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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TROCA DE ÓLEO E 

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 (TRÊS) GRUPO MOTORES MODELO VTA-

28 CUMMINS 12 (DOZE) CILINDROS DO HOTEL SESC PORTO CERCADO, 

LOCALIZADO EM PORTO CERCADO, KM 42, POCONÉ/MT 

 

2. DOS SERVIÇOS 

 

2.1.  ESCOPO DO SERVIÇO:  
 
Trata-se de contratação de mão de obra técnica de empresa especializada 
para execução de manutenção preventiva e corretiva dos grupos geradores do 
HSPC, compreendendo em: 
 

 12 (doze) visitas preventivas; 
 50 (cinquenta) horas técnicas corretivas. 

 

2.1.1. Todas os serviços e peças necessários para a execução da manutenção 

preventiva serão de fornecimento da CONTRATADA, inclusive remoção 

e reposição de óleo lubrificante, bem como substituição dos kits filtros 

de: (ar, água, óleo). 

2.1.2. Os serviços realizados pela manutenção corretiva deverão ter garantia 

de 90 (noventa) dias. 

2.1.3. Fica a CONTRATADA responsável por serviços mal executados, durante 

a manutenção preventiva e os defeitos apresentados por erros técnicos, 

inclusive peças, deverão ser substituídos sem ônus a CONTRATANTE.  
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2.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

  Procedimentos que antecipam falha ou defeitos, realizando limpeza 

inspeções, ajustes, testes e revisões, prevenindo quebras ou defeitos, 

garantindo o funcionamento contínuo do equipamento dentro de suas 

melhores condições técnicas de operação; 

Compreende em manutenção preventiva, troca de óleo, filtros, aferição de 

água do radiador, reaperto em geral (parafusos, correias tensiona dores), 

limpeza dos radiadores, limpeza estrutural dos motores, conforme Anexo 

VII, que deverá ser preenchido e assinado no ato da conclusão dos serviços 

de manutenção. 

Considerar 12 (doze) visitas, anuais. 

 

2.3 . DA MANUTENÇÃO CORRETIVA. 

 

 A Manutenção Corretiva Programada é aquela realizada para eliminar a 

falha potencial antes que ela evolua para a falha funcional.  

Se a falha potencial não trouxer risco à segurança ou problemas de 

qualidade, ela pode ser programada para ser eliminada quando for mais 

conveniente para empresa. Seja por questões de produção, custo, 

disponibilidade de materiais ou mão de obra. 

A manutenção corretiva dos grupos geradores será realizada através de 

horas técnicas, nas horas técnicas deverão estar inclusos custos com 

alimentação, traslados e encargos administrativos. 

A contratada, deverá cumprir o horário conforme demanda o serviço, 

podendo ser realizado em uma hora e ou até mesmo 8:00 horas., dentre 

08h:00m e 12h:00m ou 13h:00m e 17h:00m, não sendo permitido trabalhar 

após o término da jornada devido o funcionamento dos equipamentos em 

horário de ponta. 
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Assim que concluído os serviços a empresa deverá apresentar relatório 

técnico dos serviços corretivos executados, bem como horas demandadas 

para execução.  

Posteriormente deverá apresentar nota fiscal com o valor total das horas 

trabalhadas. 

Os serviços corretivos serão fiscalizados por um membro habilitado da 

equipe de manutenção do HSPC. 

A proposta deverá ser apresentada contemplando custo para 50 (cinquenta) 

horas técnicas especializadas, não podendo ultrapassar estas. 

 

2.4. REQUISITOS MINIMOS NECESSÁRIOS PARA A QUALIFICAÇÃO 

TÉNICA. 

 

1
2

3
4 Plano de Manutenção Preventiva dos grupos geradores cummins
5 Modelo de formulario de transporte de resíduos de derivados de petróleo.

6

7

Declaração de Vistoria Técnica, comprovada com a assinatura do funcionario que 
acompanhar durante a visita.

Apresentação de cronograma de manutenção preventiva anual, para os três 
grupos motes geradores

Comprovação de técnico mecânico habilitado para realizar os serviços de 
manutenção.

Declaração e ciencia de que no corpo técnico da empresa, ter no minimo 01 (um) 
Engenheiro Mecânico.

Declaração de aceitação prévia

 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

 

3.1. Todo o transporte vertical, horizontal, ferramental, EPI’s, despesas com 

alimentação, estadia e encargos sociais serão por conta da CONTRATADA. 

3.2. Os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA deverão estar 

devidamente apresentáveis, uniformizados e portar crachá de identificação. 
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3.3. Os profissionais deverão ter experiência comprovada de pelo menos 02 

(anos) como técnico em manutenção de GRUPOS MOTORES 

GERADORES CUMMINS.  

3.4. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos pessoais ou 

materiais que forem causados por seus funcionários, bem como, aqueles 

provocados por serviços executados de forma inadequada. 

3.5. Caso ocorra a necessidade de encaminhamento de algum equipamento ou 

acessório para oficina da CONTRATADA, as despesas ficarão a cargo da 

CONTRATANTE. 

3.6. A CONTRATADA obriga-se a prestar sem custo adicional, todos os 

esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como, permitir que 

os técnicos da CONTRATANTE inspecionem previamente os equipamentos 

para constatações dos defeitos possam ocorrer. 

3.7. Será designado um técnico do Sesc para fiscalizar os serviços a serem 

executados pela CONTRATADA. 

3.8. Os interessados deverão realizar visita técnica in loco apresentar 

atestado de visita técnica (Anexo IV) datada e assinada, comprovando 

ter conhecimento dos equipamentos (Modelo dos Motores Cummins 

VTA-28) bem como assinar a Declaração de Aceitação Prévia (Anexo 

III). 

 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

3.9. DA CONTRATANTE 

3.9.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o prazo e condições 

aqui estabelecidas. 

3.9.2. Fornecer todas as informações necessárias, bem como, oferecer condições 

para execução dos serviços. 
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3.10. DA CONTRATADA 

 

3.10.1. A CONTRATADA se obriga a cumprir todas as exigências deste edital. 

3.10.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA despesas com tributos fiscais, 

trabalhistas e sociais que incidirem sobre o objeto deste certame. 

3.10.3. Despesas com alimentação e estadia, serão por conta da CONTRATADA. 

3.10.4. Manter durante o prazo de validade do contrato as condições de habilitação 

exigidas na contratação. 

 

4. DO PAGAMENTO 

 

4.1. Os pagamentos dos serviços relativos à manutenção preventiva serão 

efetuados mediante documentos FISCAIS e apresentação e GARANTIA. 

4.2. Os pagamentos das manutenções corretivas serão mediante apresentação 

da ordem de serviço devidamente preenchida, relatório técnico dos serviços 

executados, histórico e ficha dos equipamentos atualizadas. 

4.3. Os pagamentos das manutenções corretivas serão aprovados mediante a 

liberação do corpo técnico do Sesc, para constatação que tal ação de 

manutenção corretiva não seja consequência da ação de manutenção 

preventiva mal executada ou com vícios. 

 

 


