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São Paulo, 05 de dezembro de 2019. 

 

Carta Convite nº MANUT_12/2019  

 

Ref: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CENTRAL DE ALARME E MONITORAMENTO 

 

 

Disposições Gerais 

 

O contrato em questão trata da prestação de Serviços Especializados em Manutenção Preventiva, 

Corretiva e Emergencial em Central de Alarme de Incêndio, Acionadores e demais itens que compõem o 

sistema, para A Casa Museu de Artes e Artefatos Brasileiros – Organização Social gestora do Museu da 

Casa Brasileira, localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jd. Paulistano - CEP 01451-000 – São 

Paulo / SP, inscrita no CNPJ 03.031.145/0002-29. 

 

A proposta básica deverá seguir as especificações do presente memorial descritivo.  

 

O PROPONENTE deverá endossar o presente projeto, layout ou escopo, responsabilizando-se 

inteiramente pelo mesmo, ou indicar na proposta todos os pontos discordantes, justificando-os.  

 

As propostas deverão apresentar descrição técnica completa de todos os materiais, equipamentos e 

serviços ofertados. 

 

A modalidade de contratação será a empreitada por preço global. 

 

 

As propostas comerciais deverão ser enviadas via e-mail para os destinatários - manutencao@mcb.org.br e 

auxmanutencao@mcb.org.br, assistmanutencao@mcb.org.br até o dia 09/12/2019. 

 

Período de Vigência do Contrato: de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021. 
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Proposta Comercial 
 
A Proposta Comercial deverá conter obrigatoriamente as seguintes informações: 

 

 Logo do fornecedor; 

 Data do dia do envio do orçamento; 

 Data de validade do orçamento: válido por 30 dias; 

 Forma de pagamento: (escolher depósito bancário* ou boleto); 

 Prazo de pagamento: todo dia 13 do mês subsequente a prestação do serviço; 

 Descrições dos serviços, separados em equipamentos e instalação; 

 Referência de duas empresas que presta o serviço com característica semelhante; 

 Valor mensal e total dos serviços 

 

*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. 

 

Encaminhar com Orçamento: cópia do cartão CNPJ da empresa, constando o objeto social. 

 
 

 

Descrição dos serviços 

 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva, corretiva e emergencial em Central de Alarme 
de Incêndio e seus componentes, de forma a manter o seu perfeito funcionamento e as suas condições de 
segurança. 

 

Equipamentos 

 

01 Central de Alarme Digital Endereçável ACDE 24/24 

59 Detector de Fumaça Pontual. 

01 Detector de Calor Pontual. 

10 Acionadores Manuais e Painéis Repetidores do Sistema. 

01 Bateria do Sistema de Alarme de Incêndio. 

  

 



 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

Figura 1 - Central de Alarme Ascael - ACDE 24/24 

 

 

 

 

Escopo dos Serviços 

 

 

Os serviços descritos abaixo servem como guia básico e orientativo para a correta manutenção 

dos equipamentos e instalações, porém não devem substituir os Manuais de Manutenção e os 

Boletins Técnicos de Especificações dos Fabricantes dos Equipamentos, quanto aos 

procedimentos de manutenção, prazos de inspeção e trocas de peças. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar cronograma de manutenção preventiva em forma de planilha, para 

aprovação da Gerência de Manutenção. 

 

Manutenção Preventiva Mensal 

 

Devem ser realizadas 12 visitas anuais, sendo 1 visita em cada mês do ano, no total de 24 visitas no 

período estipulado em contrato, para manutenção preventiva da Central de Alarme de Incêndio com 

relatório e emissão de ART.  

 

Central de Alarme Digital Endereçável ACDE 24/24. 

  

Nos trabalhos de manutenção da Central de Alarme de Incêndio, o sistema de proteção contra Incêndios  

não poderá, em nenhuma hipótese, ficar inoperante nos dias de expediente normal, no horário das 08h00 
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às 19h00, de modo a não prejudicar o desenvolvimento das atividades do MCB, devendo as manutenções 

serem agendadas previamente com a coordenação de manutenção. 

 

A manutenção preventiva mensal deverá abranger os procedimentos elencados abaixo: 

 

 

Central de Detecção de Alarme 

 

 Teste de voltagem 

 Teste de falta de corrente 

 Teste do alarme sonoro 

 Teste dos alarmes visuais de incêndio 

 Teste dos alarmes visuais de defeito 

 Teste dos alarmes visuais de curto circuito  

 Teste dos alarmes visuais de anomalia na central  

 Verificação da tensão dos circuitos de detecção  

 Verificação e reaperto dos conectores da central 

 Verificação de tensão de alimentação primária  

 Verificação de tensão de alimentação secundária 

 Limpeza e conservação da central 

 

Fonte de Alimentação Auxiliar 

 

 Teste e medição da tensão da corrente alternada 

 Reaperto dos terminais. 

 Medição da saída da fonte da central 

 Limpeza da fonte auxiliar 

 

Baterias Elétricas 

 

 Teste e medição da tensão do conjunto de baterias 

 Verificação e reaperto dos conectores das baterias 

 Limpeza e conservação das baterias 

  

 

Detectores de Incêndio 

 

 Testes do funcionamento dos Leds da base dos detectores 

 Verificação da conexão dos detectores a base de fixação 

 Verificação dos aspectos visuais dos detectores 

 Limpeza e conservação dos detectores 
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Acionador Manual de Incêndio 

 

 Verificação do estado do vidro 

 Verificação do estado dos microrruptores 

 Testes de funcionamento do acionador manual 

 Testes dos Leds de supervisão e alarme do acionador 

 Verificação e reaperto dos conectores 

 Verificação da existência de martelo quebra-vidro 

 Limpeza e conservação do acionador 

 

Sirene Audiovisual de Alarme de Incêndio 

 

 Teste de funcionamento dos alarmes sonoros 

 Verificação e reaperto dos conectores da sirene 

 Limpeza e conservação da sirene 

 

Módulos de Comando e Alarme de Incêndio 

 

 Teste de funcionamento 

 Medição da alimentação 

 Limpeza 

 

Sinalizações Remotas de Falha e Alarme de Incêndio 

 

 Teste de alarme de incêndio acionado 

 Teste de funcionamento 

 Teste da falha no sistema de detecção 

 Simulação de envio do sinal da falha e alarme de incêndio 

 Limpeza do sistema de sinalização remota 

 

Tubulação/ Fiação 

 

 Verificação das fixações das redes de Eletrodutos 

 Verificação do estado das fiações 

 Limpeza e conservação das tubulações 

 

 

Manutenção Corretiva e Emergencial 

 

O Serviço de Manutenção Corretiva e Emergencial será prestado independente das manutenções 

programadas, ocorrendo o atendimento de emergência no regime de plantão de 24 horas (vinte e quatro) 

horas por dia, principalmente aos sábados, domingos e feriados e pontos facultativos (365 dias por ano) 

ou quando da constatação de defeitos durante as inspeções de manutenções rotineiras. 
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A CONTRATADA deverá responder aos chamados de visita para manutenção do CONTRATANTE 

sempre que solicitada, até no prazo de 12 (doze) horas para os casos em que não comprometam o 

funcionamento ininterrupto do sistema de Alarme de Incêndio, e em até 03 (três) horas para os casos de 

emergência, que inclui o reestabelecimento do sistema em caso de interrupção do fornecimento. 

 

O CONTRATANTE se reserva no direito de efetuar, sem limites, o número de chamados emergenciais 

que julgar necessário. Os chamados deverão ser feitos através de número telefônico, que a 

CONTRATADA deverá disponibilizar e registrados por número de atendimento para controle tanto da 

CONTRATADA quanto do CONTRATANTE. 

 

Em caso de qualquer falha em caráter emergencial na Central de Alarme de Incêndios, a CONTRATADA 

deverá substituir as peças e ou equipamentos danificados por outros compatíveis, incluindo as 

substituições de quaisquer componentes elétricos, eletrônicos, mecânicos, hidráulicos ou de acabamento, 

após a aprovação dos custos decorrentes desta operação pela Contratante, de forma a manter as 

características originais da instalação ou do equipamento, possibilitando dessa forma a operação do 

sistema. 

 

Nos casos de conserto e reparos, a CONTRATADA deverá, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a 

partir do chamado inicial do CONTRATANTE, efetuar o conserto de peças ou equipamentos. Em caso de 

substituição por peça/equipamento novo, o prazo será de 48 (quarenta e oito) horas a partir da aprovação 

e autorização para a realização dos serviços pelo CONTRATANTE. 

 

 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as ferramentas e equipamentos necessários à 

execução dos serviços descritos, inclusive os EPIs (Equipamento de Proteção Individual) e EPCs 

(Equipamento de Proteção Coletiva) referente à segurança do trabalho, conforme constam nas Portarias 

598/2004 e 3214/78, suas NRs e atualizações, sem nenhuma despesa por parte do CONTRATANTE. Tal 

documentação deverá ser anexada ao contrato. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer, também às suas expensas, todos os materiais de consumo 

necessários à execução dos serviços previstos neste contrato. 

 

Normas Adotadas: 

 

 NR 10: Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento e 

manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos 
 NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio 
 NBR 10898: Sistema de Iluminação de Emergência. 
 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 
 Manuais de Manutenção e Boletins Técnicos de Especificações dos Fabricantes dos 

Equipamentos Instalados. 
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Desde já agradecemos sua atenção e participação. 

 

Museu da Casa Brasileira – Coordenação de Manutenção 


