
  
 

 
 



  
 

 
 

 

Pró-Reitoria de Administração 
 
 

REITOR 
Roque do Nascimento Albuquerque 

 
VICE-REITORA 

Claudia Ramos Carioca 
 

PRÓ-REITORA DE ADMINISTRAÇÃO 
Rosalina Semedo de Andrade Tavares 

 
COORDENADOR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

Lucas Daniel de Mont’alverne Monteiro 
 

COORDENADOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PATRIMÔNIO 
Tiago Lúcio Pereira Melo 

 
 

COORDENADORA FINANCEIRA 
Ana Regina Ratts Frazão 

 
 
 
 
 

 
LAYOUT E EDITORAÇÃO 

Secretaria de Comunicação Institucional (SECOM)  
 

Manual Organizacional e Técnico elaborado pela equipe da Coordenação de Serviços Operacionais da 
Pró-Reitoria de Administração. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



2    

  

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 6 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................. 6 

3. COMPETÊNCIAS ........................................................................................................................ 7 

Coordenação de Serviços Operacionais (CSO) ....................................................................... 7 

Divisão de Fiscalização Administrativa (DIFADM).................................................................. 8 

Divisão de Transportes (DIVTRANS) ..................................................................................... 9 

Prefeitura de Liberdade (SPLB) ............................................................................................. 9 

Prefeitura de Auroras (SPAU) ............................................................................................. 10 

Prefeitura de Palmares (SPPA) ........................................................................................... 11 

4. LEGISLAÇÃO ............................................................................................................................ 11 

5. SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA CSO ............................................................................. 22 

Motorista .......................................................................................................................... 22 

Abastecimento .................................................................................................................. 24 

Manutenção Veicular ........................................................................................................ 25 
5.3.1 Manutenção Veicular Preventiva ........................................................................................ 25 
5.3.2 Manutenção Veicular Corretiva ........................................................................................... 25 
5.3.3 Operacionalização ............................................................................................................... 25 

Fornecimento de Energia Elétrica ....................................................................................... 27 

Fornecimento de Água Tratada .......................................................................................... 27 

Telefonia ........................................................................................................................... 28 
5.6.1 Telefonia Fixa ...................................................................................................................... 28 
5.6.2 Telefonia Móvel ................................................................................................................... 28 

Manutenção Predial .......................................................................................................... 28 
5.7.1 Manutenção Predial Corretiva............................................................................................. 28 
5.7.2 Manutenção Predial Preventiva .......................................................................................... 29 

Manutenção de Equipamentos .......................................................................................... 33 
5.8.1 Estações de Tratamento de Esgoto ..................................................................................... 33 
5.8.2 Equipamentos de Climatização e Refrigeração .................................................................... 36 
5.8.3 Sistemas de Detecção, Combate e Alarme de Incêndio e Iluminação de Emergência ......... 40 
5.8.4 Grupos Geradores ............................................................................................................... 42 
5.8.5 Equipamentos de Média Tensão ......................................................................................... 45 
5.8.6 Elevadores e Plataformas Elevatórias .................................................................................. 50 

Limpeza, Asseio, Conservação, Jardinagem e Auxiliar de Serviços Gerais ............................. 52 

Controle Sanitário ........................................................................................................... 58 
5.10.1 Desinsetização ................................................................................................................... 58 
5.10.2 Desratização ...................................................................................................................... 58 
5.10.3 Descupinização .................................................................................................................. 59 

Vigilância Patrimonial ...................................................................................................... 59 

Apoio Administrativo ....................................................................................................... 63 



3    

  

Cantina ........................................................................................................................... 65 

Reprografia ..................................................................................................................... 66 

Reserva/Controle de Espaços e Mapas de Salas ................................................................ 68 

6. PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS................................................................. 68 

Coordenação de Serviços Operacionais .............................................................................. 68 
6.1.1 Apoio Administrativo ........................................................................................................... 68 

Divisão de Transportes ...................................................................................................... 70 
6.2.1 Veículo Oficial ...................................................................................................................... 70 

Divisão de Fiscalização Administrativa ............................................................................... 71 
6.3.1 Ramal telefônico.................................................................................................................. 71 

Prefeituras ........................................................................................................................ 72 
6.4.1 Limpeza e Conservação, Vigilância e Capatazia ................................................................... 72 
6.4.2 Manutenção Predial, Climatização e Refrigeração .............................................................. 72 
6.4.3 Reserva de espaços de uso comum ..................................................................................... 74 
6.4.4 Liberação de uso de espaços ............................................................................................... 74 
6.4.5 Acesso aos campi fora do horário de funcionamento administrativo ................................. 76 
6.4.6 Empréstimo de Equipamentos para Eventos ....................................................................... 77 

 
 
 
 
 
  



4    

  

 
 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1. Descrição das tarefas de motorista ..................................................................................... 22 
Quadro 2. Serviços de manutenção veicular e periodicidade .............................................................. 25 
Quadro 3. Operacionalização da manutenção ..................................................................................... 26 
Quadro 4. Periodicidade da manutenção predial preventiva ............................................................... 29 
Quadro 5. Descrição da manutenção predial ....................................................................................... 29 
Quadro 6. Operacionalização da manutenção predial ......................................................................... 32 
Quadro 7. Periodicidade de medição de parâmetros ........................................................................... 33 
Quadro 8. Periodicidade manutenção de equipamentos de ETEs ........................................................ 33 
Quadro 9. Manutenção preventiva: equipamentos e descrição de rotina ........................................... 35 
Quadro 10. Tarefas a serem executadas nos equipamentos de climatização e refrigeração ............... 36 
Quadro 11. Periodicidade de manutenção preventiva dos equipamentos de climatização ................. 37 
Quadro 12. Rotinas manutenção preventiva dos equipamentos de climatização ............................... 37 
Quadro 13. Periodicidade de manutenção preventiva de sistemas de detecção, combate e alarme de 
incêndio e iluminação de emergência .................................................................................................. 40 
Quadro 14. Descrição de rotina na manutenção preventiva de sistemas de detecção, combate e 
alarme de incêndio e iluminação de emergência ................................................................................. 40 
Quadro 15. Rotinas mensais de manutenção preventiva de grupos de geradores .............................. 43 
Quadro 16. Rotinas semanais de manutenção preventiva de grupos de geradores ............................ 43 
Quadro 17. Rotinas anuais de manutenção preventiva de grupos de geradores ................................. 44 
Quadro 18. Rotinas mensais de manutenção preventiva de equipamentos de média tensão ............ 45 
Quadro 19. Rotinas anuais de manutenção preventiva de subestações elétricas ................................ 47 
Quadro 20. Rotinas anuais de cubículos de proteção .......................................................................... 49 
Quadro 21. Periodicidade da manutenção preventiva de elevadores e plataformas elevatórias ........ 51 
Quadro 22. Serviços de manutenção preventiva de elevadores e plataformas elevatórias ................. 51 
Quadro 23. Descrição dos serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e auxiliar de serviços 
gerais .................................................................................................................................................... 53 
Quadro 24. Periodicidade dos serviços de limpeza, asseio e conservação da SLTI/MP ........................ 55 
Quadro 25. Descrição da rotina dos serviços de limpeza, asseio e conservação da SLTI/MP ............... 55 
Quadro 26. Tarefas realizadas pelos vigilantes .................................................................................... 60 
Quadro 27. Descrição de tarefas desempenhadas pelo pessoal de apoio administrativo ................... 63 
Quadro 28. Descrição de itens servidos na cantina .............................................................................. 65 
Quadro 29. Descrição de serviços ofertados pela reprografia ............................................................. 67 
Quadro 30. Procedimento para solicitação de apoio administrativo ................................................... 68 
Quadro 31. Procedimento para solicitação de veículo oficial .............................................................. 70 
Quadro 32. Procedimento para solicitação de ramal telefônico .......................................................... 71 
Quadro 33. Procedimento para solicitação de veículo oficial .............................................................. 73 
Quadro 34. Procedimento para reserva de espaço de uso comum ..................................................... 74 
Quadro 35. Procedimento para liberação de uso de espaços .............................................................. 75 
Quadro 36. Procedimento para acesso aos campi fora do horário de funcionamento administrativo 76 
Quadro 37. Procedimento para empréstimo de equipamentos para eventos ..................................... 78 
 

 
 

  



5    

  

 
ANEXOS 

 
Anexo I - FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO VEICULAR ........................................................................ 79 
Anexo II - FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA ..................................................... 80 
Anexo III - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TERCEIRIZADO ............................................................. 81 
Anexo IV - FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE DE TERCEIRIZADO ...................................................... 82 
Anexo V - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE TERCEIRIZADOS .............................................................. 83 
Anexo VI - SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL ..................................................................................... 84 
Anexo VII - RELATÓRIO DE VIAGEM ..................................................................................................... 86 
Anexo VIII - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL ...................................................... 87 
Anexo IX - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO .................................................... 88 
Anexo X - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO .................................................... 89 
Anexo XI - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS ..................................................................... 90 
Anexo XII - RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS .......................................................................... 91 
Anexo XIII - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS (PREFEITURAS) ........................................ 93 
Anexo XIV - FLUXOGRAMA DE RESERVAS DE ESPAÇOS DE USO COMUM ............................................ 94 
Anexo XV - TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE USO DE ESPAÇO ................................................... 95 
Anexo XVI - FLUXOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE USO DE ESPAÇOS ......................................................... 96 
Anexo XVII - FLUXOGRAMA DE ACESSO AOS CAMPI ............................................................................ 97 
Anexo XVIII - TERMO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO ................................................................. 98 
Anexo XIX - FLUXOGRAMA DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS ...................................................... 99 
 
 
 

 
  



6    

  

1. INTRODUÇÃO 
 
Para melhor atender às demandas referentes à Pró-Reitoria de Administração, esta se encontra estru-
turada em diversos setores. Nessa perspectiva, visando a otimização dos serviços relativos ao funcio-
namento da Unilab, no âmbito do estado do Ceará, foi estabelecida a Coordenação de Serviços Ope-
racionais (CSO), concebida com o objetivo principal de ser a unidade responsável pela execução, gestão 
e fiscalização de serviços de manutenção, transportes, limpeza e conservação, jardinagem, zeladoria, 
capatazia, telefonia, fornecimento de água e energia elétrica, cantina, reprografia, vigilância, apoio 
administrativo, controle sanitário, reserva/controle de espaços de uso comum e empréstimo de equi-
pamentos para eventos. 
 
Com o intuito de adotar melhores práticas de gestão e de trabalho, a coordenação elaborou um con-
junto de procedimentos e instruções, para padronizar e aprimorar as atividades por ela desenvolvidas. 
Nesse sentido, a unidade vem tornar público, para o conhecimento de toda comunidade unilabiana 
essas informações, através da formalização e do compartilhamento de seu Manual Organizacional e 
Técnico. 
 
2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
A Coordenação de Serviços Operacionais (CSO) é uma das unidades da Pró-Reitoria de Administração 
(Proad). Este setor é composto por um corpo técnico de servidores e terceirizados capacitados, res-
ponsáveis por sua gestão. A execução de suas atividades está a cargo de equipes técnicas operacionais 
terceirizadas. 
 
À CSO estão vinculadas 05 (cinco) subunidades:  
 

 Divisão de Fiscalização Administrativa (DIFADM). 
 Divisão de Transportes (DIVTRANS). 
 Prefeitura de Liberdade (SPLB). 
 Prefeitura de Auroras (SPAU). 
 Prefeitura de Palmares (SPPA). 

 
A seguir indicamos o organograma da Pró-Reitoria de Administração, na qual está inserida a Coorde-
nação de Serviços Operacionais. 
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3. COMPETÊNCIAS  
 
As competências da coordenação e as unidades a ela vinculadas estão dispostas a seguir: 
 

 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (CSO) 

 
A Coordenação de Serviços Operacionais é responsável por: 

 
 Acompanhar, gerenciar, planejar e coordenar as atividades desempenhadas pelos ges-

tores de contratos e gerentes/chefes de setores vinculados à unidade. 
 

 Elaborar documentos de instrução, gestão e informação relacionados às atividades, 
processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela coordenação e/ou suas 
respectivas subunidades. 

 
 Realizar, junto à comunidade acadêmica, Pesquisas de Satisfação dos serviços geren-

ciados pela coordenação e suas respectivas subunidades. 
 

 Avaliar, junto às unidades a ela vinculadas, a necessidade de contratação de serviços. 
 

 Gerenciar e coordenar as atividades concernentes ao planejamento de contratações. 
 

 Indicar servidores a serem designados para função de gestor e/ou fiscal de contratos 
sob responsabilidade da coordenação e/ou suas respectivas subunidades. 

 
 Indicar servidores a serem designados para comporem Equipes de Planejamento de 

Contratações de serviços sob responsabilidade da coordenação e/ou suas respectivas 
subunidades. 

 
 Acompanhar e controlar, junto à Pró-Reitoria de Administração, os valores executados 

nos contratos gerenciados pela coordenação e suas respectivas subunidades.  
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 Realizar a gestão de contratos sob sua égide. 

 
 Reportar, à Pró-Reitoria de Administração, suas ações e atividades. 

 
 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (DIFADM) 

 
A Divisão de Fiscalização Administrativa é responsável por: 
 

 Realizar a gestão e fiscalização técnica de contratos sob sua égide. 
 
 Realizar a fiscalização administrativa dos contratos executados mediante dedicação 

exclusiva de mão de obra no âmbito da coordenação. 
 
 Realizar o dimensionamento dos valores a serem faturados nos Contratos com dedi-

cação exclusiva de mão de obra no âmbito da coordenação, com base no mecanismo 
de controle aplicável. 

 
 Auxiliar na elaboração de documentos de instrução, gestão e informação relacionados 

às atividades, processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela unidade. 
 
 Garantir o fornecimento de energia elétrica e água tratada à universidade. 

 
 Realizar a gestão, o acompanhamento e a fiscalização técnica dos serviços de controle 

sanitário no combate a vetores e pragas urbanas (dedetização). 
 
 Receber, acompanhar, fiscalizar, instruir e encaminhar processos relacionados a servi-

ços de telefonia, apoio administrativo, controle sanitário e fornecimento de energia 
elétrica e água tratada. 

 
 Integrar a Equipe de Planejamento de contratações de serviços sob responsabilidade 

da unidade. 
 
 Realizar a elaboração de artefatos que compõem processos de contratação de serviços 

sob responsabilidade da unidade. 
 
 Prestar apoio técnico e administrativo às atividades desenvolvidas pela coordenação.  

 
 Reportar à Coordenação de Serviços Operacionais suas ações e atividades.  
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 DIVISÃO DE TRANSPORTES (DIVTRANS) 

 
A Divisão de Transportes é responsável por: 
 

 Realizar a gestão e fiscalização técnica de contratos sob sua égide. 
 
 Auxiliar na elaboração de documentos de instrução, gestão e informação relacionados 

às atividades, processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela unidade. 
 
 Garantir o funcionamento dos serviços de transporte da universidade. 

 
 Garantir a manutenção e conservação da frota de veículos da universidade. 

 
 Elaborar e implementar o Cronograma de Manutenção Preventiva dos veículos da uni-

versidade. 
 
 Receber, acompanhar, fiscalizar, instruir e encaminhar processos relacionados a servi-

ços de logística (motoristas), abastecimento e manutenção veicular. 
 
 Planejar, controlar e monitorar as rotas realizadas pelos intercampi da universidade, 

de forma a otimizar e garantir o pleno funcionamento do serviço. 
 
 Integrar a Equipe de Planejamento de contratações de serviços sob responsabilidade 

da unidade. 
 
 Realizar a elaboração de artefatos que compõem processos de contratação de serviços 

sob responsabilidade da unidade. 
 
 Reportar à Coordenação de Serviços Operacionais suas ações e atividades. 

 
 PREFEITURA DE LIBERDADE (SPLB) 

 
A Prefeitura de Liberdade é responsável por: 
 

 Realizar a gestão e fiscalização técnica de contratos sob sua égide. 
 

 Auxiliar na elaboração de documentos de instrução, gestão e informação relacionados 
às atividades, processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela unidade. 

 
 Garantir a manutenção e conservação das edificações e equipamentos do Campus da 

Liberdade. 
 

 Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação, jardi-
nagem, capatazia, vigilância e cantina no Campus da Liberdade. 

 
 Elaborar e implementar o Cronograma de Manutenção Preventiva das edificações, ins-

talações e equipamentos do Campus da Liberdade. 
 

 Receber, acompanhar, fiscalizar, instruir e encaminhar processos relacionados aos ser-
viços constantes do inciso III, no âmbito do Campus da Liberdade. 
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 Supervisionar e operacionalizar o serviço de reserva de espaços de uso comum e em-
préstimo de equipamentos (para eventos), no âmbito do Campus da Liberdade. 

 
 Integrar a Equipe de Planejamento de contratações de serviços sob responsabilidade 

da unidade. 
 

 Realizar a elaboração de artefatos que compõem processos de contratação de serviços 
sob responsabilidade da unidade. 

 
 Reportar à Coordenação de Serviços Operacionais suas ações e atividades. 

 
 PREFEITURA DE AURORAS (SPAU) 

 
A Prefeitura de Auroras é responsável por: 
 

 Realizar a gestão e fiscalização técnica de contratos sob sua égide. 
 

 Auxiliar na elaboração de documentos de instrução, gestão e informação relacionados 
às atividades, processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela unidade. 

 
 Garantir a manutenção e conservação das edificações e equipamentos do Campus das 

Auroras. 
 

 Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação, jardi-
nagem, zeladoria, capatazia, vigilância, reprografia e cantina no Campus das Auroras. 

 
 Elaborar e implementar o Cronograma de Manutenção Preventiva das edificações, ins-

talações e equipamentos do Campus das Auroras. 
 

 Receber, acompanhar, fiscalizar, instruir e encaminhar processos relacionados aos ser-
viços constantes do inciso III, no âmbito do Campus das Auroras. 

 
 Supervisionar e operacionalizar o serviço de reserva de espaços de uso comum e em-

préstimo de equipamentos (para eventos), no âmbito do Campus das Auroras. 
 

 Integrar a Equipe de Planejamento de contratações de serviços sob responsabilidade 
da unidade. 

 
 Realizar a elaboração de artefatos que compõem processos de contratação de serviços 

sob responsabilidade da unidade. 
 

 Reportar à Coordenação de Serviços Operacionais suas ações e atividades. 
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 PREFEITURA DE PALMARES (SPPA) 

 
A Prefeitura de Palmares é responsável por: 
 

 Realizar a gestão e fiscalização técnica de contratos sob sua égide. 
 

 Auxiliar na elaboração de documentos de instrução, gestão e informação relacionados 
às atividades, processos e procedimentos utilizados/desempenhados pela unidade. 

 
 Garantir a manutenção e conservação das edificações e equipamentos do Campus dos 

Palmares. 
 

 Garantir o funcionamento dos serviços de manutenção, limpeza e conservação, jardi-
nagem, zeladoria, capatazia, vigilância, reprografia e cantina no Campus dos Palmares. 

 
 Elaborar e implementar o Cronograma de Manutenção Preventiva das edificações, ins-

talações e equipamentos do Campus dos Palmares. 
 

 Receber, acompanhar, fiscalizar, instruir e encaminhar processos relacionados aos ser-
viços constantes do inciso III, no âmbito do Campus dos Palmares. 

 
 Supervisionar e operacionalizar o serviço de reserva de espaços de uso comum e em-

préstimo de equipamentos (para eventos), no âmbito do Campus dos Palmares. 
 

 Integrar a Equipe de Planejamento de contratações de serviços sob responsabilidade 
da unidade. 

 
 Realizar a elaboração de artefatos que compõem processos de contratação de serviços 

sob responsabilidade da unidade. 
 

 Reportar à Coordenação de Serviços Operacionais suas ações e atividades. 
 
 
4 LEGISLAÇÃO 
 

As seguintes normas, resoluções, instruções, leis, decretos e portarias regulamentam os serviços 
executados pela CSO: 
 

 ABNT NBR 14037 - Manual de operação, uso e manutenção das edificações - conteúdo 
e recomendações para elaboração e apresentação. 

 
 ABNT NBR 5674 - Manutenção de edifícios - Requisitos para o sistema de gestão de 

manutenção. 
 

 ABNT NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho. 
 

 ABNT NBR 5719 - Revestimentos. 
 

 ABNT NBR 15584 - Controle de vetores e pragas urbanas. 
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 ABNT NBR 6401 - Instalações centrais de ar-condicionado para conforto - Parâmetros 
básicos de projeto. 

 
 ABNT NBR 14679 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de ser-

viços de higienização. 
 

 ABNT NBR 10152 - Medições de Níveis de Pressão sonora em Ambientes Internos a 
Edificações. 

 
 ABNT NBR 13971 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e 

aquecimento - Manutenção programada. 
 

 ABNT NBR 16401 - Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários. 
 

 ABNT NBR 5462 - Confiabilidade e mantenabilidade - Terminologia. 
 

 ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão. 
 

 ABNT NBR 14039 - Instalações Elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. 
 

 ANBT NBR 5356 - Transformador de Potência. 
 

 ABNT NBR 5456 - Eletrotécnica e eletrônica - Eletricidade em geral - Terminologia. 
 

 ABNT NBR 15688 - Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores 
nus. 

 
 NBR 5419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

 
 ABNT NBR 8453 - Cruzetas de concreto armado e protendido para redes de distribui-

ção de energia elétrica. 
 

 ABNT NBR 8158 - Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de ener-
gia elétrica - Especificação. 

 
 ABNT NBR 9314 - Emendas e terminais para condutores de potência com isolação para 

tensões de 3,6/6 kV a 27/35 kV. 
 

 ABNT NBR 7108 - Vínculos de ferragens integrantes de isoladores de cadeia - Dimen-
sões. 

 
 ABNT NBR 14664 - Grupos Geradores - Requisitos gerais para telecomunicações. 

 
 ABNT NBR IEC 60529 - Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos. 

 
 ABNT NBR 5117 - Máquina Elétrica Girante - Máquina Síncrona - Especificação. 

 
 ABNT NBR 5052 - Máquina Síncrona - Ensaios. 

 
 ABNT NBR 7565 - Máquinas Elétricas girantes - Limites de Ruídos. 

 
 ABNT NBR 6856 - Transformadores de Corrente. 
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 ABNT NBR 6396 - Motores Alternativos de Combustão Interna, não veiculares. 

 
 ANBT NBR 6234 - Óleo mineral isolante - Determinação da tensão interfacial de óleo-

água pelo método do anel - Método de ensaio. 
 

 ABNT NBR 5779 - Minerais Isolantes - Determinação da rigidez dielétrica - Métodos de 
ensaio. 

 
 ABNT NBR 7036 - Diagnósticos de ensaios em óleo mineral isolante.  

 
 ABNT NBR9368 - Transformadores de potência de tensões máximas até 145 kV - Ca-

racterísticas elétricas e mecânicas. 
 

 ABNT NBR 10295 - Transformadores de potência secos - Especificação. 
 

 ABNT NBR 10021 - Transformador de corrente de tensão máxima de 15 kV, 24,2 kV e 
36,2 kV - Características elétricas e construtivas. 

 
 ABNT NBR 10020 - Transformadores de potencial de tensão máxima de 15 kV, 24,2 kV 

e 36,2 kV - Características elétricas e construtivas. 
 

 ABNT NBR 10576 - Óleo mineral isolante de equipamentos elétricos - Diretrizes para 
supervisão e manutenção. 

 
 ABNT NBR 7277 - Medição do nível de ruído de transformadores e reatores. 

 
 ABNT NBR 7037 - Recebimento, instalação e manutenção de transformadores de po-

tência em óleo isolante mineral. 
 

 ABNT NBR 7118 - Disjuntores de alta-tensão. 
 

 ABNT NBR 7038 - Guia para ensaios de disjuntores em condições de discordância de 
fases. 

 
 ABNT NBR 10860 - Chaves tripolares para redes de distribuição - Operação em carga - 

Especificação. 
 

 ANBT NBR 8124 - Chaves fusíveis de distribuição (classe 2) - Especificação. 
 

 ABNT NBR 11841 - Dispositivos-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas autori-
zadas - Fusíveis com contatos tipo faca - Especificação. 

 
 ABNT NBR 5355 - Chaves de faca tipo seccionadora não blindadas para baixa tensão. 

 
 ABNT NBR 6813 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência de isolamento. 

 
 ABNT NBR 6814 - Fios e cabos elétricos - Ensaio de resistência elétrica. 

 
 ABNT NBR 11770 - Relés de medição e sistemas de proteção - Especificação. 
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 ABNT NBR 12479 - Capacitores de potência em derivação, para sistema de tensão no-
minal acima de 1000 V - Características elétricas e construtivas - Padronização. 

 
 ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução. 

 
 ABNT NBR 5626 - Instalação predial de água fria. 

 
 ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos ur-

banos. 
 

 ABNT NBR NM 207 - Elevadores elétricos de passageiros - Requisitos de segurança para 
construção e instalação. 

 
 ABNT NBR NM 313 - Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para cons-

trução e instalação - Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, inclu-
indo pessoas com deficiência. 

 
 ABNT NBR 5665 - Cálculo de tráfego de elevadores 

 
 ABNT NBR 5666 - Elevadores elétricos. 

 
 ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos ur-

banos. 
 

 ABNT NBR 12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso à pessoa com mobilidade redu-
zida - requisitos de segurança para construção e instalação. 

 
 ABNT NBR 15597 - Requisitos de segurança para a construção e instalação de elevado-

res - elevadores existentes - requisitos para a melhoria da segurança dos elevadores 
elétricos de passageiros e elevadores elétricos de passageiros e cargas. 

 
 ABNT NBR 16042 - Elevadores elétricos de passageiros - requisitos de segurança para 

construção e instalação de elevadores sem casa de máquinas. 
 

 ABNT NBR ISO 9386 -1 - Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mo-
bilidade reduzida — Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. 

 
 ABNT NBR 16083 - Manutenção de elevadores, escadas rolantes e esteiras - Requisitos 

para instruções de manutenção. 
 

 ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio - Re-
quisitos. 

 
 ABNT NBR 9654 - Indicador de pressão para extintores de Incêndio. 

 
 ABNT NBR 9695 - Pó químico para extinção de Incêndio Especificação. 

 
 ABNT NBR 10721 - Extintores de Incêndio com carga de pó químico. 

 
 ABNT NBR 11715 - Extintores de Incêndio do tipo carga d´água. 
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 ABNT NBR 11716 - Extintores de Incêndio com carga de gás carbono. 
 

 ABNT NBR 12274 - Inspeção em cilindros de aço sem costura para gases. 
 

 ABNT NBR 12692 - Inspeção manutenção e recarga de extintores. 
 

 ABNT NBR 13485 - Manutenção de terceiro nível (vistoria) em extintores de incêndio. 
 

 ABNT NBR 15808 - Extintores de incêndio portáteis. 
 

 ABNT NBR 13714 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. 
 

 ABNT NBR 10131 - Bombas hidráulicas de fluxo. 
 

 Normas Regulamentadoras - NR, estabelecidas pelo MTE, através de sua Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho - SSST. 

 
 Portaria nº 3.214 - MTE, de 08 de junho de 1978, que aprova as Normas Regulamen-

tadoras - NR - do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas 
à Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
 Portaria nº 2.296 - MARE, de 23 de julho de 1997, que dispõe sobre as Práticas da 

Secretaria de Estado da Administração do Patrimônio - SEAP, mais notadamente, no 
seu Manual de Obras Públicas-Edificações sobre Projeto, Construção e Manutenção. 

 
 Resolução RE nº 9 - ANVISA, de 16 de janeiro de 2003, que dispõe sobre Orientação 

Técnica elaborada por Grupo Técnico Assessor, sobre Padrões Referenciais de Quali-
dade do Ar Interior, em ambientes climatizados artificialmente de uso público e cole-
tivo. 

 
 Resolução nº 216 - ANVISA, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre Regula-

mento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 
 

 Resolução nº 218 - CONFEA, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades das 
diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

 
 Resolução nº 425 - CONFEA, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe sobre a Anotação 

de Responsabilidade Técnica e dá outras providências. 
 

 Resolução nº 24 - ARCE, de 16 de agosto de 2001, que disciplina a qualidade da água 
e de esgotos na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sa-
nitário. 

 
 Resolução nº 25 - ARCE, de 16 de agosto de 2001, que estabelece as condições gerais 

na prestação e utilização dos serviços públicos de fornecimento de água e coleta de 
esgoto. 

 
 Resolução nº 26 - ARCE, de 16 de agosto de 2001, que disciplina os procedimentos 

gerais a serem adotados na prestação de serviços de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário. 
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 Resolução nº 130 - ARCE, de 25 de março de 2010, que estabelece as condições gerais 
na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgota-
mento sanitário. 

 
 Lei Estadual Complementar nº 162 - Governo do Estado do Ceará, de 20 de junho de 

2016, que institui a Política Estadual de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sa-
nitário no Estado do Ceará, institui o Sistema Estadual de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, o Sistema Estadual de Informações em Saneamento, e cria o 
Fundo Estadual de Saneamento. 

 
 Portaria nº 518 - Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece as res-

ponsabilidades por parte de quem produz a água, a quem cabe o exercício do controle 
de qualidade da água e das autoridades sanitárias, a quem cabe a missão de “vigilância 
da qualidade da água” para consumo humano. 

 
 Lei nº 11.445, de 11 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico. 
 

 Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica. 

 
 Contrato de Concessão de Distribuição nº 01/98 - ANEEL, que celebram entre si a 

União e a Companhia Energética do Ceará (COELCE/ENEL). 
 

 Resolução Normativa nº 414/2010 - ANEEL, que estabelece condições gerais de forne-
cimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 

 
 Especificação Técnica nº 124 - ENEL, de 26 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o 

fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. 
 

 Especificação Técnica nº 125 - ENEL, de 19 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre o 
fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição. 

 
 Resolução nº 426 - ANATEL, de 09 de dezembro de 2005, que aprova o Regulamento 

do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC. 
 

 Resolução nº 550 - ANATEL, de 22 de novembro de 2010, que aprova o Regulamento 
sobre Exploração do Serviço Móvel Pessoal - SMP, por meio de Rede Virtual (RRV-
SMP). 

 
 Resolução nº 632 - ANATEL, de 14 de março de 2014, que aprova o Regulamento Geral 

de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC. 
 

 Portaria nº 2.123 - ANATEL, de 10 de dezembro de 2018, que aprova o procedimento 
de fiscalização dos direitos e garantias dos consumidores de serviços de telecomuni-
cações e dá outras providências. 

 
 Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de 

telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspec-
tos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995. 
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 Decreto nº 6.654, de 20 de novembro de 2008, que aprova o Plano Geral de Outorgas 
de Serviço de Telecomunicações prestado no regime público. 

 
 Resolução nº 307 - CONAMA, de 5 de julho de 2002, que dispõe sobre as diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
 

 Instrução Normativa nº 09 - ANVISA, de 17 de agosto de 2009, que dispõe sobre a 
restrição à utilização de componentes mascarantes nos produtos saneantes desinfes-
tantes. 

 
 Resolução de Diretoria Colegiada nº 339 - ANVISA, de 7 de dezembro de 2005, que 

dispõe sobre o uso de iscas em gel. 
 

 Resolução de Diretoria Colegiada nº 34 - Ministério da Saúde, de 16 de agosto de 2010, 
que dispõe sobre o Regulamento técnico para Produtos Saneantes Desinfestantes. 

 
 Resolução de Diretoria Colegiada nº 59 - ANVISA, de 17 de dezembro de 2010, que 

dispõe sobre os procedimentos e requisitos técnicos para a notificação e o registro de 
produtos saneantes. 

 
 Resolução de Diretoria Colegiada nº 52 - ANVISA, de 22 de outubro de 2009, que dis-

põe sobre o regulamento técnico para funcionamento de empresas especializadas na 
prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas. 

 
 Resolução nº 02 - COEMA, de 2 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre padrões e con-

dições para lançamento de efluentes líquidos gerados por fontes poluidoras, revoga 
as Portarias SEMACE nº 154, de 22 de julho de 2002 e nº 111, de 05 de abril de 2011, 
e altera a Portaria SEMACE nº 151, de 25 de novembro de 2002. 

 
 Portaria nº 151 - SEMACE, de 25 de novembro de 2002, que dispõe sobre normas téc-

nicas e administrativas necessárias à execução e acompanhamento do automonitora-
mento de efluentes líquidos industriais. 

 
 Instrução Normativa nº 01 - STLI/MP, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços 
ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá ou-
tras providências. 

 
 Instrução Normativa nº 05 - SEGES/MP, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as 

regras e diretrizes do procedimento de contratações de serviços sob o regime de exe-
cução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e funda-
cional. 

 
 Instrução Normativa nº 07 - SEGES/MP, de 20 de setembro de 2018, que altera a Ins-

trução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes 
do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
 Instrução Normativa nº 40 - SEGES/ME, de 22 de maio de 2020, que dispõe sobre a 

elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens e a con-
tratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, au-
tárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 
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 Instrução Normativa nº 49 - SEGES/ME, de 30 de junho de 2020, que altera a Instrução 

Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 
procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âm-
bito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
 Instrução Normativa nº 53 - SEGES/ME, de 8 de julho de 2020, que dispõe sobre as 

regras e os procedimentos para operação de crédito garantida por cessão fiduciária 
dos direitos de créditos decorrentes de contratos administrativos, realizadas entre o 
fornecedor e instituição financeira, por meio do Portal de Crédito digital, no âmbito da 
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional. 

 
 Instrução Normativa nº 73 - SEGES/ME, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição 
de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública fede-
ral direta, autárquica e fundacional. 

 
 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui e regulamenta normas para licitações 

e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 
 

 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na mo-
dalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de ser-
viços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da 
dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 

 
 Lei nº 6360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que 

ficam sujeitos os produtos saneantes. 
 

 Instrução Normativa nº 31 - IBAMA, de 3 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Ca-
dastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Re-
cursos Ambientais. 

 
 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins, mecanismos de formulação e aplicação. 
 

 Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988, que aprova o Regulamento para o Trans-
porte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. 

 
 Portaria nº 204 - Ministério dos Transportes, de 20 de maio de 1997, que aprova as 

Instruções Complementares aos Regulamentos dos Transportes Rodoviário e Ferrovi-
ário de Produtos Perigosos. 

 
 Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que dispõe sobre os critérios, práticas e 

diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações 
realizadas pela administração pública federal. 

 
 Decreto nº 2.657, de 3 de julho de 1998, que promulga a Convenção nº 170, da OIT, 

relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho. 
 

 Lei nº 13.589, de 04 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a manutenção de instalações 
e equipamentos de sistemas de climatização de ambientes. 
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 Portaria nº 3.523 - Ministério da Saúde, de 28 de agosto de 1998, que aprova o Regu-
lamento Técnico contendo medidas básicas referentes aos procedimentos de verifica-
ção visual do estado de limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos e manu-
tenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas 
de climatização, para garantir a Qualidade do Ar de Interiores e prevenção de riscos à 
saúde dos ocupantes de ambientes climatizados. 

 
 Decreto n° 2.783, de 17 de setembro de 1998, que dispõe sobre proibição de aquisição 

de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Des-
troem a Camada de Ozônio - SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

 
 Resolução n° 267 - CONAMA, de 14 de novembro de 2000, que dispõe sobre a proibi-

ção no Brasil, da utilização das substâncias controladas especificadas nos Anexos A e 
B do Protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a Camada de Ozônio - 
SDOs. Restringe a importação de SDOs, estabelece os prazos e limites das importações, 
entre outras providências. 

 
 Portaria nº 51 - INMETRO, de 12 de fevereiro de 2004, que aprova o Regulamento 

Técnico da Qualidade para os serviços de inspeção técnica e manutenção em extinto-
res de incêndio. 

 
 Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências. 
 

 Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, que regulamenta tratamento favorecido, 
diferenciado e simplificado para microempresas, empresas de pequeno porte, agricul-
tores familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e 
sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âm-
bito da administração pública federal. 

 
 Decreto nº 10.273, de 13 de março de 2020, que altera o Decreto nº 8.538, de 6 de 

outubro de 2015, para adequá-lo ao disposto no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de 
junho de 2007, e estender o tratamento diferenciado para consórcios formados por 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
 Decreto n° 2.783, de 17 de setembro de 1998, que dispõe sobre proibição de aquisição 

de produtos ou equipamentos que contenham ou façam uso das Substâncias que Des-
troem a Camada de Ozônio - SDO, pelos órgãos e pelas entidades da Administração 
Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências. 

 
 Resolução n° 267 - CONAMA, de 14 de novembro de 2000, que dispõe sobre a proibi-

ção da utilização de substâncias que destroem a Camada de Ozônio. 
 

 Resolução nº 340 - CONAMA, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre a utilização 
de cilindros para o envasamento de gases que destroem a Camada de Ozônio, e dá 
outras providências. 

 
 Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, sobre a execução indireta, mediante 

contratação, de serviços da administração pública federal direta, autárquica e funda-
cional e das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela 
União. 
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 Portaria nº 443 - MPDG, de 27 de dezembro de 2018, que estabelece os serviços que 

serão preferencialmente objeto de execução indireta, em atendimento ao disposto no 
art. 2º do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018. 

 
 Lei nº 9.632, de 07 de maio de 1998, que dispõe sobre a extinção de cargos na Admi-

nistração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.  
 
 Decreto-Lei nº 5.452, de 01º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do 

Trabalho. 
 
 Decreto nº 9.046, de 5 de maio de 2017, que dispõe sobre as condições para a contra-

tação plurianual de obras, bens e serviços, no âmbito do Poder Executivo federal. 
 
 Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do de-
senvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependen-
tes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública 
- CISAP. 

 
 Decreto nº 9.178, de 23 de outubro de 2017, que altera o Decreto nº 7.746, de 5 de 

junho de 2012, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
para estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento 
nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a 
Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública - CISAP.  

 
 Lei Distrital nº 3.978, de 29 de março de 2007, que dispõe sobre a exigência da Licença 

para Funcionamento aos estabelecimentos que executam as atividades que especifica. 
 

 Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, regulamentada pelo Decreto nº 89.056, de 24 
de novembro de 1983, e que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financei-
ros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares 
que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providên-
cias. 

 
 Portaria nº 3.233 - DPF/MJ, de 10 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as normas 

relacionadas às atividades de Segurança Privada. 
 

 Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispõe obre a dedução, do lucro tributável 
para fins de imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas reali-
zadas em programas de alimentação do trabalhador. 

 
 Lei nº 12.305, de 12 de fevereiro de 2010, que dispões sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências. 
 

 Lei Distrital nº 3.978, de 29 de março de 2007 que dispõe sobre a exigência da Licença 
para Funcionamento aos estabelecimentos que executam as atividades que especifica. 

 
 Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 que dispõe sobre a destinação às associ-

ações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis e dá outras providências. 
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 Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elabo-

ração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. 
 

 Lei nº 10.357, de 27 de dezembro de 2001, que estabelece normas de controle e fis-
calização sobre produtos químicos que direta ou indiretamente possam ser destinados 
à elaboração ilícita de substâncias entorpecentes, psicotrópicas ou que determinem 
dependência física ou psíquica, e dá outras providências. 

 
 Lei nº 9.327, de 9 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a condução de veículo ofi-

cial. 
 

 Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB. 

 Instrução Normativa nº 03 - SLTI/MP, de 15 de maio de 2008, que dispõe sobre a clas-
sificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos ofi-
ciais e dá outras providências. 

 
 Decreto 9.287, de 15 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a utilização de veículos 

oficiais pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 
 

 Portaria nº 414 - GR/Unilab, de 16 de abril de 2018, que dispõe sobre a alteração na 
definição dos serviços considerados de natureza contínua no âmbito da Unilab. 

 
 Portaria nº 4 - PROAD/Unilab, de 23 de agosto de 2019, que regulamenta a utilização 

de espaços Físicos comuns integrantes do patrimônio da Unilab, que sejam disponibi-
lizados para concessão e/ou permissão de uso. 

 
 Portaria nº 2 - PROAD/Unilab, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a definição 

de atividades a serem executadas pelos gestores, fiscais técnicos e administrativos dos 
contratos de aquisição e prestação de serviços de natureza continuada ou não, no âm-
bito da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

 
 Portaria nº 5 - PROAD/Unilab, de 14 de maio de 2020, que regulamenta as solicitações 

de reserva de espaços físicos de uso comum no âmbito da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. 

 
 Portaria nº 23 - PROAD/Unilab, de 28 de setembro de 2021, que regulamenta a utili-

zação dos veículos da frota oficial da Universidade da Integração Internacional da Lu-
sofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

 
 Portaria nº 27 - PROAD/Unilab, de 8 de novembro de 2021, que normatiza a prestação 

de serviços de apoio administrativo no âmbito da Universidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-Brasileira - Unilab. 

 
 Regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. 

 
 Disposições legais da União e do Governo do Estado do Ceará. 
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5 SERVIÇOS SOB RESPONSABILIDADE DA CSO 
 

 MOTORISTA 

 
Os serviços de motoristas se referem às atividades de transporte para atendimento às ativida-

des de pesquisa, ensino, extensão e administrativas da Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). 

 
O serviço é executado mediante a cessão de mão de obra exclusiva por empresa contratada, 

em conjunto com os veículos oficiais da Unilab.  
 
Os serviços são executados, observando os seguintes horários: 
 
 De segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00. 

 
 Aos sábados, das 8h00 às 12h00. 

 
A jornada de trabalho dos funcionários é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. O horário de tra-
balho poderá́ ser alterado conforme necessidade da Unilab, respeitando-se a jornada de trabalho. 
Quando necessário e a critério da Contratante, o período de 4 (quatro) horas do sábado será diluído 
durante a semana. 
 
Há a possibilidade de realização de horas extras, tendo em vista que existem atividades cujo período 
de execução ultrapassa a carga horária semanal do colaborador. 
 

As categorias profissionais de motoristas abrangidas pelos serviços são as seguintes: 
 
 Motoqueiro. 

 
 Motorista de veículo de 1 a 9 lugares. 

 
 Motorista de veículo de 10 a 21 lugares. 

 
 Motorista de veículo acima de 21 lugares. 

 
Os serviços compreendem, no mínimo, a execução das seguintes tarefas: 

 

Quadro 1. Descrição das tarefas de motorista 

Serviço Cargo Tarefas 

Logística 
(Motoristas) Motorista 

- Cumprir todas as normas disciplinadoras durante a jornada de trabalho e 
determinações legais emanadas pela Contratante; 
- Assumir diariamente a função de motorista, devendo estar 10 (dez) minu-
tos antes no local de trabalho, devidamente uniformizado e paramentado, 
portando Crachá de identificação com fotografia recente; 
- Comunicar, com antecedência, ao preposto, a necessidade de faltar ao 
serviço, por motivo de saúde ou força maior; 
- Acatar as orientações do preposto e da Fiscalização do Contrato, inclusive 
naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas de Segu-
rança; 
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Serviço Cargo Tarefas 

- Aplicar, nas atividades diárias, os princípios de relações públicas e huma-
nas recebidos nos cursos de formação, atendendo ao público, orientando e 
prestando informações; 
- Tratar todos os servidores, discentes e colaboradores da Contratante, co-
legas de trabalho e o público em geral com educação, urbanidade, presteza 
e atenção; 
- Preencher corretamente todos os Relatórios de Viagens, assinando-os e 
apresentando-os ao término da demanda ao preposto e à unidade respon-
sável pelo transporte, para que tomem conhecimento das possíveis ocor-
rências; 
- Não contatar verbalmente ou por escrito qualquer autoridade ou servidor 
da Contratante para tratar de assuntos atinentes ao Contrato, o que deve 
ser feito direta e exclusivamente com o preposto; 
- Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas, discen-
tes, servidores e prestadores de serviços; 
- Desenvolver todas as atividades inerentes a sua área de responsabilidade, 
seguindo as orientações e determinações do preposto e da Fiscalização do 
Contrato, de acordo com as necessidades do serviço; 
- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos no 
Contrato, durante o período em que estiver prestando os serviços; 
- Dirigir veículos automotores, acionando os comandos de marcha e dire-
ção, conduzindo-os em trajeto determinado, de acordo com as regras de 
trânsito e instruções recebidas, para efetuar o transporte de passageiros e 
documentos; 
- Vistoriar os veículos oficiais, verificando o estado geral de segurança do 
veículo a ele confiado, devendo diariamente inspecionar os componentes 
relacionados à segurança, tais como: pneus, nível do combustível, água e 
óleos lubrificantes, testando freios e parte elétrica, para certificar-se de 
suas condições de funcionamento; 
- Examinar, com antecedência, as demandas de solicitação de veículo ofi-
cial, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, os números de via-
gens e outras instruções, a fim de se traçar a melhor trajetória; 
- Zelar pelo bom andamento do transporte, adotando as medidas cabíveis 
na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança 
dos serviços prestados aos transeuntes e veículos; 
- Acompanhar os serviços de manutenção, comunicar falhas e solicitar re-
paros, para assegurar o perfeito estado de funcionamento do veículo e efe-
tuar reparos simples, quando possível os fazer; 
- Acompanhar a carga e descarga do material transportável, orientando sua 
organização no veículo, de modo a evitar acidentes. 
- Cumprir todas as normas da legislação de trânsito e portar-se sempre de 
maneira defensiva quando em circulação com veículo; 
- Dar conhecimento imediato ao empregador e a fiscalização do contrato, 
por meio do preposto, acerca de eventuais multas ou qualquer outra pena-
lidade por infração de trânsito; 
- Permanecer à disposição Unilab, em tempo integral no período corres-
pondente à execução do serviço; 
- Cumprir a escala de serviço, observando pontualmente os horários de en-
trada e saída, apresentando-se sempre barbeado, cabelos aparados e lim-
pos, devidamente uniformizado e limpo, sapatos engraxados e, somente, 
ausentar-se do posto após autorização da Administração; 
- Preencher o controle de tráfego, registrando informações como: veículo, 
hora de saída e chegada, quilometragem percorrida, destino, requisitante 
do serviço e outras informações necessárias; 
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Serviço Cargo Tarefas 

- Inspecionar a lataria do veículo antes e depois de sua utilização, para a 
identificação de possíveis avarias; 
- Manter-se atento, ocupando permanentemente o local designado para o 
exercício de suas funções, não se afastando para atender chamados ou 
cumprir tarefas solicitadas por terceiros; 
- Solicitar perícia, quando na ocorrência de acidente/sinistro com veículo 
oficial, não retirando o veículo do local e devendo-se ser feita comunicação 
imediata à Divisão de Transportes. Após a liberação, remover o veículo para 
a garagem ou, se for o caso, para a oficina indicada pelo referido setor; 
- Obedecer, sempre, ao itinerário mais econômico para execução de cada 
serviço que lhe for determinado; 
- Não entregar a direção do veículo sob sua guarda a pessoa não autorizada; 
- Verificar a documentação de cada veículo antes de iniciar o roteiro de vi-
agem; 
- Manter a confidência dos assuntos tratados por pessoas que estiver trans-
portando; 
- Tratar com cortesia e discrição todos os usuários dos serviços; 
- Não fumar dentro do veículo; 
- Manter os veículos convenientemente abastecidos; 
- Manter os veículos convenientemente limpos; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 

 
 ABASTECIMENTO 

 
O serviço de abastecimento compreende o fornecimento de combustíveis para veículos ofici-

ais, grupos geradores, moto-bombas e demais equipamentos da Universidade da Integração Interna-
cional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). 

 
O serviço é executado sob demanda, conforme necessidade observada. Para o caso dos veícu-

los oficiais, a constatação da necessidade de abastecimento é feita pelos motoristas que utilizam os 
mesmos. Já para o caso de grupos geradores ou equipamentos, a constatação é feita pela equipe de 
servidores e/ou terceirizados vinculados às Prefeituras, devendo estas repassarem a necessidade ob-
servada à Divisão de Transportes. 

 
O serviço é disponibilizado através de cartão magnético, sendo um para cada veículo/equipa-

mento. No momento do abastecimento, é inserido (a), na máquina do cartão: 
 
 Para o caso de veículos, a quilometragem do constante do odômetro. 

 
 Para o caso de grupos geradores e demais equipamentos, o tempo de uso constante do 

horímetro. 
 
 A matrícula do motorista responsável pelo abastecimento. 

 
O acompanhamento dos abastecimentos é realizado através de sistema próprio disponibilizado pela 
empresa contratada, em que se pode verificar saldos, obter relatórios de consumo etc. 

O serviço pode ser realizado a qualquer momento, sem restrição de horário. 
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 MANUTENÇÃO VEICULAR 

 
A manutenção veicular compreende os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veí-

culos oficiais da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). 
 
5.3.1 MANUTENÇÃO VEICULAR PREVENTIVA 
 
O serviço de manutenção veicular preventiva é realizado através da implementação de Cronograma 
de Manutenção Preventiva. 
 
A execução do Cronograma de Manutenção Veicular Preventiva se baseia tanto na cronologia (tempo) 
de uso quanto na quilometragem do veículo (o que for atingido primeiramente).  
 
O quadro 2 contém as rotinas de referência a serem seguidas. Relativamente às periodicidades, estas 
podem variar conforme o tipo e marca do veículo ou necessidade observada, utilizando-se, como pa-
râmetro geral, as constantes no quadro a seguir. 
 

Quadro 2. Serviços de manutenção veicular e periodicidade 

Serviço Periodicidade (meses) Periodicidade (km) 
Revisão do sistema de ar-condicionado 12 30.000 
Troca de palhetas limpador de para-brisa 12 - 
Balanceamento 12 5.000 
Alinhamento 12 5.000 
Troca de óleo 12 5.000 
Troca de filtro de óleo 12 8.000 
Troca de filtro de ar 12 5.000 
Revisão de carroceria 12 - 
Lavagem 01 - 
Rodízio de pneus 12 10.000 
Óleo da caixa de câmbio 120 110.000 
Troca de fluido de freios 24 40.000 
Troca de correia dentada 36 60.000 
Velas 36 30.000 
Troca de filtro de combustível 24 20.000 
Revisão programada 12 10.000 

 
 
 
5.3.2 MANUTENÇÃO VEICULAR CORRETIVA 
 
O serviço de manutenção veicular corretiva ocorre sob demanda, conforme constatação realizada pela 
equipe terceirizada de motoristas ou pelos servidores da Divisão de Transportes, quando da ocorrência 
de determinada avaria ou defeito em algum dos veículos oficiais. 
 
5.3.3 OPERACIONALIZAÇÃO 
 
Seja a manutenção preventiva ou corretiva, previamente à realização do serviço é necessária a coleta 
de, no mínimo, 03 (três) orçamentos com empresas/oficinas, sendo escolhida a proposta que tenha o 
menor valor. 
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Após escolha da empresa/oficina cujo orçamento apresentado possua o menor valor, o veículo é en-
viado para realização da manutenção. Após conclusão do serviço, é verificada sua conformidade, de 
maneira a atestar a efetiva execução da demanda. 
 
A execução do serviço é viabilizada através de cartão fornecido por empresa contratada, sendo um 
para cada veículo. O cartão é vinculado ao sistema da referida empresa, por meio do qual é possível 
realizar a solicitação e coleta de orçamentos, controles de autorização de serviços, emissão de notas 
fiscais, consulta de saldos, relatórios de consumo etc. 
 
No momento de realização da manutenção, é necessário o fornecimento do número do cartão, bem 
como a matrícula do motorista. Tais informações são necessárias para inclusão da Ordem de Serviço 
no sistema. 
 
A tramitação do processo de operacionalização da manutenção veicular ocorrerá conforme consta do 
fluxograma do Anexo I deste manual e da lista de tarefas a seguir. 
 

Quadro 3. Operacionalização da manutenção 

Seq. Atividade Tarefa Sistema/Documentos Responsável 

1 Constata a neces-
sidade. 

O motorista (ou a DIVTRANS) cons-
tata a necessidade de realização ma-
nutenção no veículo. 

- Motorista / 
DIVTRANS 

2 Comunica a ne-
cessidade. 

No caso de a constatação ser feita 
pelo motorista, este comunica à 
DIVTRANS a necessidade da manu-
tenção. 

Comunicação Oral Motorista 

3 Abre Ordem de 
Serviço. 

A DIVTRANS abre, no sistema, a Or-
dem de Serviço, solicitando o envio 
de orçamentos, por oficinas creden-
ciadas, para execução da demanda. 

Sistema da Contratada DIVTRANS 

4 Inclui orçamento. 

A oficinas analisam a Ordem de Ser-
viço, elaboram e incluem, no sis-
tema, o orçamento para sua execu-
ção. 

Sistema da Contratada Oficina 

5 Aprova o orça-
mento. 

A DIVTRANS analisa os orçamentos 
incluídos e aprova o mais vantajoso 
para a Administração. 

Sistema da Contratada DIVTRANS 

6 Agenda a execu-
ção. 

A DIVTRANS agenda, junto à Oficina 
cujo orçamento tenha sido apro-
vado, a execução do serviço. 

- DIVTRANS 

7 Conduz o veículo 
à Oficina. 

O motorista escalado conduz o veí-
culo à Oficina, para execução do ser-
viço. 

- Motorista 

8 Executa o ser-
viço. 

A Oficina executa o serviço de ma-
nutenção. - Oficina 

9 Verifica a confor-
midade. 

Após o fim da execução do serviço 
de manutenção, a DIVTRANS veri-
fica sua conformidade. 

- DIVTRANS 

10 Solicita regulari-
zação. 

No caso de o serviço realizado não 
estar em conformidade, a DIVTRANS 
solicita sua regularização. 

- DIVTRANS 

11 Recolhe o veí-
culo. 

O motorista, após ateste da confor-
midade do serviço, recolhe o veículo 
à Unilab. 

- Motorista 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema/Documentos Responsável 

12 Emite e inclui 
Nota Fiscal. 

A Oficina emite e inclui, no Sistema 
da Contratada, a Nota Fiscal refe-
rente ao serviço executado. 

Sistema da Contratada Oficina 

13 Aprova a Nota 
Fiscal. 

A DIVTRANS verifica a conformidade 
da Nota Fiscal, aprovando-a no Sis-
tema da Contratada. 

Sistema da Contratada DIVTRANS 

 
 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
O fornecimento de energia elétrica, no âmbito da Unilab, ocorre tanto em média quanto em baixa 
tensão. No caso dos campi de Auroras, Palmares e Liberdade, o fornecimento é realizado em média 
tensão, por meio de subestações elétricas. Já no caso da Fazenda Experimental Piroás, o fornecimento 
é realizado em baixa tensão. 
 
Em ambos os casos, a Coordenação de Serviços Operacionais, por meio da Divisão de Fiscalização Ad-
ministrativa, busca garantir o fornecimento contínuo do serviço, assegurando que as atividades fina-
lísticas e de apoio da instituição sejam realizadas com segurança. 
O faturamento dos serviços de energia elétrica observa os seguintes requisitos, conforme aplicabili-
dade ao nível de tensão fornecida: 
 

 Mensalmente, a Contratada efetua as leituras para faturamento, em intervalos de aproxi-
madamente 30 (trinta) dias, podendo haver períodos com o mínimo de 27 (vinte e sete) e 
máximo de 33 (trinta e três) dias. 

 
 O faturamento do consumo é o produto da multiplicação da energia elétrica ativa efetiva-

mente medida pela tarifa correspondente. 
 
 A aplicação de tarifas diferenciadas leva em consideração o horário de ponta e o horário 

fora de ponta. 
 
 Ao valor faturado são acrescidos o ICMS e todos os demais tributos e encargos incidentes 

sobre a operação. 
 
 O faturamento é emitido considerando os montantes de energia elétrica contratada.  

 
 FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA 

 
O fornecimento de água tratada, no âmbito da Unilab, nos campi de Auroras, Palmares e Liberdade, 
ocorre por meio da interligação de sistemas de abastecimento da instituição ao sistema da empresa 
contratada. 
 
É de responsabilidade da Unilab a implantação e manutenção dos componentes que formam os siste-
mas alimentador e coletor, incluindo o “kit cavalete completo e medidor”. 
 
A Coordenação de Serviços Operacionais, por meio da Divisão de Fiscalização Administrativa, busca 
garantir o fornecimento contínuo do serviço, assegurando que as atividades finalísticas e de apoio da 
instituição sejam realizadas com segurança. 
 
O faturamento dos serviços de fornecimento de água tratada observa os seguintes requisitos: 
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 Mensalmente, a Contratada efetua as leituras para faturamento, em intervalos de aproxi-
madamente 30 (trinta) dias. 

 
 O faturamento do consumo é o produto da multiplicação do volume de água medido pela 

tarifa correspondente. 
 
 Ao valor faturado são acrescidos todos os tributos e encargos incidentes sobre a operação. 
 
 

 TELEFONIA 

 
Os serviços desse tipo, no âmbito da Unilab, ocorrem tanto por meio da telefonia fixa quanto da tele-
fonia móvel. 
 
5.6.1 TELEFONIA FIXA 
 
Os serviços de Telefonia Fixa consistem na disponibilização de linhas telefônicas analógicas, não resi-
denciais, para comunicação de voz individual, com a realização de ligações locais, nacionais e interna-
cionais. 
 
O serviço é disponibilizado por meio de ligações de aparelhos telefônicos com a central da empresa 
contratada, através de acesso de par metálico, possibilitando, assim, a comunicação entre usuários da 
Rede de Telefonia Fixa Comutada. 
 
O faturamento dos serviços de Telefonia Fixa ocorre mensalmente, sendo que os valores medidos le-
vam em consideração o quantitativo de assinaturas habilitadas e ligações realizadas. Os preços dos 
serviços são corrigidos anualmente, a partir da variação do Índice de Telecomunicações (IST), calculado 
pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
 
5.6.2 TELEFONIA MÓVEL 
 
Os serviços de Telefonia Móvel consistem na disponibilização de linhas telefônicas digitais, por meio 
do fornecimento de chips do tipo SIM Card, habilitadas para realizar chamadas ilimitadas a celulares 
de quaisquer operadoras em todo o território nacional, incluindo o envio de SMS. 
 
O faturamento dos serviços de Telefonia Móvel ocorre mensalmente, sendo que os valores medidos 
levam em consideração o quantitativo de linhas digitais efetivamente habilitadas. Os preços unitários 
referentes à disponibilização das linhas são corrigidos anualmente, a partir da variação do Índice de 
Telecomunicações (IST), calculado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
 

 MANUTENÇÃO PREDIAL 

 
A Coordenação de Serviços Operacionais, por meio de suas Prefeituras de campi, é responsável pela 
manutenção preventiva e corretiva das edificações pertencentes à Unilab, realizando verificações e 
intervenções em todos os seus subsistemas. 
 
5.7.1 MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA 
 
A manutenção predial corretiva é realizada mediante o acionamento da empresa contratada por meio 
de chamados, que podem ser resultantes de verificações realizadas durante manutenções preventivas 
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ou conforme constatação de defeito/problema/avaria nos subsistemas prediais por servidores ou ter-
ceirizados da instituição. 
 
5.7.2 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 
 

A manutenção predial preventiva é realizada mediante a realização de vistorias, cujas periodicidades 
e abrangência estão contidas no Cronograma de Inspeção Predial, conforme a característica de cada 
sistema. 
 
As Prefeituras deverão controlar, por meio de planilhas de acompanhamento, as vistorias realizadas 
em seus respectivos campi, cuidando para que sejam realizadas nos prazos corretos. 
A manutenção predial preventiva é implementada a partir da utilização de planilhas de acompanha-
mento e preenchimento de check-lists, por meio dos quais a equipe das Prefeituras tem controle sobre 
a execução do Cronograma de Inspeção Predial pela empresa contratada.  
 

a) Cronograma de Inspeção Predial 
 
Os serviços de Manutenção Preventiva Predial incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, 
conforme periodicidades indicadas: 
 

Quadro 4. Periodicidade da manutenção predial preventiva 

S Semanal 
M Mensal 
B Bimestral 
T Trimestral 

 

Quadro 5. Descrição da manutenção predial 

Item Descrição da Rotina Periodicidade 
S M B T 

Sistema Predial Civil 

Coberturas e lajes 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar quanto à existência de fissuras, rachaduras, quebras 
e danos  X   

Verificar quanto à existência de infiltrações  X   
Verificar a impermeabilização  X   
Verificar as juntas de dilatação  X   
Verificar a necessidade de pintura  X   

Forros e tetos 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição geral dos forros (presença de trincas, fissu-
ras e/ou desplacamento)  X   

Verificar a necessidade de pintura (manchas, danos e arra-
nhões)  X   

Fachada 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição geral de pintura (existência de manchas 
e/ou danos)  X   

Verificar condição geral dos vidros (quebras e/ou arranhões)  X   
Verificar necessidade de pintura  X   

Paredes e revesti-
mentos 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição geral dos revestimentos e paredes  X   
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, 
quebras e danos  X   
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
S M B T 

Verificar necessidade de pintura  X   

Vidros 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição geral dos vidros de todos os ambientes  X   
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, 
quebras e danos  X   

Portas 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condições das fechaduras, puxadores, dobradiças e 
molas  X   

Verificar condição dos acabamentos  X   
Verificar condição de pintura  X   
Verificar lubrificação de dobradiças e molas  X   

Esquadrias e janelas 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição de pintura (manchas, arranhões, danos e 
pontos de corrosão)  X   

Verificar condição dos vidros  X   
Verificar condições dos mecanismos, trilhos e trincos  X   
Verificar lubrificação de dobradiças e trilhos  X   

Pisos e rodapés 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição geral dos pisos  X   
Verificar condição quanto à existência de fissuras, rachaduras, 
quebras e danos  X   

Escadas e rampas 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar condição dos corrimãos  X   
Verificar condição das pisadas e testeiras  X   
Verificar condição das fitas antiderrapantes (soltas, faltantes 
etc.)  X   

Verificar condição geral das rampas de acesso, quanto à exis-
tência de imperfeições e danos  X   

Verificar necessidade de pintura  X   

Impermeabilização e 
juntas de dilatação 

Realizar inspeção visual  X   
Verificar a existência de infiltrações em todos os ambientes  X   
Verificar as juntas de dilatação de todos os prédios  X   

Sistema Predial Elétrico 

Circuito de ilumina-
ção, tomadas, inter-
ruptores e refletores 

Verificação do funcionamento e do estado das lâmpadas, re-
fletores e reatores X    

Verificação do funcionamento das tomadas X    
Verificação do funcionamento dos interruptores X    
Verificar aterramento das calhas    X 
Verificar estado geral da fiação quanto ao aquecimento, isola-
mento etc.    X 

Verificar quanto à inclinação, alinhamento, vedação e lumino-
sidade, sugerindo melhorias, caso seja necessário    X 

Entrada de Energia 

Inspeção visual  X   
Verificação da condição do poste - corrosão e danos  X   
Verificação da condição das caixas - corrosão e danos  X   
Verificação da condição da laje - fissuras e infiltrações  X   

Quadro de Distribui-
ção 

Inspeção visual  X   
Verificar identificação de circuitos e, caso não haja, efetuar    X 
Verificar quanto a aquecimento de cabos, terminais, barra-
mentos, disjuntores, contatores e demais componentes do sis-
tema 

   X 

Verificar quanto à fixação de quadros, isoladores, barramen-
tos, contatores, disjuntores e demais componentes do sistema    X 
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
S M B T 

Inspecionar quanto à conservação, arrumação e pintura dos 
quadros    X 

Verificar condições de funcionamento de barramentos, cone-
xões, terminais e demais componentes do sistema    X 

Verificar circuitos desativados e retirá-los, se for o caso    X 
Efetuar limpeza geral interna e externa    X 

Quadro Geral de 
Baixa Tensão (QGBT) 

Inspeção visual  X   
Verificação da tensão de saída  X   
Verificação da corrente de saída  X   
Verificação das lâmpadas de sinalização, interruptores e boto-
eiras  X   

Verificação dos trincos, fechaduras e dobradiças  X   
Verificação da queda de tensão  X   
Verificação de aquecimento nos barramentos  X   
Realização de limpeza geral  X   
Verificação do estado da pintura  X   
Verificar aterramento    X 
Conferir reaperto das conexões elétricas    X 
Verificar funcionamento dos disjuntores    X 

Sistemas Prediais Hidráulico e Hidrossanitário 

Banheiros 

Verificação do funcionamento das torneiras X    
Verificação do estado das pias X    
Verificação de obstrução nas pias, drenos e vasos X    
Verificação do estado dos vasos sanitários X    
Verificação do funcionamento das válvulas de descarga X    
Verificação do estado dos mictórios X    
Verificação do funcionamento das válvulas dos mictórios X    
Verificação das condições dos ralos de escoamento X    
Verificação do estado das duchas higiênicas X    
Verificação do funcionamento das válvulas das duchas X    
Verificação da existência de vazamento nas pias, vasos, sifões 
e torneiras X    

Verificação das portas, fechaduras etc. X    

Sistema de caixa 
d’água e barriletes 

Inspeção visual de vazamentos no ladrão do reservatório prin-
cipal X    

Inspeção visual do funcionamento da válvula de boia X    
Inspeção visual de vazamentos nas conexões do reservatório 
principal X    

Hidrômetro Leitura do hidrômetro, inspeção visual e detecção de vaza-
mentos X    

Ramal de Alimenta-
ção Inspeção visual e detecção de vazamentos X    

Ramal de Distribuição Inspeção visual e detecção de vazamentos X    

Registros, válvulas, 
conexões, tubulações 
e engates 

Inspeção visual X    

Rede primária Inspeção visual, limpeza e detecção de vazamentos  X   

Rede secundária Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e 
limpeza  X   

Tubos de queda e 
ventilação 

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e 
limpeza  X   
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
S M B T 

Caixas sifonadas, ra-
los, sifões e válvulas 

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e 
limpeza  X   

Rede coletora / emis-
sário 

Inspeção visual, desentupimento, detecção de vazamentos e 
limpeza  X   

Inspeção visual, verificação e limpeza das caixas de passagem    X 
Poços de visita, caixas 
de inspeção e caixas 
de gordura 

Inspeção visual, verificação das tampas e limpeza  X   

Bombas Hidráulicas 

Realizar inspeção visual, verificando quanto à existência de 
avarias, vazamentos ou corrosão   X  

Verificar identificação dos cabos e sinalizações    X  
Inspecionar quanto à existência de ruídos ou vibrações estra-
nhas, durante o funcionamento   X  

Testar as rotinas de acionamento, automático e manual   X  
Verificar selo mecânico quanto a vazamento   X  
Inspecionar quanto ao estado de conservação de toda a estru-
tura metálica da estação, quadro de comando, borneiras, bar-
ramentos, elementos de proteções, contatores, terminais, ca-
naletas, instrumentos de monitoração, botoeiras, chaves sele-
tores e demais componentes 

  X  

Inspecionar o conjunto moto-bomba, quanto à sua fixação   X  
Inspecionar válvulas, manômetros e acessórios quanto ao es-
tado de funcionamento   X  

Realizar inspeção visual do motor elétrico   X  
Efetuar limpeza interna e externa   X  

Bocas de lobo Inspeção visual, verificação e limpeza    X 
Caixas de inspeção Inspeção visual, verificação e limpeza    X 
Ralos Inspeção visual, verificação e limpeza    X 
Grelhas Inspeção visual, verificação e limpeza    X 
Tampas Inspeção visual, verificação e limpeza    X 
Terreno Inspeção e verificação em curvas de nível    X 

 
b) Operacionalização 

 
A tramitação do processo de operacionalização de manutenção predial preventiva ocorrerá conforme 
consta do fluxograma do Anexo II deste manual e da lista de tarefas abaixo. 
 

Quadro 6. Operacionalização da manutenção predial 

Seq. Atividade Tarefa Sistema/Documentos Responsável 

1 Repassa o Check-
List. 

A Prefeitura do Campus repassa, à 
equipe técnica operacional, o 
Check-List de Inspeção Predial. 

Check-List Prefeitura do 
Campus 

2 
Executa verifica-
ções e anota pro-
blemas. 

A equipe técnica operacional exe-
cuta as verificações necessários e 
anota os problemas e avarias encon-
trados. 

Check-List Equipe Técnica 
Operacional 

3 Devolve o Check-
List. 

A equipe técnica operacional de-
volve o Check-List preenchido e com 
anotação à Prefeitura do Campus. 

Check-List Equipe Técnica 
Operacional 

4 Verifica o Check-
List. 

A Prefeitura do Campus verifica os 
problemas e avarias apontados no 
Check-List. 

Check-List Prefeitura do 
Campus 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema/Documentos Responsável 

5 Instrui processo 
de solicitação. 

A Prefeitura do Campus instrui pro-
cesso de solicitação de serviço, inse-
rindo formulário (FSS) no mesmo, fi-
nalizando-se o procedimento. 

FSS Prefeitura do 
Campus 

 
 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

5.8.1 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
 
Os serviços desenvolvidos para a operação, manutenção e monitoramento compreendem o acompa-
nhamento do pleno funcionamento das ETEs, o controle dos parâmetros físico-químicos do trata-
mento, a limpeza, a desinfecção dos equipamentos, o fornecimento de produtos químicos, as manu-
tenções elétricas (instalações de equipamentos) e hidráulica, o gerenciamento e o esgotamento dos 
efluentes. 
 

a) Monitoramento de parâmetros físico-químicos 
 
Os padrões físico-químicos das ETEs deverão ser monitorados, com vistas ao atendimento das exigên-
cias legais, consoante os padrões de emissão especificados pela Superintendência Estadual do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE) e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 
 
Os procedimentos e rotinas a serem seguidos no monitoramento dos parâmetros constam dos Manu-
ais de Operação e Manutenção das ETEs. 
 
Em conformidade com o Anexo I da Portaria SEMACE nº 151/2002 e demais legislações pertinentes, a 
Contratada deverá realizar as medições de parâmetros consoante as periodicidades constantes do 
quadro a seguir. 
 

Quadro 7. Periodicidade de medição de parâmetros 

D Diária 
S Semanal 
M Mensal 
B Bimestral 

 

Quadro 8. Periodicidade manutenção de equipamentos de ETEs 

Parâmetro 
Periodicidade 
D S M B 

VAZÃO (m³/h) X    
pH X    
TEMPERATURA (ºC) X    
DQO (mg/L)    X 
MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS (mL/L) X    
SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS (mg/L)   X  
DBO (mg/L)    X 
ALCALINIDADE (mgCaCO3/L)  X   
ÁCIDOS GRAXOS VOLÁTEIS (mg HAc/L)  X   
PRODUÇÃO DE BIOGÁS (m³/d)  X    
OD (mg/L)  X   
NITRATO (mg/L)   X  
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Parâmetro 
Periodicidade 
D S M B 

NITRITO (mg/L)   X  
AMÔNIA (mg/L)   X  
FÓSFORO TOTAL (mg/L)   X  
CLORO REDISUAL (mg/L)  X   
COLIFORMES FECAIS (NMP/100 mL)   X  

 
Semestralmente, deverão ser apresentadas, à SEMACE, as análises dos efluentes líquidos das Estações 
de Tratamento de Esgoto (ETEs). 
Quando da solicitação de renovação de Licença de Operação, deverão ser solicitadas à SEMACE coleta 
e análise dos efluentes ETE’s (análises físico-químicas e bacteriológicas), conforme o caso. 
 

b) Gerenciamento e esgotamento dos efluentes 
 
O serviço compreende o esgotamento, transporte e destinação final dos efluentes, de acordo com 
todas as normas federais, estaduais e municipais referentes à manipulação de resíduos de toda a área 
interna dos campi da Unilab, observando os seguintes procedimentos básicos em sua execução: 
 Deverão ser feitos averiguação e esgotamento dos seguintes reservatórios: Tanque de Armazena-
mento e Adensamento de Lodo, Estação Elevatória de Esgoto (EEE) e caixas de gordura e de areia. 
 
 O esgotamento deverá ser efetuado por caminhões com sistema a vácuo e capacidade de coleta. 
 
 Em conformidade com a Resolução CONEMA nº 79/2018, deverão ser respeitados os trâmites para 
emissão de manifestos e certificados de transporte e destinação final de resíduos. 
 
 Deverá ser fornecida Cópia de Licença de Operação (LO) do aterro sanitário no qual os resíduos da 
Contratante serão dispostos, garantindo a aptidão do mesmo para receber os resíduos gerados, con-
forme a Lei nº 12.305/2010. 
 
 A Contratada deverá providenciar comprovação da destinação final dos resíduos através de laudos 
da empresa credenciada para os devidos fins. 
 
 As empresas que operam em prestação de serviços de esgotamento e tratamento de efluentes 
deverão possuir autorização de funcionamento de empresas (AFE) válida, ou ainda, protocolo de soli-
citação expedido pela ANVISA, conforme determinado pela RDC nº 345/2002. 
 

c) Manutenção Preventiva 
 
É caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, tendo como objetivo 
evitar a ocorrência de defeitos nos componentes dos equipamentos, de maneira a conservá-los dentro 
dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a redução de 
ocorrências e custos com manutenção corretiva. 
 
A Manutenção Preventiva inclui as rotinas de limpeza e desinfecção de todos os componentes das 
ETEs, incluindo os locais adjacentes às instalações. 
 
Os serviços de Manutenção Preventiva incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, con-
forme periodicidades recomendadas pelos fabricantes e quando aplicável ao tipo de equipamento 
existente. 
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Quadro 9. Manutenção preventiva: equipamentos e descrição de rotina 

Equipamento / 
Componente Descrição da Rotina 

Bombas 

Verificação e correção de ruídos e vibrações anormais; 
Verificação da existência de vazamentos de óleo; 
Verificação de tensão e corrente elétricas; 
Verificação da temperatura; 
Verificação de apertos de contatos elétricos; 
Limpeza dos componentes das bombas; 

Lubrificação dos pontos de lubrificação conforme orientações do manual das bombas; 

Verificação e correção do nível de óleo de lubrificação e se necessário realizar a troca 
do mesmo; 
Verificação da pressão de operação através do manômetro e do mano-vacuômetro, 
quando existentes; 
Verificação gaxetas, parafusos, buchas e porcas; 
Verificação do alinhamento; 
Verificação de rolamentos; 
Verificação do selo hidráulico/mecânico; 
Verificação, ajuste e substituição, quando necessário, das correias. 

Sopradores e Sis-
tema de Aeração 

Limpeza geral do compressor; 
Verificação e correção de ruídos e vibrações anormais do compressor e dos difusores 
do ar; 
Verificação e correção do nível de óleo de lubrificação e se necessário realizar a troca 
do mesmo; 
Verificação da existência de vazamentos de óleo; 
Verificação de tensão e corrente elétricas; 
Verificação da temperatura; 
Verificação do estado de acoplamento; 
Lubrificação dos rolamentos do motor e do compressor; 
Limpeza/substituição do filtro do compressor; 
Verificação da uniformidade da distribuição do fluxo de ar. 

Tubulações hidráu-
licas 

Inspeção visual; 
Verificação da existência de vazamentos e avarias. 

Sistema de Gradea-
mento 

Limpeza diária, ou quando necessário, do sistema de gradeamento (dispositivo locali-
zado na entrada do efluente na estação. 

Tanques Limpeza dos tanques de contato/preparo e armazenamento, incluindo a remoção de 
material. 

Caixa de areia Limpeza e remoção de material. 
Caixa de gordura Limpeza e remoção de material. 
Estação Elevatória 
de Esgoto Limpeza e remoção de material. 

Reator anaeróbio 
Limpeza e remoção de material; 
Verificação do funcionamento e da presença de bolhas de gordura. 

Reator aeróbio 

Limpeza e remoção de material; 
Verificação do funcionamento e da presença de bolhas de gordura;  
Verificação das operações de recebimento do efluente, aeração adequada, controle de 
excesso de lodo e controle de O.D. 

Painel Elétrico Inspeção visual, limpeza e verificação de funcionamento. 

Decantador Inspeção visual e verificação do processo de sedimentação; 
Limpeza das paredes com esguichamento de água. 
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d) Manutenção Corretiva 
 
Tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, identificado pela Contratante 
ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos sistemas e instalações às 
condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes 
mecânicos e elétricos, impermeabilizações, substituição de peças e componentes mecânicos, elétricos 
e/ou acessórios. 
 
A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva; 
 
5.8.2 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
 
Os serviços compreendem as atividades de manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalação 
e desinstalação dos equipamentos que compõem os sistemas de climatização e refrigeração da Unilab, 
a saber, Ares Condicionados, Geladeiras, Freezers, Frigobares e Bebedouros. 
 
Os serviços, conforme o cargo, compreendem, no mínimo, a execução das seguintes tarefas: 
 

Quadro 10. Tarefas a serem executadas nos equipamentos de climatização e refrigeração 

Serviço Cargo Tarefas 

Manutenção, 
Instalação e 
Desinstalação 
de Equipamen-
tos de Climati-
zação e Refrige-
ração 

Mecânico de 
Refrigeração 

- Executar serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamen-
tos e climatização e refrigeração; 
- Executar serviços de instalação e desinstalação (substituição) em equi-
pamentos de climatização (ares-condicionados); 

- Avaliar e dimensionar locais para instalação de equipamentos de climati-
zação; 
- Especificar e quantificar materiais, peças e componentes a serem utiliza-
dos nos serviços; 
- Instalar ramais de dutos, montagem de tubulações de refrigeração, apli-
cação de vácuo em sistemas de refrigeração;  
- Carregar equipamentos de climatização e refrigeração com fluido refri-
gerante;  
- Realizar testes em equipamentos de climatização e refrigeração; 
- Elaborar orçamentos de serviços solicitados; 
- Caso seja indicado como preposto pela Contratada, executar as ativida-
des de preposição em conformidade com o disposto no Termo de Refe-
rência, incluindo o acompanhamento, a implementação e o controle da 
execução do Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC) e defi-
nição de cronograma de execução de serviços; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 

Auxiliar de 
Mecânico(a) 

- Exercer atividades de apoio ao Mecânico(a) de Refrigeração; 
- Transportar materiais, peças, componentes, ferramentas e equipamen-
tos; 
- Realizar a limpeza/higienização preventiva de componentes de equipa-
mentos de climatização; 
- Realizar pequenos reparos, ajustes, regulagens e lubrificações; 
- Fixar e/ou retirar unidades internas e externas de ares-condicionados; 
- Passar e instalar tubulações de cobre; 
- Instalar suportes de fixação, calços e tubos de isolamento térmico; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 
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a) Manutenção Corretiva 
 
A Manutenção Corretiva tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, iden-
tificado pela Contratante ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos 
equipamentos às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de 
regulagens, ajustes mecânicos e eletrônicos, impermeabilizações, substituição de peças e componen-
tes mecânicos, elétricos, eletrônicos e/ou acessórios. 
 
A Manutenção Corretiva compreende a execução das seguintes tarefas: 
 

 Eliminação de danos e corrosão. 
 
 Reparo ou troca de peças e componentes desgastados ou fora de funcionamento; 

 
 Recarga de gás refrigerante. 

 
 Quaisquer outros serviços que devam ser executados para colocar os equipamentos 

em funcionamento. 
 

A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de Manutenção Preventiva. 
 

b) Manutenção Preventiva 
 
Os serviços incluem as atividades destinadas a garantir as melhores condições de desempenho dos 
equipamentos no que se refere a seu funcionamento, rendimento e segurança, bem como prevenir a 
ocorrência de defeitos que possam resultar em danos nos componentes ou sua paralisação.  
 
No caso de equipamentos de climatização, a Manutenção Preventiva consiste em intervenções pro-
gramadas em cada Ar-Condicionado instalado nas edificações da Unilab e é executada em conformi-
dade com o Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC). 
 
As rotinas incluem, no mínimo, a execução das seguintes atividades, com as respectivas periodicida-
des: 
 

Quadro 11. Periodicidade de manutenção preventiva dos equipamentos de climatização 

M Mensal 
T Trimestral 
S Semestral 
A Anual 

 

Quadro 12. Rotinas manutenção preventiva dos equipamentos de climatização 

Item Descrição da Rotina Periodicidade 
M T S A 

Filtros de Ar 
Limpar o elemento filtrante ou substituir em casos de avarias X    
Verificar danos e corrosão do suporte e existência de frestas X    
Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro  X    

Bandejas 
Verificar a operação de drenagem do condensado da bandeja X    
Lavar com produto biodegradável  X   
Verificar danos e corrosão  X   
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
M T S A 

Verificar vazamentos e corrigir, se necessário X    

Evaporadores 
Lavar com produto biodegradável  X   
Verificar a existência de corrosão.  X   

Gabinetes 

Lavar externamente  X   
Lavar internamente  X   
Verificar danos e corrosão  X   
Verificar a vedação dos painéis de fechamento, fixação e danos, 
substituindo se necessário.  X   

Verificar o estado de conservação do isolamento termo-acústico e 
substituir na existência de bolor  X   

Verificar e eliminar ruídos anormais e/ou vibrações X    
Verificar o mecanismo de renovação de ar X    
Verificar botoeiras, knobs, etc. e repor, se necessário X    
Verificar atuação do termostato e chave seletora X    

Condensadores 
Lavar e remover incrustações  X   
Verificar a existência de danos e corrosão nas aletas e moldura  X   

Ventiladores 
Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão   X  
Verificar fixação e amortecedores de vibração   X  
Verificar ruído dos manuais e lubrificar, se necessário X    

Motores 
Elétricos 

Verificar e corrigir fixação e amortecedores de vibração   X  
Limpar e verificar danos e corrosão   X  
Verificar o aterramento X    

Compressores 
Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão  X   
Verificar fixação e vibrações ou ruídos anormais X    
Verificar o aterramento X    

Circuito 
Refrigerante 

Verificar a quantidade de gás refrigerante no sistema, 
complementando quando necessário   X  

Verificar e corrigir fixação, danos e corrosão das tubulações   X  
Verificar isolamento térmico e substituir, se necessário  X   
Verificar e corrigir vazamento de gás, se necessário X    

Medições 

Diferencial de pressão X    
Tensão, comparar com a nominal X    
Corrente, comparar com a nominal X    
Vazões de ar / operação dos controles de vazão    X 
Temperatura de retorno do ar X    
Temperatura de insuflamento X    
Isolamento entre fases e para carcaça do compressor e motor 
ventilador   X  

Circuito Elétrico 
Verificar existência de fios mal encapados X    
Verificar todos os contatos (terminais) elétricos, quanto ao aperto e 
corrosão  X   

Unidade 
Evaporadora 

Remover e transportar até oficina para abertura, verificação, limpeza 
e revisão geral de todo o conjunto    X 

Tratamento anticorrosivo da base do chassi e demais componentes 
necessários    X 

Lubrificação e ajustes    X 
Testes e medições em bancada    X 

 
No caso de bebedouros (industrial e gelágua), a Manutenção Preventiva será executada, no máximo, 
a cada 06 (seis) meses, devendo serem executadas, no mínimo, as seguintes rotinas:  
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 Inspeção de todo o sistema, para averiguar e sanar quaisquer irregularidades, medindo 
voltagem, amperagem, temperatura e efetuando leitura da corrente e tensão de todo sis-
tema elétrico. 

 
 Introdução de solução microbicida, inodora, incolor e inofensiva à saúde, para higienização 

completa do sistema (no caso de bebedouros industriais). 
 
 Limpeza física e revisão do sistema de refrigeração e elétrico. 

 
 Substituição do de filtro de água (no caso de bebedouros industriais). 

 
 Verificação e eliminação sujeiras, danos, ferrugens e corrosão. 

 
c) Instalação 

 
Refere-se às atividades de instalação de ares-condicionados, com ou sem remanejamento de apare-
lhos, compreendendo os seguintes procedimentos: 
 

 Passagem e instalação de tubulações de cobre que ligam a condensadora à evaporadora, 
devendo as linhas serem protegidas por tubos de PVC, evitando o contato direto do cobre 
com a argamassa de cimento/cal, o que poderia provocar perfuração das paredes da tu-
bulação frigorífica. 

 
 Instalação de isolamento térmico flexível com espuma elastomérica. 

 
 Passagem e instalação de ligações elétricas necessárias com cabo de cobre pp. 

 
 Instalação de suporte ou calços necessários à fixação da condensadora. 

 
 Fixação das unidades condensadora e evaporadora nos locais indicados. 

 
 Desmontagem e montagem de forro de PVC, quando necessário. 

 
 Procedimento de vácuo para eliminação de sujeira e umidade do interior das tubulações, 

antes de efetuar a interligação definitiva. 
 

d) Desinstalação 
 
Refere-se às atividades destinadas à remoção de equipamentos e retirada de tubulações e cabos elé-
tricos que ligam a condensadora à evaporadora, compreendendo os seguintes procedimentos: 
 

 Retirada da evaporadora e da condensadora do equipamento, as quais deverão ser 
alocadas em local designado pela Fiscalização. 

 
 Retirada de suporte / mão francesa. 

 
 Desmontagem e montagem de forro de PVC, quando necessário. 

 
 Retirada de tubulação de cobre e interligações elétricas. 
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5.8.3 SISTEMAS DE DETECÇÃO, COMBATE E ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
 
Os serviços compreendem as atividades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que com-
põem o sistema de detecção, combate e alarme de incêndio e iluminação de emergência da Unilab. 
 

a) Manutenção Preventiva 
 
É caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, tendo como objetivo 
evitar a ocorrência de defeitos nos componentes dos sistemas, de maneira a conservá-los dentro dos 
padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a redução de ocor-
rências e custos com manutenção corretiva. 
Os serviços de Manutenção Preventiva incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, con-
forme periodicidades indicadas: 
 

Quadro 13. Periodicidade de manutenção preventiva de sistemas de detecção, combate e alarme 
de incêndio e iluminação de emergência 

M Mensal 
T Trimestral 
S Semestral 
A Anual 

 

Quadro 14. Descrição de rotina na manutenção preventiva de sistemas de detecção, combate e 
alarme de incêndio e iluminação de emergência 

Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
M T S A 

Central de De-
tecção de 
Alarme 

Testar os alarmes visuais de anomalia na central  X   
Verificar a tensão dos circuitos de detecção  X   
Verificar a tensão de alimentação dos alarmes remotos  X   
Verificar a tensão das baterias  X   
Verificar e reapertar os conectores da central  X   
Realizar limpeza geral de todos os componentes do sistema  X   
Inspecionar visualmente os componentes do sistema, bem como a in-
fraestrutura (eletrodutos e cabeamentos) com relação à sua adequada 
fixação, indução, continuidade elétrica e existência de oxidação, po-
eira, infiltração de umidade e/ou outros fatores que possam significar 
risco ao correto funcionamento do sistema 

 X   

Realizar regulagens, ajustes eletrônicos e mecânicos, reprogramações 
e substituições de peças, componentes e acessórios que, apesar de 
estarem funcionando, se apresentarem risco ao correto funciona-
mento do sistema 

 X   

Detectores de 
Incêndio 

Testar o funcionamento dos detectores do ambiente  X   
Verificar o aspecto visual dos detectores  X   
Testar o funcionamento dos leds da base dos detectores  X   
Verificar o aspecto visual dos detectores  X   
Verificar a conexão dos detectores à base de fixação  X   
Limpar equipamentos  X   

Acionadores 
Manuais de 
Incêndio 

Verificar o estado dos vidros  X   
Testar o funcionamento dos acionadores  X   
Verificar o estado dos microrruptores  X   
Testar os leds de supervisão e alarme dos acionadores  X   
Verificar e reapertar conectores  X   
Limpar os equipamentos  X   
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
M T S A 

Sinalizações 
Áudio Visuais 
de Incêndio 

Testar o funcionamento dos alarmes sonoros  X   
Testar o funcionamento dos alarmes visuais  X   
Verificar e reapertar os conectores  X   
Limpar os equipamentos  X   

Baterias Elé-
tricas 

Medir a tensão do conjunto de baterias  X   
Verificar o nível de solução das baterias  X   
Verificar e reapertar os conectores  X   
Realizar limpeza e conservação das baterias  X   

Tubulação / 
Fiação 

Inspecionar as fixações das redes de eletrodutos  X   
Verificar o estado das fiações  X   
Realizar limpeza  X   

Extintores 

Inspecionar lacres, rótulos, etiquetas e fixação X    
Inspecionar manômetros dos extintores X    
Inspecionar período de recarga e testes hidrostáticos X    
Recarga/pressurização dos extintores de água pressurizada (AP) e pó 
químico seco (PQS), de acordo com as normas da ABNT    X 

Inspeção e recarga/pressurização (se necessário) dos extintores Dió-
xido de Carbono (CO2), de acordo com as normas da ABNT   X  

Hidrantes 

Realizar inspeção visual X    
Acionar as bombas do sistema, verificando o funcionamento dos con-
troles manuais e automáticos do equipamento e dos sinalizadores X    

Verificar se os abrigos estão secos desobstruídos X    
Verificar a existência de vazamentos, a estanqueidade e/ou outros de-
feitos nas tubulações, válvulas, registros e esguichos X    

Verificar o estado de conservação geral das caixas, esguichos, regis-
tros, adaptadores, chaves de engate e puxador da porta do abrigo X    

Verificar o nível dos reservatórios X    
Testar o sistema, verificando as condições gerais dos registros, acopla-
mentos e mangueiras X    

Verificar o estado de conservação dos avisos de alerta e orientação, 
relatando a necessidade de reparos e/ou colocação de placas X    

Mangueiras 
de Hidrante 

Realizar inspeção visual X    
Verificar se as mangueiras estão adequadamente acondicionadas e 
prontas para uso X    

Verificar a existência de manchas ou resíduos, fios rompidos na car-
caça têxtil e deformações nas uniões X    

Verificar vedações das borrachas e identificações X    
Fazer redobra dos vincos das mangueiras de hidrantes  X   
Realizar ensaio hidrostático de todas as mangueiras    X 

Bombas 

Realizar inspeção visual X    
Realizar limpeza da casa de bombas X    
Verificar a operação automática do sistema de bombeamento X    
Acionar as bombas e verificar o funcionamento dos controles manuais 
e automáticos X    

Verificar sincronismo do motor com a bomba X    
Verificar acoplamentos, lubrificação, rolamentos, fiação e a existência 
de vazamentos X    

Verificar a fixação da carcaça da bomba e se os dutos de entrada das 
frestas de ventilação estão limpos  X    

Verificar as gaxetas dos motores/bombas X    
Realizar manutenção preventiva no motor da eletrobomba, confe-
rindo a entrada e a saída de tensão no mesmo e realizando inspeção 
das baterias 

X    
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Item Descrição da Rotina 
Periodicidade 
M T S A 

Sistema de 
Iluminação de 
Emergência 

Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas 
ou com operação insuficiente X    

Verificar os interruptores das lâmpadas relativamente às condições 
operacionais X    

Inspecionar as baterias X    
Realizar comutação ac/dc e verificação das luminárias X    
Realizar medição da corrente ac/dc nas baterias X    
Realizar teste no sistema X    
Realizar limpeza geral (baterias, quadros e luminárias) X    

Sinalização 

Verificar a presença e o estado de conservação das seguintes sinaliza-
ções: 
- Placas de identificação de extintores 
- Placas de identificação de sinalização sonora (sirenes) 
- Placas de identificação de comando manual de alarme 
- Placas de identificação de bomba de incêndio 
- Placas de identificação de hidrantes 
- Placas de abrigo de mangueira e hidrante 
- Placas de identificação de sinalização áudio visuais (sirenes) 
- Demarcação de solo para equipamentos de combate a incêndio (hi-
drantes e extintores) 
- Sinalizações de orientação e salvamento (saída de emergência, nú-
mero de pavimento) 
- Placas de ponto de encontro 
- Placas de instrução de acesso a um dispositivo para abertura de uma 
porta de saída e com os dizeres “APERTE E EMPURRE” em portas com 
barra anti-pânico 
- Sinalizações de alerta (alerta geral, cuidado, risco de incêndio, cui-
dado, risco de explosão, cuidado, risco de corrosão, cuidado, risco de 
choque elétrico, cuidado, risco de radiação, cuidado, risco de exposi-
ção a produtos tóxicos) 
- Sinalizações de proibição (proibido fumar, proibido produzir chama, 
proibido utilizar água para apagar fogo, proibido utilizar elevador em 
caso de incêndio) 

 X   

 
b) Manutenção Corretiva 

 
Tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, identificado pela Contratante 
ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos sistemas e instalações às 
condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes 
mecânicos e eletrônicos, impermeabilizações, substituição de peças e componentes mecânicos, elétri-
cos, eletrônicos e/ou acessórios. 
 
A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva. 
 
5.8.4 GRUPOS GERADORES 
 
Os serviços compreendem as atividades destinadas à manutenção corretiva e preventiva dos grupos 
geradores da Unilab. 
 

a) Manutenção Preventiva 
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É caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, tendo como objetivo 
evitar a ocorrência de defeitos nos componentes dos grupos geradores, de maneira a conservá-los 
dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a redu-
ção de ocorrências e custos com manutenção corretiva. 
 
Os serviços de Manutenção Preventiva incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, con-
forme as periodicidades indicadas: 
 

Quadro 15. Rotinas mensais de manutenção preventiva de grupos de geradores 

Componente Descrição da Rotina 

Motor Diesel 

Completar os níveis de óleo lubrificante e água (caso necessário) 
Reapertar conexões 
Verificar a ocorrência de vazamentos 
Verificar a vedação da tampa do radiador 
Verificar estado da colmeia do radiador 
Verificar funcionamento do pré-aquecedor 
Verificar mangueiras e abraçadeiras de fixação 
Verificar o filtro de ar 
Verificar o indicador de restrição de ar 
Verificar o nível de óleo lubrificante 
Verificar o nível do combustível 
Verificar o nível do líquido de arrefecimento 

Quadro de Co-
mando / Sinaliza-
ção 

Apertar conexões e fixações 
Verificar a atuação do automatismo 
Verificar instrumentos de medição/sinalização 
Verificar pressostado e sensor 

Excitatriz / Regu-
lador 

Apertar conexões 
Verificar conexões de funcionamento 

Diversos 

Checar itens de segurança (condições do equipamento) 
Verificar as conexões do regulador de tensão 
Verificar atuação de sistema de defeito 
Verificar atuação do magneto de parada 
Verificar o nível de combustível e a operação da bomba de transferência de combustível 
Verificar o nível de óleo lubrificante 
Verificar restrições, furos, vazamentos e conexões soltas no sistema de filtro de ar 
Verificar se há restrições de ventilação nas aberturas de entrada e saída do gerador 
Verificar se há restrições no radiador, mangueiras deterioradas e correias do ventilador sol-
tas ou deterioradas 
Verificar se os medidores, indicadores e luzes estão em perfeito funcionamento 

Teste de Funcio-
namento 

Anotar horas de trabalho do gerador 
Colocar o motor em marcha, sem carga e anotar as seguintes leituras: pressão, temperatura, 
frequência e tensão 

 
 

Quadro 16. Rotinas semanais de manutenção preventiva de grupos de geradores 

Componente Descrição da Rotina 

Carregador de 
Bateria 

Aferir tensão de entrada (anotar) 
Aferir tensão de saída/flutuação (anotar) 
Limpar e reapertar conexões 

Motor Diesel 
Checar sistema de alarme e desarme 
Limpar filtro rotativo (se existente) 
Limpar o elemento do filtro de ar 
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Componente Descrição da Rotina 
Limpar pré-filtro de combustível 
Limpar sistema de aquecimento 
Sangrar sistema de combustível 
Trocar filtro de ar primário e secundário (caso necessário) 
Trocar filtro de lubrificante 
Trocar filtro do turbo (se existente) 
Trocar filtro separador (se existente) 
Trocar filtro d'água (se existente) 
Trocar filtro de combustível 
Trocar óleo lubrificante 
Verificar e lubrificar o sistema de aceleração e parada do motor 
Verificar monitor de pressão do óleo (anotar) 
Verificar monitor de temperatura d'água (anotar) 

Alternador Realizar limpeza geral 
Quadro de Co-
mando Realizar limpeza geral 

Sistema de Es-
cape 

Checar existência de vazamentos 
Conferir o torque dos parafusos do coletor de escape e do turbo compressor 
Conferir o torque dos parafusos do flange de escape 

Diversos 

Remover o acúmulo de graxa, óleo e sujeira no grupo gerador 
Testar funcionamento das lâmpadas de sinalização 
Testar funcionamento da válvula termostática 
Verificar o funcionamento do disjuntor principal 
Verificar os controles elétricos 

 

Quadro 17. Rotinas anuais de manutenção preventiva de grupos de geradores 

Componente Descrição da Rotina 

Bateria 

Limpar externamente os elementos utilizando detergente neutro 
Limpar terminais e conexões utilizando solução de bicarbonato de sódio a 10% (dez por 
cento) 
Medir densidade, temperatura e tensão (anotar) 
Proteger os terminais com vaselina em pasta 
Verificar ajustes das correntes de carga das baterias 
Verificar e reapertar bornes de ligação 

Motor Diesel 

Checar injeção da bomba injetora 
Limpar radiador de óleo 
Limpeza do sistema de aquecimento, com substituição do aditivo conforme manual do fa-
bricante 
Reapertar todos os parafusos e porcas dos agregados 
Substituir água (destilada) do radiador 
Testar bico injetor 
Trocar óleo do motor 
Verificar estado de todas as mangueiras e substituir, se necessário 

Verificar estado do esticador de correias e substituir, se necessário 

Verificar estado e funcionamento da bomba d'água 

Verificar funcionamento do motor de partida 

Alternador 

Executar teste de vibração, verificando rolamentos e eventuais desbalanceamentos, e cor-
rigir, se necessário 
Verificar necessidade de retificar os anéis coletores 

Verificar rolamentos 
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Quadro de Co-
mando 

Reapertar conexões 
Verificar estado de conservação de instrumentos, chaves comutadoras, botoeiras, relés, 
placas eletrônicas e dispositivos de atuação. 
Verificar intertravamento das contatoras de comutação 

Excitatriz / Regu-
lador Realizar medição da resistência de isolamento entre massa/induzido (anotar) 

Diversos 

Realizar ensaio termográfico (termovisão) 
Realizar medição da isolação utilizando o megômetro (anotar) 
Realizar medição do aterramento da instalação utilizando o terrômetro (anotar) 
Realizar teste com carga 

 
b) Manutenção Corretiva 

 
Tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, identificado pela Contratante 
ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos grupos geradores às condi-
ções ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajustes mecâ-
nicos e eletrônicos, impermeabilizações, substituição de peças e componentes mecânicos, elétricos, 
eletrônicos e/ou acessórios. 
 
A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva. 
 
5.8.5 EQUIPAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO 
 
Os serviços compreendem as atividades destinadas à manutenção corretiva e preventiva de subesta-
ções elétricas, cubículos de proteção e demais equipamentos que compõem os sistemas de média 
tensão da Unilab. 
 

a) Manutenção Preventiva 
 
É caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, tendo como objetivo 
evitar a ocorrência de defeitos nos componentes dos equipamentos, de maneira a conservá-los dentro 
dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a redução de 
ocorrências e custos com manutenção corretiva. 
 
Os serviços de Manutenção Preventiva incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, con-
forme periodicidades indicadas: 
 

Quadro 18. Rotinas mensais de manutenção preventiva de equipamentos de média tensão 

Componente Descrição da Rotina 

Disjuntor de Média 
Tensão 

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexões de aterramento 
Inspecionar condição física e mecânica do equipamento 

Verificar disponibilidade para operação e serviço do dispositivo 

Transformador de 
Distribuição 

Verificar (inspeção visual) nas buchas: vazamentos, nível do óleo isolante, trincas ou par-
tes quebradas, inclusive no visor do óleo (se aplicável), fixação, conectores, cabos e bar-
ramentos 

Verificar no tanque: vibração do tanque e das aletas; vazamentos na tampa, nos registros 
e bujões de drenagem; estado da pintura: anotar os eventuais pontos de oxidação; todas 
as conexões de aterramento (tanque, neutro etc.); bases (nivelamento, trincas etc.). Indí-
cios de ferrugem devem ser removidos e a pintura do tanque e demais componentes re-
constituídos 
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Componente Descrição da Rotina 
Transformador de 
Potencial (TP) 

Inspecionar visualmente as conexões, cordoalha de aterramento e identificar condutores 
elétricos e oxidação nos terminais 

Transformador de 
Corrente (TC) 

Inspecionar visualmente as conexões, cordoalha de aterramento e identificar condutores 
elétricos e oxidação nos terminais 

Chave Secciona-
dora 

Inspecionar ancoragem, alinhamento e conexões de aterramento 
Inspecionar condição física e mecânica do equipamento 
Verificar disponibilidade para operação e serviço do dispositivo 
Verificar ferrugens e pontos de corrosão 

Terminações, Bar-
ras Condutoras, 
Conexões e Aces-
sórios 

Verificar a integridade da pintura 
Verificar a integridade das caixas de interligação 
Verificar condições físicas das ferragens de fixação 
Verificar existência de corrosão e oxidação 
Verificar integridade das buchas de passagem entre cabines e cubículos 
Verificar integridade de paredes e pintura, vazamentos e infiltrações no teto, aterramento 
de ferragens, integridade de anteparos, portas, janelas e telas, existência de abertura para 
entrada de roedores e répteis. Realizar pequenos reparos de teto, paredes e anteparos 
Verificar integridade física das conexões e ligações ao terra 
Verificar no disjuntor nível de óleo da câmara e das buchas 
Verificar, na cabine de medição e no cubículo de derivação, a integridade dos isoladores 
da chave e suas ferragens de fixação 

Rede Aérea Primá-
ria 

Verificar afastamentos mínimos 
Verificar nas chaves-fusível e chaves-faca: posição na cruzeta; integridade do circuito; con-
dições da ferragem de fixação, base, isoladores, lâminas dos terminais; conexões frouxas 
Verificar nas conexões: existência de emendas no meio do vão 
Verificar nas cruzetas: nivelamento e deslocamento da posição normal por falta de mão-
francesa ou outra causa; queimaduras ou sinal de apodrecimento em cruzetas de madeira; 
deterioração ou rachaduras 
Verificar nas ferragens: pinos, mãos-francesas, olhais, parafusos, porcas, arruelas e cintas 
quanto a integridade, limpeza, ferrugem e fixação 
Verificar nos aterramentos: aspectos mecânicos da ligação à terra e integridade física das 
conexões; integridade das conexões condutor-haste; integridade das conexões de aterra-
mento das ferragens 
Verificar nos condutores: afastamento e flechas, diferenças notáveis de flechas entre fa-
ses, fios partidos, amarração aos isoladores, falta de fitas de proteção, existência de curto-
circuito nos condutores ou objetos estranhos 
Verificar nos estais: conexões ao terra; integridade dos preformados; proximidade de con-
dutores energizados; tensionamento dos cabos e aperto dos prensa-fios ou alças prefor-
madas 
Verificar nos isoladores: trincas, rachaduras, lascas, sinais de queima (chamuscado), pinos 
tortos 
Verificar nos postes: erosão do terreno com perigo para a base de engastamento do poste; 
alinhamento e inclinação - poste fora do alinhamento, inclinado ou fletido; base do poste 
deteriorada ou com rachadura; armadura (ferragem) exposta 
Verificar nos ramais de serviço: flechas relativas ao piso; afastamentos; necessidade de 
poda de ramos de árvores; necessidade de substituição de cabos, conexões e emendas 

Pára-Raios 
Verificar existência de rachaduras e trincas 
Verificar posição da cruzeta e afastamentos; condições das ferragens; condição das por-
celanas e acumulação de pó 

Sistema de Aterra-
mento Verificar integridade das conexões, hastes e demais eletrodos 

Muflas Inspecionar visualmente quanto à integridade e condições físicas 
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Quadro 19. Rotinas anuais de manutenção preventiva de subestações elétricas 

Componente Descrição da Rotina 

Disjuntor de Média 
Tensão 

Colher amostra do óleo isolante, para realização de ensaios e análises físico-químicas, bem 
como realização, caso necessário, de análise cromatrográfica 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Lubrificar partes móveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou móveis, inclusive 
eixos e pinos de mecanismos, com graxa específica, não inflamável 
Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexões, buchas, carcaça, caixas de 
ligação, dispositivos e mecanismos de comando 
Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posição de teste: 
a. Atuação pela simulação no relé de proteção 
b. Trip pela operação de cada relé de proteção 
c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecânico e elé-
trico) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar ensaio de resistência de contato utilizando microhmímetro 
Realizar todos os testes mecânicos sobre operação dos mecanismos de acordo com os 
dados do fabricante 
Registrar contador de operações (anotar) 
Remover indícios de ferrugem da carcaça 
Testar instrumentos auxiliares 
Verificar dificuldade na operação do mecanismo de atuação 
Verificar nível de óleo no disjuntor PVO 

Transformador de 
Distribuição 

Colher amostra do óleo isolante, para realização de ensaios e análises físico-químicas, bem 
como realização, caso necessário, de análise cromatrográfica 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar leituras dos instrumentos indicadores, das ocorrências extraordinárias relaciona-
das com o transformador, bem como todo evento relacionado, ou não, com a operação 
do sistema elétrico, que possa afetar o desempenho e/ou características intrínsecas do 
equipamento 
Realizar limpeza das porcelanas e conexões das buchas. A limpeza deve retirar toda con-
taminação que possa comprometer o isolamento 

Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 

Realizar ensaio de resistência de contato utilizando microhmímetro 

Verificar caixa de terminais da fiação de controle e proteção (se aplicável): limpeza, estado 
da fiação, blocos terminais; juntas de vedação, trincos e maçanetas; resistor de aqueci-
mento e iluminação interna; fixação, corrosão e orifícios para aeração; contatores, fusí-
veis, relés e chaves; isolação da fiação; régua de bornes, identificação da fiação e compo-
nentes 
Verificar chave de mudança de TAP 
Verificar nas ligações externas: aterramento e circuitos de alimentação externos 
Verificar nível de óleo isolante do tanque 

Transformador de 
Potencial (TP) 

Efetuar limpeza da carcaça 

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 

Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 

Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões elétricas, primário e secundário 
Reapertar terminal de aterramento 
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Componente Descrição da Rotina 

Transformador de 
Corrente (TC) 

Efetuar limpeza da carcaça 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões elétricas, primário e secundário 
Reapertar terminal de aterramento 

Chave Secciona-
dora 

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Lubrificar partes móveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou móveis, inclusive 
eixos e pinos de mecanismos, com graxa específica, não inflamável 
Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexões, buchas, carcaça, caixas de 
ligação, dispositivos e mecanismos de comando 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar ensaio de resistência de contato utilizando microhmímetro 
Realizar todos os testes mecânicos sobre operação dos mecanismos de acordo com os 
dados do fabricante 
Remover indícios de ferrugem da carcaça 
Verificar alinhamento, contato, penetração, fim de curso e operação mecânica das lâmi-
nas 
Verificar dificuldade na operação do mecanismo de atuação 

Relé de Proteção 

Inspecionar relé e invólucro quanto a danos físicos 
Limpar invólucro, relé e conexões, removendo quaisquer materiais estranhos 
Reapertar conexões 
Verificar operacionalidade das sinalizações do relé 

Terminações, Bar-
ras Condutoras, 
Conexões e Aces-
sórios 

Limpeza geral da subestação (áreas de circulação não sujeita a exposição a componentes 
energizados): varrição, remoção de materiais inservíveis, remoção de ninhos de roedores 
e/ou répteis e obstrução de passagens e fendas. Devem ser obstruídas as entradas por 
canaletas, eletrodutos e portas/portão por onde entrem animais e possam vir a causas 
defeitos 

Rede Aérea Primá-
ria 

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Reapertar conexões 

Pára-Raios 

Limpar corpo do para-raios  
Reapertar conexões e interligações 
Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento 
Verificar fixações e alinhamento 

Sistema de Aterra-
mento 

Medir resistência de aterramento 
Realizar limpeza geral das caixas de inspeção de solo 
Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões e interligações 

Mufla 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar limpeza geral 

Cabos de Potência 
(Média Tensão) 

Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear água acumulada 
Inspecionar entradas das canaletas e saídas para eletrodutos 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar limpeza 
Realizar teste de continuidade 
Verificar tensão mecânica excessiva, contaminação por óleo, inchaço do isolamento, pon-
tos fracos e cobertura rachada 
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Quadro 20. Rotinas anuais de cubículos de proteção 

Componente Descrição da Rotina 

Disjuntor de Média 
Tensão 

Colher amostra do óleo isolante, para realização de ensaios e análises físico-químicas, bem 
como realização, caso necessário, de análise cromatrográfica 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Lubrificar partes móveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou móveis, inclusive 
eixos e pinos de mecanismos, com graxa específica, não inflamável 
Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexões, buchas, carcaça, caixas de 
ligação, dispositivos e mecanismos de comando 
Realizar os seguintes testes, com o disjuntor na posição de teste: 
a. Atuação pela simulação no relé de proteção 
b. Trip pela operação de cada relé de proteção 
c. Verificar mecanismo de carregamento de molas, trip-free e antipump (mecânico e elé-
trico) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar ensaio de resistência de contato utilizando microhmímetro 
Realizar todos os testes mecânicos sobre operação dos mecanismos de acordo com os 
dados do fabricante 
Registrar contador de operações (anotar) 

Remover indícios de ferrugem da carcaça 
Testar instrumentos auxiliares 
Verificar dificuldade na operação do mecanismo de atuação 
Verificar nível de óleo no disjuntor PVO 

Transformador de 
Potencial (TP) 

Efetuar limpeza da carcaça 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões elétricas, primário e secundário 
Reapertar terminal de aterramento 

Transformador de 
Corrente (TC) 

Efetuar limpeza da carcaça 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões elétricas, primário e secundário 
Reapertar terminal de aterramento 

Chave Secciona-
dora 

Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Lubrificar partes móveis de condutores e outras partes deslizantes e/ou móveis, inclusive 
eixos e pinos de mecanismos, com graxa específica, não inflamável 
Realizar limpeza externa do equipamento, inclusive conexões, buchas, carcaça, caixas de 
ligação, dispositivos e mecanismos de comando 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar ensaio de resistência de contato utilizando microhmímetro 
Realizar todos os testes mecânicos sobre operação dos mecanismos de acordo com os 
dados do fabricante 

Remover indícios de ferrugem da carcaça 

Verificar alinhamento, contato, penetração, fim de curso e operação mecânica das lâmi-
nas 
Verificar dificuldade na operação do mecanismo de atuação 
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Componente Descrição da Rotina 

Relé de Proteção 

Inspecionar relé e invólucro quanto a danos físicos 
Limpar invólucro, relé e conexões, removendo quaisquer materiais estranhos 
Reapertar conexões 
Verificar operacionalidade das sinalizações do relé 

Terminações, Bar-
ras Condutoras, 
Conexões e Aces-
sórios 

Limpeza geral do cubículo, cabines e componentes: limpeza de buchas, terminais, cone-
xões, barramentos, isoladores, suportes e ferragens dos componentes, isoladores, pisos e 
anteparos. A limpeza deve garantir a eliminação de poeiras, resíduos de lubrificantes ou 
quaisquer outras substâncias contaminantes que possam comprometer o isolamento 
e/ou a troca de calor com o ambiente 

Pára-Raios 

Limpar corpo do para-raios  
Reapertar conexões e interligações 
Verificar e reapertar conectores de entrada e aterramento 
Verificar fixações e alinhamento 

Sistema de Aterra-
mento 

Medir resistência de aterramento 
Realizar limpeza geral das caixas de inspeção de solo 
Realizar teste de continuidade 
Reapertar conexões e interligações 

Mufla 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar limpeza geral 

Cabos de Potência 
(Média Tensão) 

Inspecionar caixas de passagem e secar/bombear água acumulada 
Inspecionar entradas das canaletas e saídas para eletrodutos 
Inspecionar quanto a ponto de sobreaquecimento usando dispositivos termográficos (ter-
movisão) 
Realizar ensaio de resistência de isolamento utilizando megômetro 
Realizar limpeza 
Realizar teste de continuidade 
Verificar tensão mecânica excessiva, contaminação por óleo, inchaço do isolamento, pon-
tos fracos e cobertura rachada 

 
b) Manutenção Corretiva 

 
Tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, identificado pela Contratante 
ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos equipamentos de média 
tensão às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regula-
gens, ajustes elétricos/eletrônicos, impermeabilizações, substituição de peças e componentes elétri-
cos, eletrônicos e/ou acessórios. 
 
A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva. 
 
5.8.6 ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS 
 
Os serviços compreendem as atividades destinadas à manutenção corretiva e preventiva dos elevado-
res de passageiros e plataformas elevatórias da Unilab. 
 

a) Manutenção Preventiva 
 
É caracterizada por serviços cuja realização seja programada com antecedência, tendo como objetivo 
evitar a ocorrência de defeitos nos componentes dos elevadores e plataformas, de maneira a conservá-
los dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, contribuindo para a 
redução de ocorrências e custos com manutenção corretiva. 
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Os serviços de Manutenção Preventiva incluem, no mínimo, a realização das seguintes rotinas, con-
forme periodicidades indicadas no quadro a seguir. 
 

Quadro 21. Periodicidade da manutenção preventiva de elevadores e plataformas elevatórias 

M Mensal 
B Bimestral 
T Trimestral 
Q Quadrimestral 
S Semestral 

 

Quadro 22. Serviços de manutenção preventiva de elevadores e plataformas elevatórias 

Componente Descrição / Especificação da Rotina 
Periodicidade 
M B T Q S 

Geral 

Verificar funcionamento e integridade do painel de operação X         
Verificar funcionamento e integridade do interfone/intercomunicador 
na cabina e portaria X         

Verificar funcionamento/fixação e realizar limpeza das lâmpadas, do 
subteto e do ventilador   X       

Verificar integridade dos painéis de acabamento, frisos e piso, inclusive 
as placas indicativas X         

Verificar integridade do guarda corpo e espelho, inclusive quanto a fixa-
ção, quebra, riscos, amassados e falta de parafusos X         

Realizar limpeza e verificar portas, corrediças e réguas de segurança 
quanto a funcionamento, fixação, quebra, alinhamento, folgas, ajustes 
e ruídos 

X         

Verificar integridade e funcionamento do indicador, inclusive quanto a 
quebra, setas, segmento ou lâmpadas queimadas X         

Realizar teste do resgate automático X         
Inspecionar a existência de vibrações e/ou ruídos anormais quando da 
movimentação da cabina X         

Pavimento 

Verificar funcionamento e integridade das botoeiras e indicadores, in-
clusive quanto a quebra, mal fixação, funcionamento das setas, segmen-
tos e lâmpadas 

X         

Verificar funcionamento, fixação e integridade e realizar limpeza/lubri-
ficação das portas e soleiras       X   

Verificar nivelamento         X 

Casa de Máquinas 

Realizar limpeza da casa de máquinas X         

Verificar proteções e conexões, inclusive quanto a(o) painel de força, 
fixação, chaves de força, chave disjuntora, condições dos fusíveis do 
quadro de comandos, estado e isolamento dos condutores, aqueci-
mento anormal e funcionamento mecânico 

    X     

Verificar quadro de comando, reapertando fiações em geral, verificando 
integridade, fixação dos relés, módulos eletrônicos, conexões das cha-
ves, temporizadores, circuito de proteção, transformadores, leds de 
monitoração dos comandos microprocessados e retirando excesso de 
poeira com pincel 

    X     

Verificar funcionamento da bateria e fonte de luz de emergência, desli-
gando o disjuntor de iluminação da cabina e averiguando o nível de água 
da bateria 

X         

Verificar limite final de subida e limite final de descida X         
Verificar unidade hidráulica quanto a vazamentos, conexões elétricas e         X 
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Componente Descrição / Especificação da Rotina 
Periodicidade 
M B T Q S 

mecânicas, nível do óleo e funcionamento da válvula de emergência 

Cabina 

Testar funcionamento do freio   X       
Verificar estado das corrediças, desgaste dos nylons e folga entre a guia     X     
Verificar operador de portas X         
Verificar estado da estrutura     X     

Unidade Hidráulica 

Verificar limites de subida e descida X         
Verificar e lubrificar guias X         
Verificar cabos de manobra e fiação quanto a condições da fiação elé-
trica e cabos de manobra da caixa corrida, linhas rompidas, oxidação em 
bornes, obstrução e posição 

        X 

Verificar funcionamento das portas de pavimento e do fecho eletrome-
cânico, inclusive quanto ao dispositivo de arraste e rolete       X   

Verificar válvula de queda (vazamentos) X         
Lubrificar e limpar conjunto arcadinha, verificando quanto a funciona-
mento, estado e desgaste das corrediças     X     

Verificar pistão hidráulico quanto a vazamentos, fixação nos suportes 
dos pistões e conexões     X     

Verificar mangueira hidráulica quanto a vazamentos X         

Poço 

Verificar corrediças inferiores a seu estado e desgaste dos nylons e folga 
entre guia X         

Limpar e lubrificar graxeiras X         
Verificar e limpar fundo do poço   X       

 
b) Manutenção Corretiva 

 
Tem por objetivo a correção de dano existente ou que venha a ocorrer, identificado pela Contratante 
ou pela Contratada, consistindo no restabelecimento de componentes dos elevadores e plataformas 
às condições ideais de funcionamento, eliminando defeitos mediante a execução de regulagens, ajus-
tes mecânicos e eletrônicos, impermeabilizações, substituição de peças e componentes mecânicos, 
elétricos, eletrônicos e/ou acessórios. 
A Manutenção Corretiva ocorre sob demanda, por meio do atendimento às solicitações da Contratante 
ou em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção preventiva. 
 

 LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 
Os serviços incluem as atividades destinadas à manutenção dos padrões de limpeza e conservação das 
instalações, edificações e áreas verdes da universidade, sendo executados observando os seguintes 
horários de funcionamento da instituição: 
 

 De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h30. 
 
 Aos sábados, das 6h30 às 12h00. 

 
A jornada de trabalho dos funcionários é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
Os colaboradores da categoria ‘Auxiliar de Serviços Gerais’ poderão desempenhar serviços/atividades 
de capatazia e/ou zeladoria, conforme necessidade observada pela Prefeitura do Campus. 
 
Os serviços, conforme o cargo, compreendem, no mínimo, a execução das seguintes tarefas: 
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 Quadro 23. Descrição dos serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e auxiliar de serviços 
gerais 
 
 

Serviço Cargo Tarefas 

Limpeza, Asseio e 
Conservação 

Encarregado(a) 

- Supervisionar e gerenciar os serviços desenvolvidos pelos demais 
funcionários, de modo a obter sempre uma operação correta e eficaz 
dos trabalhos executados; 
- Acompanhar, controlar, fiscalizar e orientar o uso correto dos equi-
pamentos e insumos utilizados na execução dos serviços; 
- Manter a Fiscalização sempre informada das atividades executadas 
pela equipe de trabalho; 
- Receber e providenciar as determinações da Fiscalização do Con-
trato, quanto à execução de serviços normais e suplementares; 
- Receber, ouvir e dar solução às reivindicações apresentadas pelos 
profissionais da Contratada, procurando sempre dar-lhes o devido 
retorno quanto aos pleitos formulados; 
- Ter conhecimento geral de todas as atividades desenvolvidas por 
sua equipe; 
- Repassar à Fiscalização, mensalmente, as necessidades de materiais 
de limpeza a serem fornecidos no mês seguinte; 
- Responsabilizar-se pelo controle e assiduidade de sua equipe, regis-
trando-a por meio de Folha de Registro de Ponto; 
- Verificar se todo o pessoal está devidamente uniformizado; 
- Verificar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, 
orientando sua equipe quanto à forma adequada do uso em função 
da atividade e do risco, tomando as medidas necessárias quando 
constatadas irregularidades; 
- Zelar para que o serviço transcorra dentro da normalidade, obede-
cidas as orientações regulamentares da Unilab; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e li-
vre de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 

Servente de Lim-
peza 

Sob orientação e supervisão do Encarregado(a), realizar as seguintes 
funções: 
- Abastecer com papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido os 
banheiros, quando necessário; 
- Aspirar pó de pisos acarpetados; 
- Efetuar lavagem de áreas acarpetadas; 
- Lavar áreas destinadas à garagem e estacionamento; 
- Lavar calçadas internas e externas; 
- Lavar bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes domis-
sanitários; 
- Limpar luminárias por dentro e por fora; 
- Limpar, com saneantes domissanitários, pisos e paredes dos sanitá-
rios, copas e outras áreas molhadas; 
- Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
- Limpar e polir metais como torneiras, válvulas, registros e fechadu-
ras; 
- Limpar forros, paredes, persianas e rodapés; 
- Limpar espelhos com pano umedecido e produto adequado; 
- Limpar todos os vidros interna e externamente, aplicando-lhes pro-
dutos desembaçantes; 
- Realizar a higienização de bebedouros; 
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Serviço Cargo Tarefas 
- Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro, tecido ou 
plástico em assentos e poltronas; 
- Limpar, com produto neutro, portas e batentes pintados a óleo ou 
verniz sintético; 
- Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de 
fórmica; 
- Lustrar mobiliário envernizado com produto adequado e passar fla-
nela nos móveis encerados; 
- Passar pano úmido com álcool nos assentos e tampos em fórmica 
de mesas dos refeitórios antes e após as refeições; 
- Passar pano úmido com saneantes domissanitários em telefones; 
- Realizar a limpeza de esquadrias (internas e externas); 
- Remover capachos e tapetes, procedendo à limpeza e aspirando o 
pó; 
- Remover, com pano úmido, pó de mesas, armários, arquivos, pra-
teleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, portas, corrimãos e 
dos demais móveis existentes, inclusive dos aparelhos elétricos tipo 
ventiladores e exaustores, extintores de incêndio e outros; 
- Remover manchas de paredes; 
- Remover pó por detrás de móveis, portas, armários e arquivos; 
- Retirar lixo, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os 
para local indicado pela Administração e procedendo à coleta sele-
tiva do lixo que não é lixo para reciclagem, nos termos da IN nº 
06/1995 - MARE; 
- Retirar pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
- Varrer pisos de cimento e áreas pavimentadas; 
- Varrer, passar pano úmido, remover manchas, encerar e lustrar pi-
sos vinílicos, de mármore, marmorite, cerâmicos, de granitina, de 
madeira e emborrachados; 
- Verificar a disponibilidade do álcool em gel para os usuários, fa-
zendo as reposições necessárias; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e li-
vre de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 

Jardinagem Jardineiro(a) 

Sob orientação e supervisão do Encarregado(a), realizar as seguintes 
funções: 
- Realizar manutenção da área verde da Unilab, incluindo canteiros, 
hortas, cercas vivas, arbustos, árvores e plantas; 
- Remover manualmente pragas da grama e dos canteiros; 
- Realizar limpeza de plantas, removendo partes envelhecidas e da-
nificadas; 
- Realizar poda de plantas e árvores; 
- Realizar reposição da terra preta; 
- Aplicar fertilizante, conforme necessidade; 
- Realizar limpeza da área externa pavimentada; 
- Cortar grama, incluindo pomares; 
- Realizar roçagem de mato; 
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos 
de proteção apropriados e aprovados; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e li-
vre de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 
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Serviço Cargo Tarefas 

Serviços Gerais Auxiliar de Servi-
ços Gerais 

Sob orientação e supervisão do Encarregado(a), realizar as seguintes 
funções: 
- Deslocar móveis, equipamentos, materiais de limpeza, insumos, 
ferramentas, documentos, malotes e outros objetos; 
- Auxiliar no abastecimento de bebedouros e de copas com materiais 
necessários para execução dos serviços; 
- Auxiliar no recebimento de objetos, mercadorias, materiais e equi-
pamentos de fornecedores; 
- Efetuar carga e descarga de veículos por meio ou não de carrinhos; 
- Efetuar a arrumação de depósitos/almoxarifados, mantendo limpos 
e arrumados os equipamentos, móveis, materiais e máquinas; 
- Verificar o fechamento de portas e janelas; 
- Acender e apagar lâmpadas; 
- Ligar e desligar condicionadores de ar; 
- Realizar o controle de chaves de salas de aula e auditórios; 
- Realizar trabalhos manuais e braçais específicos que não exijam es-
pecialização, tais como arrumação e empilhamento de materiais 
em estantes de almoxarifado; 
- Dar apoio às atividades em geral, quando necessário; 
 
- Contar, pesar, medir, embalar e desmontar materiais a serem trans-
portados; 
- Auxiliar a equipe de patrimônio no tombamento e conferência de 
materiais; 
- Auxiliar na preparação e transporte de caixas, pacotes e sacolas a 
serem manuseadas; 
- Zelar pelos materiais transportados e pelas instalações da institui-
ção; 
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos 
de proteção apropriados e aprovados; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e li-
vre de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade 
ou a critério de seu superior. 

 
Relativamente aos serviços de limpeza, asseio e conservação, a metodologia de referência das rotinas, 
com as respectivas periodicidades, conforme o Caderno de Logística para Prestação de Serviços de 
Limpeza, Asseio e Conservação da SLTI/MP, é a seguinte: 
 

Quadro 24. Periodicidade dos serviços de limpeza, asseio e conservação da SLTI/MP 

D Diária 
S Semanal 
Q Quinzenal 
M Mensal 
ST Semestral 
A Anual 

 

Quadro 25. Descrição da rotina dos serviços de limpeza, asseio e conservação da SLTI/MP 

Área Física Descrição da Rotina D S Q M ST A 

Áreas Internas Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armá-
rios, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixi- X      
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Área Física Descrição da Rotina D S Q M ST A 
lhos das janelas, bem como dos demais móveis exis-
tentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de in-
cêndio etc.; 
Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para 
fumantes; X      

Remover capachos e tapetes, procedendo a sua lim-
peza e aspirando o pó; X      

Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; X      
Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sa-
nitários com saneante domissanitário desinfetante, 
duas vezes ao dia; 

X      

Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encera-
dos de madeira; X      

Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pi-
sos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite 
e emborrachados; 

X      

Varrer os pisos de cimento; X      
Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos 
sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas ve-
zes ao dia; 

X      

Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete lí-
quido os sanitários, quando necessário; X      

Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos 
adequados; X      

Limpar os elevadores com produtos adequados; X      
Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas 
e assentos dos refeitórios antes e após as refeições; X      

Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em 
sacos plásticos de cem litros, removendo-os para lo-
cal indicado pela Administração; 

X      

Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE 
nº 6 de 3 de novembro de 1995; 

X      

Limpar os corrimãos; X      
Suprir os bebedouros com garrafões de água mine-
ral, adquiridos pela Administração; X      

Executar demais serviços considerados necessários à 
frequência diária; X      

Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;  X     
Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas 
revestidas de fórmica;  X     

Limpar, com produto neutro, portas, barras e baten-
tes pintados a óleo ou verniz sintético;  X     

Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto 
adequado e passar flanela nos móveis encerados;  X     

Limpar, com produto apropriado, as forrações de 
couro ou plástico em assentos e poltronas;  X     

Limpar e polir todos os metais, como válvulas, regis-
tros, sifões, fechaduras, etc.;  X     

Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, ce-
râmicos, de marmorite e emborrachados com deter-
gente, encerar e lustrar; 

 X     

Passar pano úmido com saneantes domissanitários 
nos telefones;  X     

Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool,  X     
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duas vezes por semana; 
Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos qua-
dros em geral;  X     

Executar demais serviços considerados necessários à 
frequência semanal;  X     

Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;    X   
Limpar forros, paredes e rodapés;    X   
Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios 
adequados;    X   

Limpar persianas com produtos adequados;    X   
Remover manchas de paredes;    X   
Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, bascu-
lantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, 
pantográfica, correr, etc.); 

   X   

Proceder a uma revisão minuciosa de todos os servi-
ços prestados durante o mês.    X   

Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em 
contrato;      X 

Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias;      X 
Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas 
d’água dos prédios, remover a lama depositada e de-
sinfetá-las. 

     X 

Áreas Externas 

Remover capachos e tapetes, procedendo a sua lim-
peza; X      

Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, 
de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborra-
chados; 

X      

Varrer as áreas pavimentadas; X      
Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em 
sacos plásticos de cem litros, removendo-os para lo-
cal indicado pela Administração; 

X      

Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para 
reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE 
nº 6 de 3 de novembro de 1995; 

X      

Executar demais serviços considerados necessários à 
frequência diária; X      

Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, 
registros, sifões, fechaduras etc.);  X     

Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 
marmorite e emborrachados, com detergente, ence-
rar e lustrar; 

 X     

Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;  X     
Executar demais serviços considerados necessários à 
frequência semanal;  X     

Lavar as áreas cobertas destinadas à garagem/ao es-
tacionamento;    X   

Proceder a capina e a roçada, retirar de toda área ex-
terna, plantas desnecessárias, cortar grama e podar 
árvores que estejam impedindo a passagem de pes-
soas. 

   X   

Esquadrias Inter-
nas/Externas 

Limpar todos os vidros (face interna/externa), apli-
cando-lhes produtos anti-embaçantes.   X    
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 CONTROLE SANITÁRIO 

Os serviços de controle sanitário integrado visam a impedir, de modo integrado e utilizando métodos 
eficazes, que vetores e pragas urbanas, tais como roedores, aracnídeos, morcegos, insetos voadores e 
insetos rasteiros, se instalem ou se reproduzam no ambiente, de forma a preservar a saúde do público 
interno e externo e conservar o patrimônio da instituição, em conformidade com a Resolução RDC nº 
52/2009/ANVISA, que dispõe sobre o funcionamento das empresas especializadas na prestação de 
serviços de controle de vetores e pragas urbanas. 

 

A prestação dos serviços de controle sanitário inclui a realização das atividades abaixo discriminadas, 
conforme suas peculiaridades e periodicidades. 
 
5.10.1 DESINSETIZAÇÃO 
 

a) Os serviços de desinsetização são executados trimestralmente, perfazendo o total de 04 
(quatro) aplicações anuais. 

 
b) É utilizado o sistema de cruzamento envolvendo aplicação de spray, gel, fog (fumaça), ato-

mizador e/ou outros métodos eficientes, da seguinte forma: 
 
 Aplicação utilizando o método spray: composto de produtos químicos devidamente pre-

parados e apropriados para cada local. Essa aplicação deve ser realizada em todos os es-
paços e locais da Unilab. 

 
 Aplicação utilizando o método fog: através da utilização de equipamentos especiais, os 

quais queimam o inseticida e simultaneamente lançam a fumaça no ambiente desinseti-
zado, no instante da combustão. A utilização de produtos químicos especiais, diluídos e 
derivados de petróleo com combustão retardada, mantém o estado de fumaça consistente 
por grande período. Essa aplicação é utilizada nos locais de difícil acesso, tais como forros.  

 
 Aplicação utilizando o método gel: através da utilização de equipamentos especiais, os 

quais realizam a aplicação do inseticida em todo o mobiliário, equipamentos eletrônicos e 
demais instalações.  

 
5.10.2 DESRATIZAÇÃO 
 

a) Os serviços de desratização são executados trimestralmente, perfazendo o total de 04 (qua-
tro) aplicações anuais. 

 
b) As aplicações devem ser efetuadas em todas as áreas da Unilab, em pontos necessários que 

constituam foco de roedores, não acessíveis ao contato humano. 
c) São utilizadas iscas peletizadas e parafinadas de pronto uso e pó de contato para combate 

aos ratos. 
 
d) O material utilizado na isca deve ser eficaz, possuir um poder fulminante, com característi-

cas de matar os roedores, não permitindo, assim, a circulação de ratos envenenados bem como não 
permitir que os ratos, depois de mortos, vão à putrefação, exalando mau cheiro e causando entupi-
mentos nas tubulações. 
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5.10.3 DESCUPINIZAÇÃO 
 

a) Os serviços de descupinização são executados semestralmente, perfazendo o total de 02 
(duas) aplicações anuais. 

 
b) São utilizados produtos em pó não nocivos a plantas, de contato e dispersáveis na água. 
 
c) Quando da utilização desta metodologia, é necessária a análise da espécie, procedência e 

nível de infestação, de forma a se definir o método ideal de combate. O controle pode ser feito: 
 
 Pelo sistema convencional, quando houver a necessidade de pulverização, pincelamento 

de produto cupinicida, utilização de inseticidas líquidos ou pó seco. 
 
 Pela barreira química, quando houver a necessidade de formação de barreira horizontal 

e/ou vertical, de forma a eliminar a população de cupins. 
 
 Com injeção diretamente em madeiras, com pistola dosadora de aplicação sob pressão de 

produto cupinicida, com solvente adequado ao material a ser tratado. 
 

 VIGILÂNCIA PATRIMONIAL 

 
Os serviços de vigilância patrimonial incluem as atividades que tem como objetivo a garantia da segu-
rança patrimonial dos bens móveis e imóveis da Unilab, não permitindo sua depredação, violação, 
evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio, bem como asse-
gurar a integridade física dos usuários da instituição. 
 
Os serviços são desenvolvidos com base em Postos de Vigilância armada, diurna e noturna, previa-
mente estabelecidos pela Contratante, os quais, a critério desta, podem ser remanejados, trocados, 
modificados, suprimidos ou substituídos no todo ou em parte, nos estritos limites estabelecidos pela 
norma em vigor. 
 
'Posto de Vigilância’ é a unidade de medida da prestação de serviços caracterizada pelo período du-
rante o qual o mesmo deve ser guarnecido por profissionais qualificados para o desempenho dos ser-
viços. Os profissionais que constituem cada Posto de Vigilância podem ser remanejados entre os dife-
rentes postos alocados. 
 
Os serviços são executados de segunda-feira a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, de acordo 
com o que determina a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e a Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) dos postos de vigilância. A programação dos serviços é feita periodicamente pela Administração 
e deverão ser cumpridos, pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as 
condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral. 
Os serviços são executados ininterruptamente, de modo ostensivo e preventivo, para guarda e prote-
ção dos bens móveis e imóveis, de fiscalização, triagem, monitoramento do acesso de pessoas, veícu-
los, materiais, rondas nas extensões internas, externas e adjacentes das edificações da Contratante. 
  
A jornada de trabalho dos Vigilantes é de 12 (doze) horas por 36 (trinta e seis) horas de descanso, em 
regime de revezamento, da seguinte forma: 
 

 Horário Diurno: das 6h00 às 18h00. 
 
 Horário Noturno: das 18h00 às 06h00. 
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Os vigilantes deverão realizar, no mínimo, as seguintes tarefas: 
 

Quadro 26. Tarefas realizadas pelos vigilantes  

Serviço Cargo Tarefas 

Vigilância Patri-
monial Vigilante 

- Cumprir todas as normas disciplinadoras durante a jornada de trabalho e 
determinações legais emanadas pela Contratante; 
- Assumir diariamente o Posto de Vigilância, devendo estar 10 (dez) minu-
tos antes no local de trabalho, devidamente uniformizado e paramentado, 
portando Crachá de identificação com fotografia recente; 
- Manter-se no Posto de Vigilância, não devendo se afastar dos seus afaze-
res, principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas 
por terceiros não autorizados; 
- Deixar o Posto de Vigilância, somente após o encerramento de seu turno, 
salvo em situações de absoluta necessidade, após ter comunicado ao pre-
posto; 
- Comunicar, com antecedência, ao preposto, a necessidade de faltar ao 
serviço, por motivo de saúde ou força maior; 
- Acatar as orientações do preposto e da Fiscalização do Contrato, inclusive 
naquilo que diz respeito ao cumprimento das Normas Internas de Segu-
rança; 
-Aplicar, nas atividades diárias, os princípios de relações públicas e huma-
nas recebidos nos cursos de formação, atendendo ao público, orientando 
e prestando informações; 
- Tratar todos os servidores, discentes e colaboradores da Contratante, co-
legas de trabalho e o público em geral com educação, urbanidade, pres-
teza e atenção; 
- Zelar pela segurança e manutenção das dependências e instalações, mo-
biliários, materiais e equipamentos da Contratante; 
- Dar cobertura às autoridades que transitarem em sua área de serviço, 
quando solicitado pela Fiscalização do Contrato; 
- Preencher corretamente todos os Formulários de Controle e Livros de 
Ocorrências, assinando-os e apresentando-os ao término do turno ao pre-
posto, para que tome conhecimento das ocorrências havidas;  
- Registrar no Livro de Ocorrências os serviços realizados diariamente, bem 
como eventuais incidentes ou irregularidades que possam ocorrer durante 
o tempo de serviço ou qualquer outro tipo de informação que seja rele-
vante registrar, que atente contra o Patrimônio da Contratante e que re-
queira ação preventiva ou corretiva apropriada, devendo estar sempre 
atualizado e à disposição para consulta; 
- Manter afixado no Posto de Vigilância, em local visível, o número do te-
lefone da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis 
pela administração da Contratante bem como outros, julgados de inte-
resse da Unilab, assim por ela indicados;  
- Comunicar imediatamente, ao preposto e à Fiscalização do Contrato, 
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, e que 
possa vir a representar risco à segurança da Contratante, para que sejam 
adotadas as providências de regularização necessárias; 
- Comunicar à Polícia Civil e Militar, bem como ao preposto e à Fiscalização 
do Contrato, sempre que houver formação de aglomeração e permanência 
de pessoas nas imediações das dependências e instalações da Contra-
tante, ações de depredação ou possibilidade de invasão do prédio; 
- Colaborar com a Polícia Civil, Militar e Federal, em relação às ocorrências 
de ordem policial, no âmbito das dependências e instalações da Contra-
tante, facilitando, tanto quanto possível, a atuação pertinente, inclusive 
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na indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 
- Em caso de emergência, tomar as medidas de defesa necessárias para 
neutralizar a ameaça e somente entrar em áreas reservadas quando devi-
damente autorizado; 
- Proceder ronda diária, conforme orientações preestabelecidas, com o 
objetivo de impedir incursões e danos materiais que atentem contra o pa-
trimônio da Contratante, adotando cuidados e providências necessários 
para o correto desempenho dos serviços e manutenção da tranquilidade; 
- Efetuar vistorias nas dependências e instalações da Contratante, quando 
da troca de turnos, acompanhado de seu substituto, comunicando-lhe to-
das as ocorrências e orientações recebidas e em vigor, que deverão estar 
registradas no Livro de Ocorrências de forma legível e de fácil leitura, bem 
como, entregar ao preposto todo o material e as chaves, sob sua guarda; 
- Por ocasião de cada vistoria regular nas dependências e instalações da 
Contratante, adotar as seguintes providências: acionar a iluminação dos 
pontos predeterminados pela Fiscalização do Contrato; verificar a existên-
cia de objetos suspeitos e abandonados (pacotes, embrulhos, etc.) e, uma 
vez considerados suspeitos, adotar as providências preventivas de segu-
rança, recomendadas pela norma estabelecida para a espécie; e verificar 
se as portas e janelas estão devidamente fechadas e se os aparelhos elé-
tricos estão desligados, salvo aqueles para os quais haja instruções ao con-
trário, bem como se todas as demais luzes dos prédios e das salas se en-
contram desligadas; 
- Permitir o ingresso, nas dependências e instalações da Contratante, de 
pessoas, previamente autorizadas, mediante adequada identificação, em 
conformidade com a Lei nº 5.553, de 6 de dezembro de 1968; 
- Registrar no Livro de Ocorrências, diariamente, a permanência de servi-
dores, discentes e colaboradores depois de encerrado o horário de expe-
diente;  
- Observar a movimentação de indivíduos suspeitos, adotando as medidas 
de segurança, conforme orientação recebida da Fiscalização do Contrato, 
bem como as que entenderem oportunas;  
- Não permitir qualquer aglomeração de pessoas, comunicando o fato ao 
preposto e à Fiscalização do Contrato, no caso de desobediência; 
- Controlar a entrada e saída de materiais e equipamentos, observando 
que os bens patrimoniais de propriedade da Contratante somente serão 
liberados mediante apresentação do Formulário de Autorização para Saída 
de Materiais, após serem vistoriados, sendo imprescindível a sua descrição 
e número do Patrimônio;  
- Controlar, com rigor, diariamente, no início e após o término de cada ex-
pediente de trabalho, inclusive nos feriados e finais de semana, a entrada 
e saída de veículos e de pessoas, anotando no Livro de Ocorrências: horá-
rio, nome, identidade, registro ou matrícula, cargo, placa do veículo (iden-
tificando o motorista), Órgão de exercício, local de destino e serviço a exe-
cutar;  
- Orientar os usuários dos estacionamentos, quando necessário, não per-
mitindo que veículos sejam estacionados fora das vagas demarcadas nos 
estacionamentos; 
- Verificar quaisquer anormalidades com veículos, comunicando-as aos 
seus respectivos proprietários; 
- Não permitir a entrada de embrulhos, volumes, pacotes, malas, bolsas, 
sacolas ou outros assemelhados, nos casos em que o portador ofereça re-
sistência em discriminar e, se necessário, exibir o conteúdo dos mesmos, 
ocorrência que será imediatamente levada ao conhecimento do preposto 
e da Fiscalização do Contrato; 
- Não permitir a utilização do Posto de Vigilância para guarda de objetos 
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estranhos ao local, de bens de servidores, discentes, colaboradores ou ter-
ceiros, bem como verificar a existência de objetos, pacotes ou embrulhos 
suspeitos abandonados por ocasião da vistoria dos ambientes; 
- Não permitir a entrada às dependências e instalações da Contratante de 
menor desacompanhado, sem que antes seja feita a sua identificação e 
posterior estabelecimento de contato junto à pessoa com a qual o menor 
deseja falar ou visitar, assegurando-se de que a pessoa contatada ou a ser 
visitada pelo menor assuma a sua responsabilidade; 
- Não permitir a entrada às dependências e instalações da Contratante de 
qualquer pessoa que apresente situação de embriaguez, suspeição de es-
tar sob o efeito de droga ou narcótico ou que apresente condição de visível 
instabilidade emocional, situação que deverá ser submetida à apreciação 
do preposto e da Fiscalização do Contrato, quando então avaliará a possi-
bilidade de acesso ou o imediato encaminhamento para avaliação policial 
ou médica, se for o caso; 
- Não permitir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às 
dependências e instalações da Contratante e qualquer tipo de atividade 
comercial junto ao Posto de Vigilância e imediações; 
- Não permitir, sob nenhuma hipótese, o acesso de animais, qualquer que 
seja a espécie, às dependências e instalações da Contratante, sem a auto-
rização expressa da autoridade competente, exceto cão guia de deficiente 
visual acompanhado do mesmo (Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005);  
- Não permitir a entrada de quaisquer materiais tóxicos, poluentes, corro-
sivos ou outros nocivos à saúde, sem antes submetê-los à apreciação do 
preposto e da Fiscalização do Contrato; 
- Acompanhar e revistar, quando necessário, a saída de lixo e entulhos;  
- Não contatar verbal ou por escrito qualquer autoridade ou servidores da 
Contratante para tratar de assuntos atinentes ao Contrato, o que deve ser 
feito direta e exclusivamente preposto;  
- Não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas, discen-
tes, servidores e prestadores de serviços; 
- Desenvolver todas as atividades inerentes a sua área de responsabili-
dade, seguindo as orientações e determinações do preposto e da Fiscali-
zação do Contrato, de acordo com as necessidades do serviço;  
- Abster-se da execução de atividades alheias aos objetivos previstos neste 
Termo de Referência, durante o período em que estiver prestando os ser-
viços; 
- Não permitir o acesso de pessoas que se neguem à identificação regula-
mentar, salvo por decisão ou autorização expressa da autoridade compe-
tente;  
- Encaminhar ao conhecimento do preposto e da Fiscalização do Contrato, 
de forma imediata, qualquer atitude suspeita observada nas dependências 
e instalações da Contratante; 
- Adotar todos os cuidados e precauções indispensáveis ao manuseio de 
armamento, de acordo com as orientações e determinações previstas em 
leis e normas, treinamentos e manuais pertinentes, quais sejam: utilizar o 
armamento em estrita obediência às Leis e regulamentos vigentes, única 
e exclusivamente, em legítima defesa ou estado de necessidade próprio 
ou de terceiros, para fins de preservar a integridade do patrimônio da Con-
tratante e dos servidores, colaboradores, discentes e público em geral, de-
pois de esgotados todos os outros meios para a solução de eventual pro-
blema, ficando sob sua inteira responsabilidade a decisão final de fazer ou 
não uso do armamento; conferir, na assunção dos serviços o bom estado 
da munição e do armamento, comunicando ao preposto, de imediato, 
qualquer anormalidade; não substituir, em nenhuma hipótese, e não fazer 
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nenhum tipo de reparo ou alteração na arma e nas munições sob sua res-
ponsabilidade; portar a arma somente no coldre, mantendo atenção para 
que o fecho de segurança do coldre permaneça sempre travado e reportar 
ao preposto, bem como relatar no Livro de Ocorrências toda e qualquer 
situação em que a arma tenha sido retirada do coldre; nunca brincar com 
a arma, manuseá-la desnecessariamente ou entregar a outras pessoas, 
mesmo que qualificadas;  devolver o armamento no ato da troca de turno, 
descarregado e em perfeito estado, relatando qualquer anormalidade que 
tenha verificado e não repassar a arma carregada, devendo retirar toda a 
munição antes de entregá-la ao substituto; 
- Zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos de 
proteção apropriados e aprovados; 
- Prestar apoio aos eventos da Contratante, tanto em suas instalações, 
quanto nas de terceiros; 
- Executar outras tarefas correlatas a função, conforme necessidade ou a 
critério de seu superior. 

 
 

 APOIO ADMINISTRATIVO 

 
Os serviços incluem as atividades destinadas a possibilitar as condições mínimas de desempenho ope-
racional, visando a dar suporte à missão institucional da Unilab nas mais diversas unidades adminis-
trativas e acadêmicas, de forma a atender as necessidades destas por serviços de apoio administrativo. 
 
Os serviços são executados observando os seguintes horários de funcionamento da instituição: 
 

 De segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h30. 
 
 Aos sábados, das 6h30 às 12h00. 

 
A jornada de trabalho dos funcionários é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. O horário de tra-
balho poderá ser alterado conforme necessidade da Unilab, respeitando-se a jornada de trabalho.  
 
Quando necessário e a critério da Contratante, o período de 4 (quatro) horas do sábado será diluído 
durante a semana. 
 
Os gestores das unidades onde os colaboradores estão lotados, junto ao gestor, fiscais técnicos e se-
toriais do Contrato, são responsáveis pela coordenação das atividades e definição dos períodos de 
trabalho. 
 
Os serviços, conforme o cargo, compreendem, no mínimo, a execução das seguintes tarefas: 
 

Quadro 27. Descrição de tarefas desempenhadas pelo pessoal de apoio administrativo 

Serviço Cargo Tarefas 

Apoio Adminis-
trativo 

Assistente de 
Apoio à Gestão 

Sob orientação e supervisão, realizar funções rotineiras, visando à fina-
lidade de possibilitar o apoio à gestão administrativa e acadêmica nos 
ambientes da Unilab, tais como: 
- Verificar a conformidade dos procedimentos adotados na formalização 
de documentos internos, auxiliando os servidores no levantamento e na 
construção das informações necessárias à correta instrução processual; 
- Verificar o cumprimento das obrigações, prazos e fluxos dos processos 
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Serviço Cargo Tarefas 
administrativos, repassando aos servidores efetivos informações que 
possam subsidiar as providências administrativas a serem adotadas; 
- Dar suporte operacional quanto à inclusão de dados, por parte de ser-
vidores efetivos, em sistemas eletrônicos disponibilizados para as diver-
sas áreas da instituição; 
- Auxiliar os servidores efetivos na elaboração de estudos relacionados 
ao respectivo ambiente de atividade no âmbito administrativo ou aca-
dêmico da instituição; 
- Explorar, quando demandados, os recursos e sites da rede mundial de 
computadores (internet) na realização de pesquisas de assuntos de in-
teresse da área de sua atuação; 
- Elaborar trabalhos em planilhas eletrônicas, nas mais diversas tarefas 
cotidianas, subsidiando a decisão dos servidores do quadro da institui-
ção; 
- Executar trabalhos de digitação e de elaboração de apresentações mul-
timídias, conforme orientação do servidor técnico; 
- Executar serviços administrativos de natureza básica (recepção, repro-
grafia, registros diversos, serviços gerais de datilografia e/ou digitação 
etc.); 
-   Redigir/elaborar minutas de relatórios, despachos, pareceres, notas, 
laudos, ofícios e outros documentos; 
-  Controlar o recebimento de volumes, correspondências e outros expe-
dientes, operando máquinas de escritório de natureza simples, tais 
como: telefones, computadores, impressoras, aparelhos de fax, scan-
ners e outros; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
-  Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e livre 
de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 

Auxiliar Admi-
nistrativo 

Sob orientação e supervisão, realizar funções rotineiras, visando à fina-
lidade de possibilitar o apoio à gestão administrativa e acadêmica nos 
ambientes da Unilab, tais como: 
- Dar suporte operacional quanto à inclusão de dados, por parte de ser-
vidores efetivos, em sistemas eletrônicos disponibilizados para as diver-
sas áreas da instituição; 
- Executar trabalhos de digitação e de elaboração de apresentações mul-
timídias, conforme orientação do servidor técnico; 
- Executar serviços administrativos de natureza básica (recepção, repro-
grafia, registros diversos, serviços gerais de datilografia e/ou digitação 
etc.); 
- Redigir/elaborar minutas de despachos, ofícios e outros documentos; 
- Controlar o recebimento de volumes, correspondências e outros expe-
dientes operando máquinas de escritório de natureza simples, tais 
como: telefones, computadores, impressoras, aparelhos de fax, scan-
ners e outros; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e livre 
de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 

Copeiro 

- Preparar café, chás e sucos; 
- Servir água mineral, chás, sucos e café em reuniões e eventos, ou sem-
pre que solicitado; 
- Repor os copos próximos aos bebedouros; 
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Serviço Cargo Tarefas 
- Descartar lixo da copa, sempre que necessário, em sacos plásticos re-
sistentes ao transporte; 
-  Zelar pela organização da copa, promovendo a conservação, asseio e 
limpeza dos utensílios das copas, equipamentos e instalações; 
- Recolher, limpar e guardar os utensílios e equipamentos após o seu 
uso; 
- Responsabilizar-se pelo correto acondicionamento do material utili-
zado na copa; 
- Prestar apoio a eventos nas instalações da Contratante; 
- Zelar pela manutenção de um ambiente de trabalho tranquilo e livre 
de conflitos, de forma a preservar a imagem da Unilab; 
- Executar outras tarefas correlatas à função, conforme necessidade ou 
a critério de seu superior. 

 

 CANTINA 

 
Dentro desta categoria, estão inclusos os serviços de alimentação, incluindo salgados, pastéis, sandu-
íches, cuscuzes, omeletes, tapiocas, sobremesas, bebidas e refeições. Tais serviços são notoriamente 
reconhecidos como um dos recursos fundamentais à uma boa estrutura acessória a qualquer institui-
ção, pública ou privada, que pretenda realizar uma intervenção significativa na sociedade, como é o 
caso da intervenção que objetiva a educação, de forma a garantir que os serviços de alimentação es-
tejam disponíveis de forma acessível, considerando tanto a localização geográfica quanto os preços 
praticados aos usuários. 
 
Os serviços de cantina são executados mediante concessão de uso de espaço público, a título precató-
rio e oneroso, por meio do qual as concessionárias realizam pagamento do ‘aluguel’ a partir de Guia 
de Recolhimento da União (GRU), gerada pela Unilab. 
 
Além do ‘aluguel’, as concessionárias realizam pagamento dos seguintes valores: 
 

 Taxa Condominial Fixa, referente ao rateio de despesas com serviços de manutenção pre-
dial, limpeza/conservação e vigilância patrimonial do Campus no qual se localiza o espaço 
concedido. 

 
 Taxa Condominial Variável, referente ao consumo de água encanada e energia elétrica, 

obtida a partir de medidores de energia e água instalados no espaço. 
 
Os serviços de cantina incluem, no mínimo, os listados no quadro a seguir: 
 

Quadro 28. Descrição de itens servidos na cantina  

Serviços de Cantina  
Coxinha de Frango 
Risole de Carne 
Salsichão 
Torta de Frango 
Pizza (Fatia) 
Empada de Frango 
Pastel de Queijo 
Pastel de Carne de Sol 
Pastel de Carne Moída 



66    

  

Serviços de Cantina  
Pastel de Frango 
Sanduíche c/ Hambúrguer 
Misto Quente 
Sanduíche de Frango 
Sanduíche de Ovo 
Cuscuz  
Pão Assado c/ Manteiga/Margarina 
Omelete de Queijo 
Omelete de Frango 
Omelete de Carne de Sol 
Omelete Vegetariano 
Tapioca c/ Manteiga/Margarina 
Adicional de Queijo 
Adicional de Presunto 
Adicional de Ovo 
Adicional de Carne de Sol 
Adicional de Frango 
Adicional de Carne Moída 
Fatia de Bolo s/ Recheio 
Fatia de Bolo Recheado 
Pudim 
Salada de Frutas 
Trufa 
Brownie 
Refrigerante (Mini Lata 220-269 ml) 
Refrigerante (Lata 350 ml) 
Refrigerante (Garrafa 2 L) 
Suco (Copo 300 ml) 
Água Mineral s/ Gás (Garrafa 500 ml) 
Água Mineral c/ Gás (Garrafa 500 ml) 
Achocolatado (Caixa 200 ml) 
Café (Copo 80 ml) 
Café (Copo 200 ml) 
Café c/ Leite (Copo 80 ml) 
Café c/ Leite (Copo 200 ml) 
Capuccino (Copo 200 ml) 
Café Expresso (Copo 80 ml) 
Chocolate Quente (Copo 200 ml) 
Leite (Copo 200 ml) 
Self-Service (Kg) 
Prato Executivo 

 
 REPROGRAFIA 

 
Dentro desta categoria, estão inclusos os serviços de impressão, cópia, encadernação, scanner e outros 
com esses relacionados. Tais serviços são notoriamente reconhecidos como um dos recursos funda-
mentais ao ensino, especialmente ao superior, cuja necessidade de leitura de diversos textos que, na 
maioria das vezes, são apresentados e estudados como partes autônomas de obras mais densas, invi-
abiliza financeiramente a aquisição de todas as obras pelos alunos, ou mesmo a compra, por parte da 
universidade, de exemplares suficientes ao suprimento da demanda de todos. 
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Os serviços de reprografia são executados mediante concessão de uso de espaço público, a título pre-
catório e oneroso, por meio do qual as concessionárias realizam pagamento do ‘aluguel’ a partir de 
Guia de Recolhimento da União (GRU), gerada pela Unilab. 
 
Além do ‘aluguel’, as concessionárias, realizam pagamento dos seguintes valores: 
 

 Taxa Condominial Fixa, referente ao rateio de despesas com serviços de manutenção pre-
dial, limpeza/conservação e vigilância patrimonial do Campus no qual se localiza o espaço 
concedido. 

 
 Taxa Condominial Variável, referente ao consumo de água encanada e energia elétrica, 

obtida a partir de medidores de energia e água instalados no espaço. 
 

Os serviços de reprografia incluem, no mínimo, os listados no quadro a seguir: 
 

Quadro 29. Descrição de serviços ofertados pela reprografia 

Serviço de Reprografia 
Cópia Simples, Apenas Frente, Monocromática (A3) 
Cópia Simples, Apenas Frente, Monocromática (A4) 
Cópia Simples, Apenas Frente, Colorida (A3) 
Cópia Simples, Apenas Frente, Colorida (A4) 
Impressão Simples, Apenas Frente, Monocromática (A3) 
Impressão Simples, Apenas Frente, Monocromática (A4) 
Impressão Simples, Apenas Frente, Colorida (A3) 
Impressão Simples, Apenas Frente, Colorida (A4) 
Cópia Simples, Frente e Verso, Monocromática (A3) 
Cópia Simples, Frente e Verso, Monocromática (A4) 
Cópia Simples, Frente e Verso, Colorida (A3) 
Cópia Simples, Frente e Verso, Colorida (A4) 
Impressão Simples, Frente e Verso, Monocromática (A3) 
Impressão Simples, Frente e Verso, Monocromática (A4) 
Impressão Simples, Frente e Verso, Colorida (A3) 
Impressão Simples, Frente e Verso, Colorida (A4) 
Digitação, s/ Impressão, por Página (A3) 
Digitação, s/ Impressão, por Página (A4) 
Digitação, c/ Impressão, por Página (A3) 
Digitação, c/ Impressão, por Página (A4) 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, até 50 folhas (A3), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, até 50 folhas (A4), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 51 a 100 folhas (A3), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 51 a 100 folhas (A4), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 101 a 150 folhas (A3), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 101 a 150 folhas (A4), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 151 a 200 folhas (A3), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 151 a 200 folhas (A4), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 201 a 500 folhas (A3), Contracapa Preta 
Encadernação - Capa PVC, Incolor, c/ Espiral em PVC/Plástico, 201 a 500 folhas (A4), Contracapa Preta 
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 RESERVA/CONTROLE DE ESPAÇOS E MAPAS DE SALAS 

 
Os serviços incluem as atividades destinadas à disponibilização, reserva e controle de acesso a espaços 
localizados nas dependências da Unilab, além dos mapas de salas destinados às atividades acadêmicas 
da instituição. 
 
O controle de acesso aos espaços da Unilab é realizado por intermédio da guarda de chaves dos espa-
ços comuns da instituição e acompanhamento por parte dos colaboradores vinculados aos serviços de 
vigilância e auxiliar de serviços gerais. 
 
No caso do Mapa de Salas, o serviço é executado semestralmente e consiste na alocação de turmas e 
eventos acadêmicos em salas de aula disponíveis, considerando as particularidades e horários dos ins-
titutos, discentes e docentes envolvidos.  
 
A plataforma utilizada, tanto no caso de Reserva de Espaços quanto nos procedimentos de Mapa de 
Salas, é o Sistema Integrado de Solicitações e Gerenciamento de Espaços Físicos (SISGEF). 
 
6 PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
A Coordenação de Serviços Operacionais e suas subunidades, sendo responsável por garantir o funci-
onamento da Unilab, recebe diariamente solicitações de serviços relacionadas aos serviços por elas 
executadas. 
 

 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS 

 
6.1.1 APOIO ADMINISTRATIVO 
 
Os serviços desse tipo deverão ser solicitados por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a 
partir da instrução de processo do tipo 'Pessoal: Prestação de Serviços Terceirizados (Inclusive Licita-
ções)', em conformidade com o disposto no art. 13º da Portaria nº 27 - PROAD/Unilab, de 08 de no-
vembro de 2021. 
 
Caso o objetivo do interessado seja a solicitação de novos postos de terceirizados para a unidade, 
deverá ser incluído no processo o documento do tipo 'Formulário de Solicitação de Terceirizado’ 
(Anexo III).  
 
Caso o objetivo do interessado seja colocar postos de terceirizados à disposição da instituição, deverá ser 
incluído no processo o documento do tipo 'Formulário de Disponibilidade de Terceirizado’ (Anexo IV).  
 
A tramitação do processo ocorrerá conforme consta do fluxograma do Anexo V deste manual e da lista 
de tarefas abaixo. 
 

Quadro 30. Procedimento para solicitação de apoio administrativo 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O usuário solicitante instrui processo no SEI do 
tipo 'Pessoal: Prestação de Serviços Terceiriza-
dos (Inclusive Licitações)’. 

SEI Usuário 

2 Insere e preen-
che Formulário e 

O usuário solicitante insere documento no 
processo. Caso o objetivo seja a solicitação de 

SEI / Formulá-
rio  Usuário 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

envia processo à 
CSO. 

novos postos de terceirizados para a unidade, 
deverá ser incluído o documento do tipo 'For-
mulário de Solicitação de Terceirizado’. Caso 
seja colocar postos de terceirizados à disposi-
ção da instituição, deverá ser incluído o docu-
mento do tipo 'Formulário de Disponibilidade 
de Terceirizado’. 
Após inclusão, preenchimento e assinatura do 
documento, envia o processo à Coordenação 
de Serviços Operacionais. 

3 Recebe e analisa 
o processo. 

A Coordenação de Serviços Operacionais re-
cebe e analisa o processo. SEI CSO 

4 

Verifica possibili-
dade de alocação 
de terceirizado 
disponibilizado 
(Formulário de 
Disponibilidade 
de Terceirizado). 

Caso o objetivo do processo seja colocar pos-
tos de terceirizado à disposição, a Coordena-
ção de Serviços Operacionais avalia a possibili-
dade de alocação do(a) colaborador(a) em ou-
tra unidade. Em caso negativo, o terceirizado 
deverá ser colocado à disposição da empresa 
contratada.  

SEI / Formulá-
rio CSO 

5 

Verifica possibili-
dade de contra-
tação de novo 
posto (Formulá-
rio de Solicitação 
de Terceirizado) 

Caso o objetivo do processo seja a solicitação 
de novos postos de terceirizado, a Coordena-
ção de Serviços Operacionais verifica, junto à 
Pró-Reitoria de Administração, a possibilidade 
de realizar a contratação de novo terceirizado. 

SEI CSO 

6 

Caso haja possi-
bilidade de con-
tratação, define a 
categoria profis-
sional. 

Caso seja constatado que há a possibilidade de 
realizar a contratação de novo posto, a Coor-
denação de Serviços Operacionais define, com 
base em critérios constantes da Portaria 
PROAD nº 11, de 09 de dezembro de 2020, a 
categoria a ser contratada. 

SEI CSO 

7 

Caso não haja 
possibilidade de 
contratação, ve-
rifica a possibili-
dade de remane-
jamento. 

Caso seja constatado que não há a possibili-
dade de realizar a contratação de novo posto, 
a Coordenação de Serviços Operacionais veri-
fica a possibilidade de realizar o remaneja-
mento de postos de terceirizado entre unida-
des. 

SEI CSO 

8 Envia o processo 
à DIFADM. 

A Coordenação de Serviços Operacionais envia 
processo à Divisão de Fiscalização Administra-
tiva, para prosseguimento. 

SEI CSO 

9 Envia e-mail à 
Contratada. 

Exceto nos casos de solicitações de terceiri-
zado que não puderem ser atendidas, a Divi-
são de Fiscalização Administrativa, ao receber 
o processo, envia e-mail (correspondência ele-
trônica) pelo SEI, à empresa contratada. 

E-mail DIFADM 

10 Operacionaliza a 
demanda. 

A empresa contratada, ao receber o processo, 
realiza a operacionalização da demanda solici-
tada. 

- Empresa Con-
tratada 

11 Responde e-mail 
à DIFADM. 

A empresa contratada, após operacionalização 
da demanda solicitada, responde à DIFADM, 
por e-mail, com os dados do(a) colaborador(a) 
a ser alocado(a)/remanejado(a), nome da uni-
dade de lotação e a previsão de data de iní-
cio/fim das atividades. 

E-mail Empresa Con-
tratada 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

12 Dar feedback ao 
solicitante. 

Qualquer que seja o resultado do processo, a 
Divisão de Fiscalização Administrativa comu-
nica, por e-mail, ao usuário/setor solicitante 
sobre o resultado da demanda solicitada, in-
cluindo os dados do(a) colaborador(a) e data 
de início/fim das atividades. 

E-mail DIFADM 

13 Conclui o pro-
cesso. 

Após dar feedback ao solicitante, a Divisão de 
Fiscalização Administrativa conclui o processo. SEI DIFADM 

 
 DIVISÃO DE TRANSPORTES 

 
6.2.1 VEÍCULO OFICIAL 
 
As solicitações de viagem em veículos oficiais deverão ser realizadas no Sistema Eletrônico de Infor-
mações (SEI), a partir da instrução de processo do tipo ‘Patrimônio: Solicitação de Veículo Oficial’ e 
posterior inclusão do documento ‘Solicitação de Veículo Oficial’ (Anexo VI).  
 
A contratada, após execução da demanda solicitada, enviará ‘Relatório de Viagem’ (Anexo VII), do qual 
constará todas as informações referentes à viagem realizada. 
 
A tramitação do processo ocorrerá conforme consta do fluxograma do Anexo VIII deste manual e da 
lista de tarefas abaixo. 
 

Quadro 31. Procedimento para solicitação de veículo oficial 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O usuário solicitante instrui processo no SEI do 
tipo ‘Patrimônio: Solicitação de Veículo Ofi-
cial’. 

SEI  Usuário 

2 Insere formulá-
rio. 

O usuário insere o documento do tipo ‘Solici-
tação de Veículo Oficial’, preenchendo-o, assi-
nando-o e enviando-o à Divisão de Transpor-
tes. 

SEI / Formulá-
rio Usuário 

3 
Recebe o pro-
cesso e analisa o 
pedido. 

A Divisão de de Transportes recebe e analisa o 
processo.  
Caso contenha alguma não conformidade, o 
processo é devolvido à unidade requisitante, 
para correção. 
Caso haja necessidade de avaliação do pedido 
pela Coordenação de Serviços Operacionais, o 
processo é enviado à unidade, a qual, se for o 
caso, encaminhará à Pró-Reitoria de Adminis-
tração para deliberação. 

SEI / Formulá-
rio 

DIVTRANS / 
CSO / PROAD 

4 

Envia processo à 
contratada / Dá 
feedback ao re-
quisitante. 

Caso a demanda seja autorizada, a Divisão de 
Transportes envia o processo à contratada.  
Caso a demanda não seja autorizada, a Divisão 
de Transportes dá feedback à unidade requisi-
tante. 

SEI / Formulá-
rio DIVTRANS 

5 Recebe e analisa 
solicitação. 

A empresa contratada recebe o processo e 
analisa o pedido, verificando a disponibilidade 
de motorista e veículo. 

E-mail Empresa con-
tratada 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

6 Dá feedback à 
DIVTRANS. 

A empresa contratada dá feedback à Divisão 
de Transportes sobre a disponibilidade de mo-
torista e veículo para atendimento à demanda. 

E-mail Empresa con-
tratada 

7 
Confirma viagem 
/ Dá feedback ao 
requisitante. 

Caso haja a possibilidade de atender à de-
manda, a Divisão de Transportes envia confir-
mação de viagem ao requisitante. 
Caso não haja a possibilidade de atendimento, 
a Divisão de Transportes dá feedback ao requi-
sitante. 

SEI DIVTRANS 

8 Executar o ser-
viço. 

A empresa contratada executa a viagem solici-
tada. - Empresa con-

tratada 

9 
Preenche e envia 
Relatório de Via-
gem. 

A empresa contratada preenche e envia Rela-
tório de Viagem à Divisão de Transportes, com 
os dados referentes ao serviço executado, in-
cluindo controle de tráfego. 

Relatório de 
Viagem / E-
mail 

Empresa con-
tratada 

10 Insere Relatório 
de Viagem. 

A Divisão de Transportes insere o Relatório de 
Viagem enviado pela empresa contratada no 
processo. 

SEI DIVTRANS 

11 Conclui o pro-
cesso. A DIVTRANS conclui o processo. SEI DIVTRANS 

 
 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
6.3.1 RAMAL TELEFÔNICO 
 
As solicitações de ramal telefônico devem ser realizadas por meio do Sistema Eletrônico de Informa-
ções (SEI), a partir da instrução de processo do tipo ‘Comunicações: Instalação.  
 
Transferência. Manutenção e Reparo de Telefonia’ e posterior inclusão do documento ‘Formulário de 
Solicitação de Ramal Telefônico’ (Anexo IX).  
 
A tramitação do processo ocorrerá conforme consta do fluxograma do Anexo X deste manual e da lista 
de tarefas abaixo. 
 

Quadro 32. Procedimento para solicitação de ramal telefônico 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O usuário solicitante instrui processo no SEI do 
tipo ‘Comunicações: Instalação. Transferência. 
Manutenção e Reparo de Telefonia’. 

SEI  Usuário 

2 Insere formulá-
rio. 

O usuário insere o documento do tipo ‘Formu-
lário de Solicitação de Ramal Telefônico’, pre-
enchendo-o, assinando-o e enviando-o à Divi-
são de Fiscalização Administrativa. 

SEI / Formulá-
rio Usuário 

3 
Recebe o pro-
cesso e analisa o 
pedido. 

A Divisão de Fiscalização Administrativa re-
cebe e analisa o processo. SEI DIFADM 

4 
Informa o deferi-
mento ou indefe-
rimento. 

A Divisão de Fiscalização Administrativa insere 
despacho no processo informando o deferi- SEI DIAFDM 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

mento ou indeferimento da solicitação, envi-
ando o processo de volta ao solicitante. 

5 

Recebe o pro-
cesso e analisa 
teor do despa-
cho. 

O usuário recebe o processo e analisa o teor 
do despacho. Caso a solicitação tenha sido in-
deferida, o processo deve ser concluído.  

SEI Usuário 

6 
Realiza abertura 
de chamado pa-
trimonial. 

Caso tenha sido deferida, o usuário realiza a 
abertura de chamado patrimonial solicitando 
o aparelho telefônico. 

SEI Usuário 

7 
Recebe chamado 
e entrega apare-
lho. 

A Divisão de Patrimônio recebe o chamado 
feito e realiza a entrega do aparelho telefô-
nico. 

SEI DP 

8 Recebe aparelho 
telefônico. 

O usuário recebe o aparelho telefônico forne-
cido pela Divisão de Patrimônio. SEI Usuário 

9 
Solicita instala-
ção / ativação do 
ramal. 

O usuário solicita à Diretoria de Tecnologia da 
Informação a instalação / ativação do ramal te-
lefônico, mediante abertura de chamado no 
3S. 

3S Usuário 

10 
Realiza a instala-
ção / ativação do 
ramal. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação re-
cebe o chamado e realiza a instalação / ativa-
ção do ramal telefônico. 

3S DTI 

11 

Repassa o nú-
mero do ramal e 
conclui o cha-
mado. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação re-
passa ao usuário o número do ramal instalado 
/ ativado e conclui o chamado no 3S. 

3S DTI 

12 
Recebe a confir-
mação de ativa-
ção. 

O usuário recebe a confirmação de ativação do 
ramal telefônico. 3S Usuário 

13 Conclui o pro-
cesso. O usuário conclui o processo. SEI Usuário 

 
 PREFEITURAS 

 
6.4.1 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VIGILÂNCIA E CAPATAZIA 
 
Os serviços desse tipo deverão ser solicitados, via e-mail, à Prefeitura do Campus no qual o serviço 
deverá ser realizado. 
 
No caso específico de serviços de capatazia, deverão constar as seguintes informações no corpo do e-mail:  
 

 O que será movimentado, de maneira geral. 
 
 Local (Sala, Bloco e Campus) de retirada. 

 
 Local (Sala, Bloco e Campus) de destino. 

 
 Data e horário previstos da atividade. 

 
6.4.2 MANUTENÇÃO PREDIAL, CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 
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Os serviços desse tipo deverão ser solicitados por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a 
partir da instrução de processo do tipo ‘Patrimônio: Manutenção. Reparo. Ar-Condicionado. Pintura 
(Campus)’ e posterior inclusão do documento ‘Formulário de Solicitação de Serviços - FSS’ (Anexo XI). 
  
A contratada adotará, conforme o caso, Relatórios de Execução de Serviços (Anexo XII), que são docu-
mentos comprobatórios da execução das atividades solicitadas.  
 
A tramitação do processo ocorrerá conforme consta do fluxograma do Anexo XIII deste manual e da 
lista de tarefas abaixo. 
 
 

Quadro 33. Procedimento para solicitação de veículo oficial 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O usuário solicitante instrui processo no SEI do 
tipo ‘Patrimônio: Manutenção. Reparo. Ar-
Condicionado. Pintura (Campus)’. 

SEI  Usuário 

2 

Insere e preen-
che Formulário 
de Solicitação de 
Serviço (FSS). 

O usuário insere o documento do tipo ‘Formu-
lário de Solicitação de Serviços (FSS)’, preen-
chendo-o, assinando-o e enviando-o à Prefei-
tura do Campus. 

SEI / FSS  Usuário 

3 
Recebe o pro-
cesso e analisa o 
FSS. 

A Prefeitura do Campus recebe o processo e 
analisa a solicitação constante do FSS. SEI / FSS Prefeitura do 

Campus 

4 
Envia o FSS à em-
presa contra-
tada. 

Caso seja possível autorizar o serviço cons-
tante da solicitação, Prefeitura do Campus en-
via, via correspondência eletrônica, o FSS à 
empresa contratada. 

SEI / FSS Prefeitura do 
Campus 

5 
Recebe o FSS e 
repassa à equipe 
técnica. 

A empresa contratada recebe o FSS via e-mail 
e o repassa à equipe técnica para execução do 
serviço 

FSS Empresa con-
tratada 

6 Executa o ser-
viço. 

A equipe técnica da empresa contratada exe-
cuta o serviço conforme consta do FSS. FSS Empresa con-

tratada 

7 
Preenche o Rela-
tório de Execu-
ção de Serviços. 

Caso o serviço gere ônus adicionais à Unilab, 
como ocorre quando há o fornecimento de 
materiais/insumos e peças, a empresa contra-
tada gera Relatório de Execução de Serviços, 
do qual devem constar todos os dados relati-
vos ao serviço executado, enviando-o à Prefei-
tura do Campus. 

Relatório de 
Execução de 
Serviços 

Empresa con-
tratada 

8 

Inclui Relatório 
de Execução de 
Serviços no Pro-
cesso. 

Ao receber o Relatório de Execução de Servi-
ços via e-mail, a Prefeitura do Campus insere o 
documento no processo dentro do SEI. 

SEI / Relatório 
de Execução 
de Serviços 

Prefeitura do 
Campus 

9 
Verifica a confor-
midade do ser-
viço executado. 

A Prefeitura do Campus vai em campo realizar 
a verificação da conformidade do serviço exe-
cutado, conforme consta do relatório enviado 
pela contratada. 

Relatório de 
Execução de 
Serviços 

Prefeitura do 
Campus 

10 
Faz despacho 
atestando o ser-
viço. 

Caso o serviço esteja conforme especificado 
no relatório, a Prefeitura do Campus faz des-
pacho dentro do processo, atestando a confor-
midade do serviço executado. 

SEI / Despacho Prefeitura do 
Campus 

11 Conclui o pro-
cesso. A Prefeitura do Campus conclui o processo. SEI Prefeitura do 

Campus 
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6.4.3 RESERVA DE ESPAÇOS DE USO COMUM 
 
As solicitações de reserva de espaços de uso comum devem ser realizadas por meio da utilização do 
Sistema Integrado de Solicitações e Gerenciamento de Espaços Físicos (SISGEF), conforme consta do 
fluxograma contido no Anexo XIV deste manual e do quadro de tarefas abaixo: 
 
 
 
 

Quadro 34. Procedimento para reserva de espaço de uso comum 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 
Abre solicitação 
de reserva no SIS-
GEF. 

O usuário abre solicitação de reserva de es-
paço no SISGEF. SISGEF Usuário 

2 Preenche dados 
da reserva. 

O usuário preenche os dados da reserva a ser 
feita. SISGEF Usuário 

3 Sugere o espaço. O usuário sugere o espaço a ser utilizado. SISGEF Usuário 

4 
Marca o campo 
do Termo de Res-
ponsabilidade. 

O usuário marca o campo relativo ao Termo 
de Responsabilidade, dando ciência de que 
estará responsável, durante o período de uti-
lização da sala, pelas instalações e equipa-
mentos da mesma. 

SISGEF Usuário 

5 Salva a solicita-
ção. O usuário salva a solicitação de reserva. SISGEF Usuário 

6 Abre e analisa a 
solicitação. 

O operador do sistema abre e analisa a solici-
tação de reserva recebida. SISGEF Operador 

7 Verifica a disponi-
bilidade. 

O operador do sistema verifica a disponibili-
dade do espaço sugerido pelo usuário. SISGEF Operador 

8 

Aceita e libera a 
solicitação / Veri-
fica a existência 
de espaço alterna-
tivo. 

Caso o espaço esteja disponível, o operador 
do sistema aceita e libera a solicitação de re-
serva. 
Caso não esteja disponível e haja possibili-
dade de alocação em espaço alternativo, o 
operador do sistema entra em contato com o 
usuário. Se ele aceitar o novo espaço, o ope-
rador aceita e libera a solicitação de reserva, 
atualizando-a. 

SISGEF Operador 

9 Conclui o pro-
cesso. 

No caso de aceitação/liberação de reserva, 
não existência de espaço qualquer para aloca-
ção ou não aceitação de espaço alternativo 
pelo usuário, o operador do sistema conclui o 
processo. 

SISGEF Operador 

6.4.4 LIBERAÇÃO DE USO DE ESPAÇOS 
 
A liberação para uso de espaços previamente reservados deverá obedecer a trâmites que envolvem 
principalmente a Equipe de Zeladoria, para dias úteis, e de Vigilância do Campus, para finais de se-
mana, feriados e demais horários nos quais a Equipe de Zeladoria não esteja presente. 
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Deverá ser feita a instrução de processo do tipo ‘Patrimônio: Uso de Dependências’ e posterior inclu-
são do documento ‘Termo de Responsabilidade sobre Uso de Espaço’ (Anexo XV), conforme consta do 
fluxograma contido no Anexo XVI deste manual e do quadro de tarefas a seguir: 

 

Quadro 35. Procedimento para liberação de uso de espaços  

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O usuário solicitante instrui processo no SEI 
do tipo ‘Patrimônio: Uso de Dependências’. SEI  Usuário 

2 
Insere, preenche 
e assina Termo de 
Responsabilidade. 

O usuário insere, preenche e assina o docu-
mento ‘Termo de Responsabilidade sobre Uso 
de Espaço’, enviando-o à Prefeitura do Cam-
pus. 

SEI / Termo  Usuário 

3 
Recebe o pro-
cesso e analisa o 
processo. 

A Prefeitura do Campus recebe e analisa a 
conformidade do processo. SEI Prefeitura do 

Campus 

4 
Encaminha o 
Termo à zeladoria 
(ou vigilância). 

A Prefeitura do Campus encaminha o Termo 
de Responsabilidade sobre Uso de Espaço à 
Equipe de Zeladoria (ou Vigilância). 

Termo Prefeitura do 
Campus 

5 
Recebe o Termo e 
junta o Relatório 
de Uso. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) recebe o 
Termo de Responsabilidade e junta, ao 
mesmo, o Relatório de Uso de Espaço. 

Termo / Rela-
tório 

Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

6 
Preenche dados 
da reserva no Re-
latório de Uso. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) preen-
che o Relatório de Uso de Espaço com os da-
dos da reserva. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

7 Verifica as condi-
ções do espaço. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância), antes do 
início do uso, verifica as condições do espaço 
a ser utilizado. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

8 Anota as condi-
ções do espaço. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) anota, 
no Relatório de Uso de Espaço, as condições 
do espaço a ser utilizado. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

9 Colher assinatura 
do colaborador. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) colhe a 
assinatura, no Relatório de Uso de Espaço, do 
colaborador responsável por receber e entre-
gar o espaço. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

10 Anotar horário de 
início. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) anota o 
horário de início do uso no Relatório de Uso 
de Espaço. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

11 

Anotar horário de 
fim e verificar 
condições do es-
paço. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) anota o 
horário de fim do uso no Relatório de Uso de 
Espaço, bem como verifica as condições do lo-
cal novamente. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

12 Anota as condi-
ções do espaço. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) anota, 
no Relatório de Uso de Espaço, as condições 
do espaço após o término do uso. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

13 Colher assinatura 
do colaborador. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) colhe a 
assinatura, novamente, no Relatório de Uso 
de Espaço, do colaborador responsável por 
receber e entregar o espaço. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

14 
Assina e encami-
nha o Relatório à 
Prefeitura. 

A Equipe de Zeladoria (ou Vigilância) assina o 
Relatório de Uso de Espaço e o entrega à Pre-
feitura do Campus. 

Relatório 
Equipe de Ze-
ladoria ou Vi-
gilância 

15 Insere Relatório A Prefeitura do Campus recebe o Relatório de 
Uso de Espaço, inserindo-o no processo. SEI Prefeitura do 

Campus 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

de Uso no pro-
cesso. 

16 Conclui o pro-
cesso. A Prefeitura do Campus conclui o processo. SEI Prefeitura do 

Campus 
 
6.4.5 ACESSO AOS CAMPI FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO  
 
A entrada nos campi da Unilab durante finais de semana, feriados e demais horários que não estejam 
inseridos no horário de funcionamento administrativo habitual da instituição deverá obedecer a trâ-
mites que envolvem principalmente a Equipe de Vigilância. 
  
O caminho do processo dependerá de o espaço ser ou não de uso comum. Em caso positivo, deverá 
constar confirmação sua reserva. Já em caso negativo, deverá haver comunicação prévia à Prefeitura 
do Campus, via e-mail, a ser enviado com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
O procedimento deverá ocorrer conforme consta do fluxograma contido no Anexo XVII deste manual 
e do quadro de tarefas abaixo. 
 

Quadro 36. Procedimento para acesso aos campi fora do horário de funcionamento administrativo  

Seq. Atividade Tarefa Sistema / 
Documento Responsável 

1 
Realiza reserva ou 
envia e-mail à Pre-
feitura.  

Caso o espaço a ser utilizado seja de uso co-
mum, o usuário realiza a reserva no SISGEF. 
Caso não seja, o usuário envia previamente e-
mail à Prefeitura do Campus, informando o 
nome das pessoas a entrarem, dados do espaço 
a ser utilizado, o dia e o horário de utilização. 

SISGEF / E-
mail Usuário 

2 
Recebe e-mail e 
confirma recebi-
mento / ciência. 

Para o caso de espaços que não sejam de uso 
comum, a Prefeitura do Campus recebe o e-
mail enviado pelo usuário e confirma recebi-
mento/ciência da necessidade de entrada. 

E-mail Prefeitura do 
Campus 

3 

Insere informa-
ções da Planilha 
de Controle de 
Acesso. 

Qualquer que seja o tipo de espaço a ser utili-
zado, a Prefeitura do Campus insere as informa-
ções na Planilha de Controle de Acesso para co-
nhecimento/ciência por parte da Equipe de Vi-
gilância. 

Planilha de 
Controle de 
Acesso 

Prefeitura do 
Campus 

4 Apresenta os no-
mes das pessoas. 

O usuário apresenta, no dia e horário solicita-
dos, à Equipe de Vigilância, os nomes das pes-
soas a entrarem no campus. 

- Usuário 

5 
Verifica Planilha 
de Controle de 
Acesso. 

A Equipe de Vigilância verifica a presença das 
informações na Planilha de Controle de Acesso 
ao Campus. 

Planilha de 
Controle de 
Acesso 

Equipe de Vigi-
lância 

6 Informa à Prefei-
tura do Campus. 

Caso as informações repassadas pelo solici-
tante não constem da Planilha de Controle de 
Acesso, a equipe de vigilância informa o fato à 
Prefeitura do Campus. 

- Equipe de Vigi-
lância 

7 Verifica quem é o 
solicitante. 

A Prefeitura do Campus verifica quem é(são) 
a(s) pessoa(s) que quer(em) entrar no Campus. - Prefeitura do 

Campus 
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Seq. Atividade Tarefa Sistema / 
Documento Responsável 

8 

Confirma acesso e 
envia e-mail à uni-
dade/instituto / 
Envia comunica-
ção ao solicitante. 

Caso a(s) pessoa(s) seja(m) servidor(es) ou dis-
cente(s) da Unilab, a Prefeitura do Campus con-
firma o acesso junto à Equipe de Vigilância e en-
via e-mail à unidade/instituto ao qual esteja(m) 
vinculada(s) a(s) pessoa(s), informando sobre o 
procedimento a ser adotado nas próximas oca-
siões. 
Caso a(s) pessoa(s) não seja(m) servidor(es) ou 
discente(s) da Unilab, a Prefeitura do Campus 
envia comunicação ao solicitante informando 
sobre a necessidade de enviar e-mail previa-
mente ao acesso pretendido. 

E-mail Prefeitura do 
Campus 

9 
Realiza procedi-
mento de libera-
ção. 

Nos casos de as informações constarem da Pla-
nilha de Controle ou de a Prefeitura do Campus 
confirmar o acesso, a Equipe de Vigilância rea-
liza o procedimento de liberação de uso do es-
paço. 

- Equipe de Vigi-
lância 

 
6.4.6 EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 
 
O empréstimo de equipamentos para eventos deverá ser solicitado por meio da instrução, no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI), de processo do tipo ‘Material: Aquisição por Empréstimo ou Cessão 
de Material Permanente’ e posterior inclusão do documento ‘Termo de Empréstimo de Equipamentos’ 
(Anexo XVIII). 
 
Após instruído, o processo deverá ser enviado à Prefeitura do Campus onde o evento será realizado. 
Regras para atendimento às solicitações: 
 

 O Termo de Empréstimo de Equipamentos deverá ser assinado por servidor efetivo vincu-
lado à instituição, podendo o mesmo indicar outra pessoa para ser coletor/restituidor dos 
equipamentos. 

 
 O processo deverá ser enviado com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis do início 

do evento. 
 

 Para empréstimos com ocorrência em mais de um período e/ou local de realização, anexar 
cronograma à solicitação, contendo a relação de equipamentos para cada período/local. 

 
 Horário de atendimento para empréstimos: das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h30. De-

volução após 16h30 somente ocorrerá a partir das 8h00 do dia útil seguinte. 
 

 Alterações ou cancelamentos deverão ser comunicados, via e-mail contendo o número do 
processo, à Prefeitura do Campus, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
 Caso haja a necessidade de serviços de capatazia, eletricista ou instalação de som/áudio, 

deverá ser feita a indicação no Termo de Empréstimo de Equipamentos. 
 

 Após a realização do evento, será feita vistoria no(s) equipamento(s) pela Prefeitura do 
Campus, a fim de verificar a situação do(s) mesmo(s). 
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 Havendo quaisquer inconveniências quanto ao(s) item(s) emprestado(s), incluindo os ho-
rários de Coleta e Devolução, será gerada notificação e, dependendo do caso, poderá ser 
instruído(a) TCA e/ou sindicância. 

 
O procedimento deverá ocorrer conforme consta do fluxograma contido no Anexo XIX deste manual 
e do quadro de tarefas a seguir. 
 

Quadro 37. Procedimento para empréstimo de equipamentos para eventos 

Seq. Atividade Tarefa Sistema / Do-
cumento Responsável 

1 Instrui o processo 
no SEI. 

O solicitante instrui processo no SEI do tipo 
‘Material: Aquisição por Empréstimo ou Ces-
são de Material Permanente’. 

SEI Solicitante 

2 

Insere, preenche 
e assina Termo de 
Empréstimo de 
Equipamentos. 

O solicitante insere, preenche e assina o do-
cumento ‘Termo de Empréstimo de Equipa-
mentos’, enviando-o à Prefeitura do Campus. 

SEI / Termo Solicitante 

3 Recebe e analisa o 
processo. 

A Prefeitura do Campus recebe e analisa a 
conformidade do processo. SEI Prefeitura do 

Campus 

4 
Confirma atendi-
mento à solicita-
ção. 

A Prefeitura do Campus envia correio eletrô-
nico (e-mail) ao solicitante, confirmando o 
atendimento à solicitação. 

SEI / E-mail Prefeitura do 
Campus 

5 
Imprime Relatório 
de Uso de Equipa-
mento 

A Prefeitura do Campus imprime o Relatório 
de Uso de Equipamento Relatório Prefeitura do 

Campus 

6 
Realiza a coleta 
do(s) equipa-
mento(s). 

O colaborador responsável realiza a coleta 
do(s) equipamento(s), assinando o protocolo 
de retirada no Relatório. 

Relatório 
Solicitante 
(Responsável 
pela Coleta) 

7 
Realiza vistoria 
no(s) equipa-
mento(s). 

Após a realização do evento, a Prefeitura do 
Campus faz vistoria no(s) equipamento(s), ve-
rificando a situação do(s) mesmo(s) e ano-
tando no Relatório. 

Relatório Prefeitura do 
Campus 

8 
Realiza devolução 
do(s) equipa-
mento(s). 

O colaborador responsável realiza a devolu-
ção do(s) equipamento(s), assinando o proto-
colo de restituição no Relatório. 

Relatório 

Solicitante 
(Responsável 
pela Devolu-
ção) 

9 Insere Relatório 
no processo. 

A Prefeitura do Campus insere e autentica o 
relatório no processo. SEI / Relatório Prefeitura do 

Campus 

10 Despacho de con-
formidade. 

Caso não tenham sido identificadas inconfor-
midades no empréstimo realizado, a Prefei-
tura do Campus inclui e assina despacho no 
processo, atestando sua conformidade. 

Relatório Prefeitura do 
Campus 

11 Conclui o pro-
cesso. 

A Prefeitura do Campus conclui o processo na 
unidade. SEI Prefeitura do 

Campus 
 
 



 

 

ANEXO I - FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO VEICULAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO II - FLUXOGRAMA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TERCEIRIZADO 

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE TERCEIRIZADO 

 
1. DADOS DA UNIDADE REQUISITANTE 

Nome da Unidade Requisitante Sigla 
  
Código (FG / CD / FCC) Endereço (Campus) 
  
E-mail Telefone (c/ DDD) 
  
Horário de Funcionamento da Unidade 
Segunda a Sexta-Feira  
Sábado  
Atribuições da Unidade 
 
 
 
 

2. DADOS DA CHEFIA DA UNIDADE 
Nome Completo 
 
E-mail SIAPE 
  

3. JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO 
Justificativa 
 
 
 
 
Horário de Expediente do Terceirizado 
Segunda a Sexta-Feira  
Sábado  
Atividades a serem Desenvolvidas pelo Terceirizado 
 
 
 
 
Objetivos que se Pretende Alcançar com o Serviço do Terceirizado 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE DE TERCEIRIZADO 

 
FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE DE TERCEIRIZADO 

 
1. DADOS DA UNIDADE REQUISITANTE 

Nome da Unidade Requisitante Sigla 
  
Código (FG / CD / FCC) Endereço (Campus) 
  
E-mail Telefone (c/ DDD) 
  
Horário de Funcionamento da Unidade 
Segunda a Sexta-Feira  
Sábado  
Atribuições da Unidade 
 
 
 
 

2. DADOS DA CHEFIA DA UNIDADE 
Nome Completo 
 
E-mail SIAPE 
  

3. JUSTIFICATIVA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO 
Justificativa 
 
 
 
 
Horário de Expediente do Terceirizado 
Segunda a Sexta-Feira  
Sábado  
Atividades atualmente Desempenhadas pelo Terceirizado 
 
 
 
 
Resultados Alcançados com o Serviço do Terceirizado 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

ANEXO V - FLUXOGRAMA DE PROCESSOS DE TERCEIRIZADOS 
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ANEXO VI - SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL 

SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL 
 

1. DADOS DO SOLICITANTE 
Nome do Solicitante SIAPE 
  
Unidade Requisitante Sigla 
  
E-mail (Utilizado p/ Confirmação da Viagem) Telefone (c/ DDD) 
  

2. DADOS DA VIAGEM 
Objetivo/Justificativa da Viagem 
 
 
 
 
Justificativa para Envio de Solicitação Fora do Prazo Mínimo de 72 (Setenta e Duas) Horas Úteis de Antecedência 
Em casos de deslocamento de ou para aeroportos, informar o có-
digo de solicitação (PCDP) do Sistema de Concessão de Diárias e Pas-
sagens (SCDP). Salientamos que a utilização de veículo oficial para 
tais deslocamentos acumulado a percepção do adicional de deslo-
camento a que se refere o Artigo 8º do Decreto nº 5.992/2006 é 
irregular, podendo acarretar responsabilização para quem lhe der 
causa.   

 

Endereço de Partida (Acrescentar Pontos de Referência, se possível) 
 
Endereço de Destino (Acrescentar Pontos de Referência, se possível) 
 

 
Data de Partida Horário Nº Passageiros 
   
Data de Retorno Horário Nº Passageiros 
   

 
Necessidade de Paradas no Percurso (A Divisão de Transportes não responsabilizará por possíveis danos ou pre-
juízos ocorridos durante as paradas) 
Parada nº Nome do Passageiro e/ou Motivo da Parada Endereço 
   
   
   
   
   

3. RESPONSÁVEL PELOS PASSAGEIROS 
Nome do Responsável SIAPE Telefone de Contato (c/ DDD) 
   
Observações 
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4. RELAÇÃO DE PASSAGEIROS 
Passageiro nº Nome do Passageiro RG/ SIAPE / RNE Telefone (c/ DDD) 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Observações 
1) O não preenchimento dos dados de retorno implicarão em negativa à necessidade de veículo para tal 
propósito; 
2) A relação de passageiros deverá ser devidamente preenchida, contendo os dados completos. 
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ANEXO VII - RELATÓRIO DE VIAGEM 

 
RELATÓRIO DE VIAGEM - VEÍCULO OFICIAL 

 
Processo nº  

 
1. DADOS DA VIAGEM DE IDA 

Nome do Motorista Nº de Passageiros 
  
Modelo do Veículo Placa 
  
Endereço de Partida Endereço de Chegada 
  
Data de Partida Data de Chegada 
  
Horário de Partida Horário de Chegada 
  
Km de Partida Km de Chegada 
  
Registro de Ocorrências 
 
 
 
 

2. DADOS DA VIAGEM DE RETORNO 
Nome do Motorista Nº de Passageiros 
  
Modelo do Veículo Placa 
  
Endereço de Partida Endereço de Chegada 
  
Data de Partida Data de Chegada 
  
Horário de Partida Horário de Chegada 
  
Km de Partida Km de Chegada 
  
Registro de Ocorrências 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO VIII - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL 
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ANEXO IX - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO 

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO 

 
1. DADOS DA UNIDADE 

Nome da Unidade Sigla 
  
Local de Instalação (Campus) Bloco/Sala 
  
E-mail Telefone (c/ DDD) 
  

2. DADOS DA CHEFIA DA UNIDADE 
Nome E-mail 
  
Cargo/Função SIAPE 
  

3. JUSTIFICATIVA PARA A SOLICITAÇÃO 
 
 
 
 

OBS 1: Caso o pedido seja deferido, solicitar telefone à Divisão de Patrimônio, apresentando o despacho de confirma-
ção. Após receber o aparelho, abrir chamado no 3S junto à DTI para que o ramal seja configurado. 
OBS 2: Ao finalizar a instalação, informar à DIFADM a data de conclusão e o número do ramal para fins de atualização 
de dados e conclusão do processo na unidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO X - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO 
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ANEXO XI - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO (FSS) 

 
1. DADOS DO SOLICITANTE 

Nome do Solicitante SIAPE 
  
Unidade Requisitante Sigla 
  
E-mail Telefone (c/ DDD) 
  

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RESERVA 
Descrição/Finalidade do Espaço 
 
Bloco Sala nº 
  
Piso Campus 
  

3. NATUREZA DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO PROBLEMA ENCONTRADO 
Elétrico  Frigobar/Freezer/Geladeira  
Hidráulico/Hidrossanitário  Bebedouro/Gelágua  
Civil/Pintura  Projetor Multimídia  
Ar Condicionado  Outros  

4. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO OU DO PROBLEMA ENCONTRADO 
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ANEXO XII - RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (PREDIAL) 

 
Processo nº  

 
1. DADOS DA CONTRATADA 

Nome da Empresa CNPJ nº 
  
Nome do Preposto Contrato nº 
  

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
Data de Início Data de Conclusão 
  

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
 
 
 

4. EQUIPE EXECUTANTE (M.O EXCLUSIVA) 
Seq
. 

Nome Cargo/Função 

1   
2   
3   
4   

5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
1        
2        
3        
4        
5        

6. EQUIPE EXECUTANTE (M.O. SERV. EVENTUAIS) 
Seq. Nome Cargo/Função 
1   
2   

7. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 
Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
1        
2        
3        
4        
5        
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS (CLIMATIZAÇÃO/REFRIGERAÇÃO) 

 
Processo nº  

 
1. DADOS DA CONTRATADA 

Nome da Empresa CNPJ nº 
  
Nome do Preposto Contrato nº 
  

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
Data de Início Data de Conclusão 
  

3. DADOS DO(S) EQUIPAMENTO(S) 

Item 
Localização Equipamento 
Campus Bloco Sala Marca Potência Tombamento 

1       
2       
3       

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
 
 
 

5. EQUIPE EXECUTANTE (M.O EXCLUSIVA) 
Seq
. 

Nome Cargo/Função 

1   
2   
3   
4   

6. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 
Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
1        
2        
3        
4        
5        

7. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EVENTUAIS 
Item Fonte Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$) 
1        
2        
3        
4        
5        



 

 

ANEXO XIII - FLUXOGRAMA DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS (PREFEITURAS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XIV - FLUXOGRAMA DE RESERVAS DE ESPAÇOS DE USO COMUM 
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ANEXO XV - TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE USO DE ESPAÇO 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE USO DE ESPAÇO 

 
1. DADOS DA RESERVA 

Código SISGEF Campus 
  
Data da Reserva Bloco/Sala 
  

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RESERVA 
Nome do Responsável SIAPE 
  
Nome da Unidade Sigla 
  

3. DADOS DO SERVIDOR/COLABORADOR AUTORIZADO A RECEBER E ENTREGAR O ESPAÇO 
Nome do Servidor/Colaborador SIAPE/CPF 
  

Declaro que: 
1) O espaço, bem como todos os equipamentos contidos no mesmo, estarão, no período de utilização, sob minha 
inteira responsabilidade, conforme disposto no Art. 6º, da Portaria PROAD nº 05, de 14 de maio de 2020; e 
2) O servidor/colaborador autorizado a receber e entregar o espaço no dia e horário reservados fornecerá sua assina-
tura para protocolo de controle da equipe de zeladoria anteriormente ao início e após a utilização do espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO XVI - FLUXOGRAMA DE LIBERAÇÃO DE USO DE ESPAÇOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

ANEXO XVII - FLUXOGRAMA DE ACESSO AOS CAMPI 
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ANEXO XVIII - TERMO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO 

 
TERMO DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTO 

 
1. DADOS DO SOLICITANTE 

Nome do Solicitante SIAPE 
  
Unidade Requisitante Sigla 
  
E-mail Telefone (c/ DDD) 
  

2. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA COLETA/DEVOLUÇÃO 
Nome do Responsável 
 
CPF nº Telefone (c/ DDD) 
  
  
  
  
  

3. DADOS DO EVENTO 
Título do Evento 
 
CPF nº Telefone (c/ DDD) 
  

4. QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS 
Caixa de Som  Mesa de Som  
Microfone c/ Fio  Extensão  
Microfone s/ Fio  Cadeira  
Tela de Projeção  Mesa  
Projetor  Banner  
Cabo de Áudio  Pedestal p/ Microfone  
Púlpito  Gravador de Áudio  
Câmera Filmadora Digital  Placa de Captura de Vídeo  
Tripé p/ Câmera  Notebook (p/ Transmissão de Áudio/Vídeo)  

5. NECESSIDADE DE SERVIÇOS ADICIONAIS 
Serviços de Capatazia  Serviços de Eletricista  Serviços de Instalação de Som/Áudio  

6. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 
 
 
 
 

Declaro que o local e o horário foram reservados no Sistema Integrado de Solicitações e Gerenciamento de Espaços 
Físicos e que estou ciente das normas de empréstimos de equipamentos disponíveis no site da PROAD/Unilab.



 

 

ANEXO XIX - FLUXOGRAMA DE EMPRÉSTIMO DE EQUIPAMENTOS 
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