprudência ou 

imperícia, ação ou omissão causados por seus empregados, prepostos ou contratados, 

respondendo por todos os custos daí decorrentes;  

p) Possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os meios de 

transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento do serviço, visando ao pleno 

cumprimento do objeto, consoante o preço contratado;  

q) Cumpre ao CONTRATADO encaminhar a Nota Fiscal para aprovação da CONTRATANTE e 

posterior pagamento;  

r) Garantir livre acesso aos empregados do financiador do projeto (PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – 

PETROBRAS) e da CONTRATANTE, bem como aos servidores dos órgãos de controle, aos seus 

documentos e registros contábeis.  

s) Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia os funcionários do 

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - LNCC, ora BENEFICIÁRIO, e seus 

visitantes;  

t) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação que foram exigidas no processo de escolha ao qual 

se submeteu no momento anterior à sua contratação;  

u) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando, em decorrência da espécie, forem vítimas seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em 

dependências do LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC, ora 

BENEFICIÁRIO;  

v) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes de 

representante ou preposto para tratar com a CONTRATANTE;  

x) Eximir a CONTRATANTE de responsabilidade de todas as reivindicações, queixas, representações 

e ações judiciais de qualquer natureza, referentes a prestação do serviço contratado, estendendo 
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a obrigação ora pactuada as reclamações formuladas por empregados e/ou fornecedores;  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO está ciente de que não manterá qualquer vínculo de 

emprego com a CONTRATANTE, sendo certo, neste sentido, que inexistente qualquer 

subordinação relativa a horário e ingerência quanto a expertise de atuação daqueles que forem 

destacados para cumprir a prestação contratada, acordando, portanto, que será inteiramente 

responsável pelos profissionais que disponibilizar para a prestação do serviço contratado, não se 

estabelecendo nenhum vínculo empregatício entre estes e a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

12.1 - O CONTRATO terá vigência de 21 (vinte e um) meses, contada a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com os termos do art. 28 e 29, do decreto nº 

8.241/2014. 

12.2 - O CONTRATO não será prorrogado automaticamente, devendo ser celebrado Termo Aditivo 

ou novo CONTRATO antes de seu término, vez que, ao final, será dado por encerrado, não cabendo 

a nenhuma das partes nenhum ônus ou responsabilidade a qualquer título, a exceção das 

obrigações ainda pendentes de cumprimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ÔNUS FISCAIS  

13.1 - Constitui obrigação do CONTRATADO o suprimento de todos os encargos tributários e 

previdenciários que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre este CONTRATO 

ou seu objeto, por meio dos recursos deste instrumento, podendo a CONTRATANTE, a qualquer 

momento, exigir do CONTRATADO a comprovação de sua regularidade. 

13.2 - Fica, desde logo, convencionado que a CONTRATANTE poderá descontar, de qualquer crédito 

do CONTRATADO, a importância correspondente a eventuais pagamentos desta natureza, que reste 

obrigada a efetuar por imposição legal e/ou omissão do CONTRATADO. 

13.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 
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13.4 - A obtenção das licenças que eventualmente sejam necessárias à execução da atividade ora 

contratada, fica a cargo e por conta exclusiva do CONTRATADO, que responderá, a qualquer tempo, 

pelas consequências que sua falta ou omissão provocarem. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO E DIREITOS 

14.1 - Este CONTRATO obrigará e disciplinará o CONTRATADO e seus sucessores, não lhe sendo 

autorizado ceder ou transferir quaisquer das obrigações e direitos ora pactuados. 

14.2 - É vedado o CONTRATADO ceder e/ou transferir qualquer crédito decorrente do presente 

CONTRATO, assim como aquele que tiver, eventualmente, sido inscrito em algum título de crédito 

que a CONTRATANTE tenha emitido em razão do presente ajuste. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Neste ato, o CONTRATADO reconhece que os títulos eventualmente emitidos 

no bojo deste ajuste conterão, necessariamente, a cláusula “Não à serviço”, comprometendo-se, 

por isso, a não praticar qualquer ato tendente à circulação daqueles que houver recebido da 

CONTRATANTE, estando ciente do óbice que ora é oposto exatamente para evitar que a 

CONTRATANTE reste submetida a obrigação de proceder pagamento de títulos colocados em 

cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, por terceiro, visando a 

preservação dos direitos e deveres oriundos do presente CONTRATO, concordando, neste sentido, 

que a prática contraria a ordem do CONTRATO, constituindo espécie de ilegalidade que ensejará a 

imediata devolução do título à pessoa jurídica ou física que os houver apresentado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES  

15.1 – Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pela CONTRATANTE 

ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo 

justificado, o CONTRATADO ficará sujeita às seguintes penalidades:  

I. Advertência;  

II. Multa:  
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a) De até 2% (dois por cento) do valor do contrato, no caso de atraso injustificado do CONTRATADO 

na entrega da atividade com cuja consecução se comprometeu.  

b) De até 25% sobre o valor global do CONTRATO em virtude de qualquer descumprimento 

contratual não previsto nas alíneas anteriores, apurado de acordo com a gravidade da infração.  

15.2 – A multa ora pactuada na alínea A do inc. II da cláusula 15.1, conforme os termos do art. 411 

do CC/2002, será exigida sem prejuízo do cumprimento da obrigação pactuada neste CONTRATO.  

15.3 – A multa pactuada na alínea B do inc. II da cláusula 15.1, por outro lado, poderá ser exigida 

sem prejuízo das perdas e danos havias em razão do inadimplemento, conforme os termos do 

parágrafo único do art. 404 do CC/2002.  

15.4 – Os valores que eventualmente se tornem devidos à CONTRATANTE em virtude da mora ou 

inadimplemento do CONTRATADO serão deduzidos de quaisquer créditos devidos ao mesmo, 

ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos 

mencionados créditos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO, DA RESILIÇÃO E DO DISTRATO  

16.1 – O presente CONTRATO poderá ser encerrado:  

I. Por ato unilateral da CONTRATANTE, por escrito, com a devida motivação, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na cláusula anterior;  

II. Por acordo entre as partes, desde que reduzido a termo, com antecedência de 30 (trinta) dias;  

III. Após a consecução do seu objeto;  

IV. Por via judicial, nos termos da legislação vigente.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Entre as causas que legitimam a rescisão do contrato, as PARTES elegem, sem 

prejuízo de outras que a justifiquem, as seguintes:  

a) Não cumprir quaisquer das obrigações do CONTRATO;  
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b) Desvie-se das especificações;  

c) Deixe de cumprir ordens da CONTRATANTE, sem justificativa;  

d) Atraso injustificado na execução do CONTRATO;  

e) Paralisação da execução do CONTRATO sem justa causa e prévia comunicação a CONTRATANTE;  

f) Por decretação de falência ou pedido de recuperação judicial do CONTRATADO. 

g) Incapacidade técnica, negligência, imprudência, imperícia ou má fé do CONTRATADO. 

h) O CONTRATO poderá ser rescindido, ainda, por razões de interesse público, de alta relevância e 

amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da CONTRATANTE a que 

esteja subordinado o termo firmado. 

i) Nas hipóteses previstas acima, a CONTRATANTE poderá, caso não exercite o seu direito de 

rescindir o CONTRATO, sustar o pagamento de faturas pendentes até que o CONTRATADO cumpra 

integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS GARANTIAS 

17.1 - O CONTRATADO oferece à CONTRATANTE e ao BENEFICIÁRIO um prazo de garantia de 12 

(doze) meses para o serviço realizado, comprometendo-se, mediante o comunicado da 

CONTRATANTE, a intervir e providenciar o ajuste necessário ao pleno funcionamento da solução 

implementada, prevendo, porém, sem prejuízo de outras diligências que forem necessárias à 

correção do vício, a troca ou substituição de peças e materiais, e o refazimento do serviço. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR 

18.1 – Se, por motivo de Caso Fortuito ou Força Maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº. 10.406/2002), qualquer uma das partes estiver, comprovadamente, 

impossibilitada de cumprir as obrigações do presente Contrato, os direitos e obrigações ficarão 

suspensos enquanto tais contingências excepcionais se mantiverem.  
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18.1.1 – Nenhuma das partes será responsável pelo descumprimento de suas obrigações 

contratuais em consequência de Caso Fortuito ou Força Maior, nos termos do Artigo 393, do Código 

Civil Brasileiro, devendo, para tanto, comunicar a ocorrência de tal fato, de imediato, à outra parte 

e informar os efeitos danosos do fato ocorrido. 

18.1.2 – Caso o evento seja em grandes proporções ou de tal forma a afetar uma ou ambas as partes, 

impossibilitando-as de realizar qualquer espécie de comunicação à outra, este CONTRATO ficará 

automaticamente suspenso até a efetiva regularização dos danos por ele causados. 

18.2 – As PARTES reconhecem e aceitam que não será considerado como Caso Fortuito ou Força 

Maior: 

18.2.1 - Qualquer tipo de greve ou paralisação por parte de profissionais da CONTRATANTE ou de 

profissionais de sua (s) subcontratada(s) ou por parte de terceiros que possam afetar as atividades;  

18.2.2 - Alteração das condições econômicas e financeiras exclusivamente da Parte afetada;  

18.2.3 - Ações de autarquias governamentais que poderiam ter sido evitadas se a Parte afetada 

tivesse agido de maneira diligente e observado a legislação aplicável;  

18.2.4 - Falha em obter e/ou manter licença ou autorização pela Parte afetada. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO SIGILO  

19.1 – As partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitirem, direta ou 

indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do presente 

CONTRATO, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que venham a ter 

acesso, ou que lhes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente Instrumento, 

sendo vedado prestar qualquer informação a terceiros sobre a natureza ou sobre o andamento dos 

serviços, bem como divulgar através de quaisquer meios, dados e informes relativos à tecnologia 

adotada ou documentação técnica envolvida, salvo com expressa autorização, por escrito, da 

CONTRATANTE. 
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19.2 - Não obstante o término do prazo contratual, inclusive nos casos previstos na Cláusula de 

Rescisão, as obrigações acima mencionadas permanecerão em vigor, estendendo-se por 5 (cinco) 

anos após o término do CONTRATO. 

 19.3 – A Parte infratora obriga-se a reparar todo e qualquer dano causado à Parte inocente ou a 

terceiros, em caso de divulgação desautorizada de documentos ou de qualquer informação a que 

tiver acesso por força da prestação de serviço ora contratado.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA QUITAÇÃO DEFINITIVA  

20.1 – Após o término de todas as obrigações atinentes a este CONTRATO, o CONTRATADO deverá 

encaminhar à CONTRATANTE, Termo de Quitação devidamente assinado e datado pelo 

representante legal do CONTRATADO, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.  

20.2 – Na hipótese de o Termo de Quitação não ser fornecido dentro do prazo fixado na Cláusula 

20.1, será considerada como plena, rasa, total e irrestrita a quitação em favor da CONTRATANTE 

dos débitos referentes a presente contratação.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO  

21.1 – A CONTRATANTE fiscalizará como lhes aprouver e no seu exclusivo interesse o exato e fiel 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente CONTRATO.  

21.2 – A CONTRATANTE fará a avaliação dos documentos produzidos e entregas realizadas pelo 

CONTRATADO, sem que tal providência signifique a redução ou eliminação da responsabilidade da 

CONTRATADO, que se mantém integral pelos atos e omissões oriundas deste instrumento 

particular. 

 21.3 – Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:  

a) O CONTRATADO deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, 

atendendo prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas;  

b) Todos os atos e Instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se 

fossem praticados pela CONTRATANTE. 
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21.4 - A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 

incluindo o contrato, a Proposta, o Termo de Referência, orçamentos, cronogramas, 

correspondências, dentre outros;  

b) Solicitar a substituição de qualquer funcionário do CONTRATADO que embarace a ação da 

Fiscalização;  

c) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas, necessárias 

ao desenvolvimento dos trabalhos;  

d) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de entrega, aprovando os eventuais ajustes que 

ocorrerem durante o CONTRATO;  

e) Analisar e aprovar as entregas e os serviços, em obediência ao previsto no CONTRATO, no Termo 

de Referência e no Projeto Básico de Execução de Serviços;  

f) Verificar e atestar as entregas e os serviços, bem como conferir e encaminhar para pagamento as 

Notas Fiscais emitidas pelo CONTRATADO;  

21.5 – A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 

poderá ser invocada para eximir o CONTRATADO da responsabilidade pela execução dos serviços. 

 21.6 – Caso seja constatada pela Fiscalização ou pelo CONTRATADO a necessidade de reuniões, 

estas serão agendadas logo após a solicitação por escrito pela parte solicitante.  

21.7 – Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a CONTRATANTE, via 

Fiscalização, antes da execução da atividade correspondentes.  

21.8 – As impropriedades apontadas pela CONTRATANTE e pela Fiscalização serão corrigidas pelo 

CONTRATADO, sem custo adicional para a CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO  
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22.1 – As PARTES se comprometem a observar e cumprir toda a legislação anticorrupção aplicável 

ao Contrato, em especial a Lei 12.846/2013, e a tomar todas as medidas necessárias, de acordo com 

as boas práticas comerciais, a fim de prevenirem qualquer atividade fraudulenta, ainda que 

realizada por seus acionistas, diretores, administradores, empregados, fornecedores, agentes, 

contratados, subcontratados, e/ou contratados por aqueles que receberem quaisquer recursos das 

contratadas.  

22.2 – As PARTES garantem que não pagarão, oferecerão, prometerão ou autorizarão pagamento 

ou transferência, bem como que não pagaram, ofereceram, prometeram ou autorizaram o 

pagamento ou transferência, de qualquer coisa de valor, presente, entretenimento, viagem, 

promessa, gratificação, comissão, brinde, vantagem ou benefício de qualquer tipo, direta ou 

indiretamente, com relação às transações contempladas nesse CONTRATO ou que tenha relação 

com qualquer outra transação comercial que as envolvam:  

a) Para qualquer autoridade ou funcionário público, conforme definido no art. 327, caput, § § 1º e 

2º do Código Penal Brasileiro, partidos políticos, membros ou funcionários de partidos políticos, 

candidatos a cargo eletivo; ou  

b) Para qualquer outra pessoa ou entidade se tais pagamentos ou transferências possam violar as 

leis do país em que esses pagamentos ou transferências foram ou seriam realizados, ou que possa 

violar a Convenção OCDE sobre Corrupção ou o FCPA de qualquer outra forma em relação aos 

SERVIÇOS prestados de acordo com esse CONTRATO.  

22.3 – As PARTES garantem não ter ofertado, dado ou concordado em dar, bem como se 

comprometem a não ofertar, dar ou concordar em dar, a nenhum acionista, funcionário, agente ou 

representante de um e de outro, nenhuma coisa de valor, presente, entretenimento, viagem, 

promessa, gratificação, comissão, brinde, vantagem ou benefício de qualquer tipo, direta ou 

indiretamente, como estímulo ou recompensa por praticar, parar de praticar, ter praticado ou 

cessado a prática de qualquer ato em relação a qualquer contrato. 

22.4 – As PARTES se comprometem, entre si, a notificar imediatamente e por escrito a outra PARTE 

se houver razões para suspeitarem que alguma fraude tenha ocorrido, está ocorrendo, ou irá 

ocorrer, ou em qualquer situação em que exista uma relação entre, de um lado, (i) uma Parte ou 
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qualquer de seus representantes ou (ii) qualquer pessoa que seja ligada a uma das Partes, e, do 

outro lado, qualquer funcionário público, e tal relação possa influenciar ou possa ser de forma 

razoável considerada como tendo influência sobre o exercício, por qualquer das Partes, de suas 

obrigações nos termos deste CONTRATO ou sobre o exercício, pelo funcionário público, dos seus 

deveres. As PARTES comprometem-se ainda a notificar a outra PARTE sobre qualquer hipótese 

prevista neste item que tenha lugar anteriormente à celebração à realização de qualquer atividade, 

objeto deste CONTRATO.  

22.5 – Caso o CONTRATADO, seus diretores, funcionários, contratados, subcontratados, 

fornecedores, agentes, ou qualquer pessoa atuando em seu nome, estejam comprometidos com 

prática proibida pelas disposições acima mencionadas em relação a qualquer contrato com a 

CONTRATANTE, está terá direito a:  

22.5.1 – Rescindir o presente CONTRATO e receber do CONTRATADO a quantia referente a 

quaisquer perdas incorridas decorrentes de tal rescisão ou;  

22.5.2 – Ser completamente reembolsado pelo CONTRATADO, devido a qualquer perda sofrida 

como resultado de violação desta cláusula, rescindindo ou não o presente CONTRATO.  

22.6 – O CONTRATADO assegura ainda, a um e outro, ter pleno conhecimento dos respectivos 

Códigos de Ética e das políticas anticorrupção de cada PARTE envolvida no CONTRATO, que 

repudiam qualquer ação de terceiros em desacordo com os preceitos éticos adotados e se 

comprometem, desde já, a adotarem para si os mesmos padrões de lisura e integridade na 

condução de suas atividades. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE E COMPLEMENTAR 

23.1 – A prestação contratada obedecerá ao estipulado neste termo contratual, bem como às 

condições assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte integrante e 

complementar deste CONTRATO, independentemente de transcrição, no que não contrariem as 

cláusulas aqui firmadas: 

A - Proposta comercial vencedora, datada de xx de xxxx de 202x;  
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B - Edital 

C - Termo de Referência, datado de 26 de outubro de 2022, com seus anexos;  

D - Certificado de Regularidade com o FGTS (emitido pela CEF). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO  

24.1 – A publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União é condição 

indispensável para a sua eficácia, devendo ser providenciado pelo BENEFICIÁRIO até o quinto dia 

útil do mês seguinte ao da sua assinatura em conformidade com parágrafo único do art. 61 da Lei 

nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  

25.1 – As alterações de valores que venham a ser discutidos e aprovados pelas PARTES deverão, 

necessariamente, ser objeto de Termo Aditivo;  

25.2 – É expressamente vedado ao CONTRATADO, a utilização de trabalhadores menores, púberes 

ou impúberes, para a prestação dos serviços;  

25.3 – Os serviços ora contratados estarão sujeitos à ampla fiscalização da CONTRATANTE, os quais 

deve ser conferida autorização para vistoriar em conjunto os trabalhos previstos no ajuste, podendo 

fornecer e requerer orientações no curso da atividade.  

25.4 – O não exercício, pelas PARTES, de quaisquer direitos ou prerrogativas previstas neste 

CONTRATO, ou mesmo na legislação aplicável, será tido como ato de mera liberalidade, não 

constituindo alteração ou novação das obrigações ora estabelecidas, cujo cumprimento poderá ser 

exigido a qualquer tempo, independentemente de comunicação prévia à PARTE.  

25.5 – É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa da CONTRATANTE ou do BENEFICIÁRIO, 

com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.  
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25.6 – O CONTRATADO se obriga a se abster do uso, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste CONTRATO, de mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil, bem como exigir que a referida medida seja adotada 

nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, 

relacionados com o presente CONTRATO, sob pena de extinção deste, sem prejuízo da adoção de 

outras medidas cabíveis.  

25.7 – Todos os custos de instalação, manutenção ou remoção dos equipamentos necessários à 

execução do serviço serão de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO FORO  

26.1 – As PARTES elegem o foro da Justiça Federal da Comarca de Petrópolis, em detrimento de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para julgamento de quaisquer questões judiciais 

resultantes deste Instrumento.  

E por estarem devidamente de acordo com as condições ora pactuadas, as partes assinam 

eletronicamente o presente instrumento particular.  

Petrópolis, xx de xxxx de 202x.  

LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – LNCC 

Fábio Borges de Oliveira  

Diretor 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC  

Francisco Roberto Leonardo  

Diretor Geral  

 

Flávio Barbosa Toledo  

Diretor Administrativo-Financeiro 

 

EMPRESA VENCEDORA  

XXXXXXX  
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Assinaturas

Diogo da Silva Tavares

CPF: 139.441.047-65

Assinou em 07 nov 2022 às 08:02:36

Rikchainne Ibrahim Silvestre

CPF: 037.352.717-90

Assinou em 07 nov 2022 às 16:04:10

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou em 05 nov 2022 às 09:17:24

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou em 04 nov 2022 às 17:46:15

Log

04 nov 2022, 17:27:05 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d. Data

limite para assinatura do documento: 04 de dezembro de 2022 (17:14). Finalização automática

após a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

04 nov 2022, 17:27:57 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

diogo.tavares@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Diogo da Silva Tavares e CPF 139.441.047-65.

04 nov 2022, 17:27:57 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

rik@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Rikchainne Ibrahim Silvestre.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.
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04 nov 2022, 17:27:57 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo .

04 nov 2022, 17:27:57 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo.

04 nov 2022, 17:46:15 Flávio Barbosa Toledo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio@facc10.org.br.

CPF informado: 350.604.504-06. IP: 200.20.100.52. Componente de assinatura versão 1.397.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 nov 2022, 09:17:24 Francisco Roberto Leonardo  assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 177.79.122.152. Componente de

assinatura versão 1.397.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 nov 2022, 08:02:36 Diogo da Silva Tavares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

diogo.tavares@facc10.org.br. CPF informado: 139.441.047-65. IP: 200.20.100.15. Componente de

assinatura versão 1.397.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 nov 2022, 16:04:11 Rikchainne Ibrahim Silvestre assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

rik@facc10.org.br. CPF informado: 037.352.717-90. IP: 200.20.100.17. Componente de assinatura

versão 1.398.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 nov 2022, 16:53:06 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1c54ee69-b090-4c00-8c25-d7325a496a8d, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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Log gerado em 07 de novembro de 2022. Versão v1.16.0.
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