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São Paulo, 10 de Outubro de 2022. 
 

  

CARTA CONVITE nº INFRA 036/2022  

  

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SDAI E HIDRANTES. 

  

Disposições Gerais  

  

O contrato em questão trata da Prestação de Serviços Especializados em Manutenção 

Preventiva de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) e Hidrantes, conforme 

especificado no escopo abaixo, para a Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC – 

Organização Social gestora da Cinemateca Brasileira, localizada no Largo Senador Raul 

Cardoso, 133 – Vila Clementino - CEP 04021-070 – São Paulo / SP, inscrita no CNPJ 

59.090.092/0001-90. 

  

  

Do Contrato  

Período de Vigência do Contrato: 15/12/2022 a 14/12/2023. 
  

Durante o prazo de vigência do contrato, a contratada deverá apresentar mensalmente a 
certidão CND (Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais à Dívida Ativa da União) e o Certificado de Regularidade do FGTS / CRF. 
 

O contrato será reajustado conforme alterações salariais das categorias profissionais 

específicas desde que provenientes de dissidio coletivo ou acordo sindical, e sendo que o 

reajuste deverá ser repassado na mesma proporção do percentual adotado.  

  

Será parte integrante do contrato o Manual de Normas e Procedimentos de Segurança 
estabelecido para a Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC, o qual será desenvolvido e 
enviado à Contratada. 
 

Da Proposta Comercial  
   

Período de Cotação: de 10/10/2022 a 06/12/2022 
  

As propostas devem ser encaminhadas aos e-mails: 
gerentemanutencao@cinemateca.org.br e assitentemanutencao@cinemateca.org.br. 
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A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 
  

1. Logo do fornecedor; 

➢Portfólio dos clientes atendidos e experiência da empresa em equipamentos 

semelhantes; 

➢Data do dia do envio do orçamento; 

➢Data de validade do orçamento: válido por 30 dias; 

➢Forma de pagamento: (Boleto Bancário ou depósito bancário*); 

➢Descrições dos postos de trabalho; 

➢Valor mensal de cada função para os postos de trabalho fixos; 

➢Valor diário de cada função para os postos de trabalhos eventuais; 

➢Carga horária máxima de cada profissional; 

➢Indicar se há diferença por escala/jornada noturna ou diurna; 

➢Planilha com os valores salarias e benefícios a serem pagos a cada função. 

  

*Em caso de opção por depósito bancário, apresentar junto ao orçamento: cabeçalho do 

extrato bancário ou cópia de cheque ou cópia do cartão. Os dados do favorecido devem ser 

os mesmos da razão social. 

  

Deverão ser apresentados obrigatoriamente em conjunto com a proposta comercial os 

documentos abaixo; a não apresentação implicará na desclassificação da proposta. 

  

• Cartão do CNPJ 

• Contrato Social  

➢CND – Certidão Negativa de Débitos (Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos 

relativos aos tributos federais à dívida ativa da união); 

➢Certificado de regularidade do FGTS CRF; 

➢Certidão Negativa de Débitos Federais 

➢Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

➢Certidão de distribuição civil 10 anos Tribunal de Justiça de São Paulo 

➢Certidão de distribuição falência, concordata e recuperação Tribunal de Justiça de São 

Paulo 

➢Certidão de Distribuição 1º Grau da Justiça Federal de São Paulo 

➢Certidão de Distribuição 2º Grau da Justiça Federal de São Paulo 

➢Certidão de distribuição do Tribunal Superior do Trabalho 

➢Consulta Regularidade Empregador 

➢Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) 
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➢Certidão negativa de processo TCU 

➢Consulta consolidada de pessoa jurídica TCU 

➢Documentação Societária atualizada do prestador de serviços; 

➢Carta de Referência emitida por três clientes do Prestador de Serviços, informando, entre 

outros, o período dos respectivos contratos e vigências. 

 

Dos Pagamentos  
  

Prazo de pagamento: Décimo quinto dia útil do mês subsequente. A nota fiscal deverá ser 

enviada até o segundo dia do mês subsequente a prestação de serviços; 

 

Dos Serviços  

  

SDAI - Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio 
A manutenção preventiva mensal inclui o fornecimento de mão de obra especializada para 
a realização de testes, ensaios, verificações e correções, quanto ao desempenho e 
funcionamento dos SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, endereçáveis, 
fabricante Intelbras, modelo CIE 2500 e CIE 1250. As verificações, testes e ensaios a serem 
executados nos sistemas deverão obedecer aos critérios descritos nas normas: A.B.N.T. - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 17240/2010; 
 
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME 

• Verificação da voltagem e corrente alternada;  

• Verificação da voltagem corrente contínua;  

• Teste de falta de corrente alternada;  

• Teste de falta de corrente contínua;  

• Testes do alarme sonoro;  

• Testes dos alarmes visuais de incêndio;  

• Testes dos alarmes visuais de defeito;  

• Testes dos alarmes visuais de curto-circuito;  

• Testes dos alarmes visuais de anomalia na central;  

• Verificação da tensão dos circuitos de detecção;  

• Verificação e reaperto dos conectores da central.  
 
DETECTORES DE INCÊNDIO  

• Testes de funcionamento dos detectores do ambiente;  

• Testes de funcionamento dos led’s da base dos detectores;  

• Verificação da conexão dos detectores a base de fixação;  

• Verificação do aspecto visual dos detectores.  
 
ACIONADORES MANUAIS DE INCÊNDIO  

• Verificação do estado dos vidros;  

• Verificação do estado dos microrruptores;  

• Testes de funcionamento dos acionadores manuais;  
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• Testes dos led’s de supervisão e alarme dos acionadores;  

• Verificação e reaperto dos conectores. 
 
SIRENES AUDIO - VISUAIS DE INCÊNDIO  

• Teste de funcionamento dos alarmes sonoros;  

• Teste de funcionamento dos alarmes visuais;  

• Verificação e reaperto dos conectores das sirenes.  
 
INTERFACE DE COMANDO REMOTO  

• Testes das sinalizações remotas;  

• Verificação e testes dos reles de comando;  

• Verificação e reaperto dos conectores dos reles de comandos.  
 
BATERIAS ELÉTRICAS  

• Medição da tensão do conjunto de baterias;  

• Verificação do nível de solução das baterias;  

• Verificação e reaperto dos conectores das baterias;  

• Limpeza e conservação das baterias.  
 
REDE DE ELETRODUTOS  

• Verificação das fixações das redes de eletrodutos;  

• Verificação do estado das fiações.  
Obs: Não está inclusa nessa proposta a substituição de equipamentos com mau 
funcionamento, assim como cabeamento ou infraestrutura.  
 
SISTEMA DE HIDRANTES  

• Verificar o funcionamento do comando de bomba com teste de acionamento, tensão e 

alimentação dos quadros; 

• Verificar se as caixas de hidrantes estão desobstruídas e sinalizadas adequadamente; 

• Verificar nível da caixa d´água e a reserva de incêndio; 

• Verificar anormalidade do abastecimento de água do sistema e da possível existência de 

válvulas fechadas ou obstruções na tubulação de fornecimento; 

• Inspecionar a rede, verificando vazamento nos registros, barriletes, etc.; 

• Inspecionar as tubulações; 

• Verificar estado de conservação do esguicho, registros, chaves do engate rápido e cone-

xões; 

• Ajustar a abertura e fechamento das portas das caixas de incêndio; 

• Verificar a existência de vazamento nas caixas de incêndio; 

• Verificar e manter as mangueiras acopladas aos registros; 

• Identificar eventuais incrustações e detritos aderidos às paredes internas das tubulações 

e registros. 

ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24X7  
A CONTRATANTE tem direito a chamado, em caráter de atendimento emergencial, sem 
ônus adicional, em qualquer dia ou horário.  
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Os chamados emergenciais serão atendidos conforme demanda, exceto por motivos 
alheios à vontade da CONTRATADA (trânsito, tempestade, inundação, calamidade 
pública, etc.).  
 

TABELA DE CHAMADOS EMERGENCIAIS 
 

TABELA DE EXTRAS 1ª HORA DEMAIS 

DIA ÚTIL – 08h00m às 18h00m. R$  R$  

DIA ÚTIL EXTRA – 18h00m às 22h00m. R$  R$  

DIA ÚTIL NOTURNO – 22h00m às 08h00m. R$  R$  

DIA ÚTIL EXTRA – 22h00m às 07h59m. R$  R$  

HORA EXTRA – SÁBADO, DOMINGO E FERIADO – 
08h00min ÀS 18h00min. 

R$  R$  
 

 

Desde já agradecemos a atenção e participação.  
  

 Sociedade Amigos da Cinemateca - SAC – Gerência de Manutenção. 


