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Termo de Referência - SEI
Processo nº 23764.017146/2019-76

TERMO DE REFERÊNCIA
1.

DO OBJETO

1.1.
O objeto é o fornecimento de energia elétrica para o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. - ﬁlial da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, conforme condições, quan dades e exigências estabelecidas neste
instrumento.
1.2.

O fornecimento deverá atender:
1.2.1.
Instalação situada na Rua General Osório nº 626- Centro - Rio Grande, fornecimento de energia
na Modalidade Tarifária Horária Verde, número de medidor: 34156351;
1.2.2.
Instalação situada na General Canabarro nº 98 - Centro - Rio Grande, fornecimento em baixa tensão
(220V- Trifásico) na Modalidade Convencional, número de medidor: 1091182XX2.

2.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1.
A contratação do fornecimento de energia elétrica para o Hospital Universitário da FURG (HU-FURG/EBSERH) é
indispensável e obrigatória para permi r o funcionamento do mesmo, bem como para proporcionar o regular funcionamento
das instalações e dos equipamentos.

3.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1.
A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a prestação
do serviço de fornecimento de energia elétrica para o Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. – HU-FURG/EBSERH.

4.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1.
Trata-se de serviço comum de caráter con nuado sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva, a ser contratado mediante dispensa de licitação.
4.2.
Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de
2018, não se cons tuindo em quaisquer das a vidades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada.
4.3.
A prestação dos serviços não gera vínculo emprega cio entre os empregados da Contratada e a Administração
Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

5.

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1.

A CONTRATADA deverá observar a legislação ANEEL vigente, em especial:
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5.1.1.
A Resolução Norma va ANEEL nº 414 (e suas alterações), de 9 de setembro de 2010, que apresenta as
regras gerais sobre o fornecimento de energia elétrica. Deﬁne as responsabilidades da distribuidora e também do
consumidor.
5.1.2.

As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste TR.

6.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1.

A execução do serviço seguirá a seguinte dinâmica:
6.1.1.
O fornecimento de energia elétrica pela concessionária será regulado pela Modalidade Tarifária Horária
Verde para uso exclusivo em sua instalação situada na Rua General Osório, Nº 626 e fornecimento em baixa tensão (220VTrifásico) na Modalidade Convencional para instalação situada na Rua General Canabarro, Nº 98, ambas localizadas no
Centro do município de Rio Grande - RS; e possuem os seguintes números de medidores: 34156351 e 1091182XX2,
respec vamente. Os endereços citados estão atualmente vinculados ao CNPJ: 94.877.586/0001-10 e passarão a ser
faturados no CNPJ: 15.126.437/0030-88.
6.1.2.
A concessionária fornecerá energia elétrica ao HU-FURG/EBSERH na tensão nominal de 13,8 kV no ponto
de entrega deﬁnido como conectores da muﬂa externa do ramal de entrada, para o endereço na Rua General Osório nº
626 e fornecerá para o endereço na Rua Canabarro nº 98 energia em baixa tensão 220v- Trifásico.
6.1.3.
As metas de con nuidade deﬁnidas serão aquelas aprovadas pela ANEEL para o conjunto denominado
RIO GRANDE URBANO, e informados mensalmente na fatura de energia elétrica;
6.1.4.

O Horário de Ponta será o intervalo compreendido entre às 18:00 e 21:00 horas;

6.1.5.
O Horário de Ponta poderá ser alterado pela Concessionária sempre que as condições técnicas assim o
exigirem, devendo, para tanto, o HU-FURG/EBSERH ser comunicado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
6.1.6.
Quando, por força de decreto, for ins tuído o horário de verão, a concessionária poderá, a qualquer
momento, mediante simples comunicação por escrito, ao HU-FURG/EBSERH, alterar, temporariamente, o horário de
ponta, ﬁcando dispensada a emissão de Termo Adi vo;
6.1.7.
O horário a ser observado na determinação da segmentação horária, deve ser o constante no registrador
digital integrante do equipamento de medição. Quando ocorrer defasagem horária deste em relação à hora oﬁcial
brasileira em níveis prejudiciais ao HU-FURG/EBSERH, a concessionária deverá ser comunicada imediatamente, por
escrito, para as providências necessárias visando a sua regularização;
6.1.8.
A concessionária se reserva o direito de proceder o ajuste compulsoriamente, com a devida
comunicação ao HU-FURG/EBSERH, sempre que for constatado um desvio superior a 10 (dez) minutos em relação à hora
oﬁcial brasileira;
6.1.9.
Sempre que for necessário o acesso da concessionária às dependências da subestação do HUFURG/EBSERH, deverá ser comunicado à contratada com a antecedência mínima de 1 (um) dia ú l.
6.2.

Horário de atendimento:
6.2.1.
por ano;

O fornecimento de energia elétrica deverá ser, obrigatoriamente, durante 24 horas por dia e 365 dias

6.2.2.
Em caso da necessidade de uma interrupção programada, de longa duração, a concessionária deve
comunicar ao HU-FURG/EBSERH, por escrito, com uma antecedência mínima de 5 (dias) úteis;
6.2.3.
Em caso de interrupção momentânea, não programada, a concessionária deverá informar o mo vo da
interrupção ao HU-FURG/EBSERH, no prazo máximo de 3 (três) dias após o ocorrido.

7.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

7.1.

Dos atores que par ciparão da gestão de contrato:
7.1.1.

Gestor do Contrato;
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7.1.2.

Fiscalização Técnica;

7.1.3.

Fiscalização Administra va;

7.1.4.
Os atores acima mencionados poderão ser alterados, a critério da Contratante ou por impossibilidade
destes na permanência da função, por meio de Portaria de nomeação especíﬁca.
7.2.
A comunicação entre a Contratante e a Contratada será realizada: por meio eletrônico, via e-mail; por telefone e
via correspondência.
7.3.
No ﬁnal de cada período de avaliação, a Contratante, por meio do ﬁscal, elaborará um relatório ﬁnal,
descrevendo o total de ocorrências havidas durante o período. A avaliação será mensal e o relatório deve ser entregue pelos
ﬁscais antes do pagamento da fatura.
7.4.
Avaliação mensal contratual: mensalmente, os ﬁscais de contrato realizarão relatório qualita vo rela vo aos
serviços prestados, conforme formulário padrão da Contratante para avaliação gerencial e acompanhamento, os quais serão
levados em consideração para ﬁns de avaliação quanto à renovação contratual e ações gerenciais visando a melhoria da
qualidade dos serviços.
7.5.

As sanções e respec vos procedimentos para aplicação estão previstos neste Termo de Referência.

7.6.

Os critérios de pagamento estão previstos neste Termo de Referência.

8.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
8.2.
Exercer o acompanhamento e a ﬁscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
8.3.
No ﬁcar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execução dos serviços, ﬁxando prazo para a sua correção, cer ﬁcando-se que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas;
8.4.
de Referência;

Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste Termo

8.5.
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em
conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
8.6.

Não pra car atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
8.6.1.
exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais
como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
8.6.2.

direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

8.6.3.
considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou en dade
responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
8.7.

Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

8.8.

Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

8.9.
Cien ﬁcar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis
quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
8.10.
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especiﬁcações técnicas, orçamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e no ﬁcações expedidas.
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OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1.
Executar os serviços conforme especiﬁcações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e u lizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quan dade mínimas especiﬁcadas neste Termo de
Referência e em sua proposta;
9.2.
Reparar, corrigir, remover ou subs tuir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo ﬁxado pelo ﬁscal do
contrato, os serviços efetuados em que se veriﬁcarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados;
9.3.
Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado à União ou à en dade federal, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ﬁcando a
Contratante autorizada a descontar da garan a ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
9.4.
U lizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
9.5.
Vedar a u lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de conﬁança no órgão Contratante, nos termos do ar go 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;
9.6.
Quando não for possível a veriﬁcação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela ﬁscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da
prestação dos serviços, os seguintes documentos:
9.6.1.

prova de regularidade rela va à Seguridade Social;

9.6.2.

cer dão conjunta rela va aos tributos federais e à Dívida A va da União;

9.6.3.
do contratado;

cer dões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede

9.6.4.

cer dão de Regularidade do FGTS – CRF;

9.6.5.
Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da
IN SEGES/MP n. 5/2017;
9.7.
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Cole vo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação especíﬁca, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
9.8.
Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se veriﬁque no local dos serviços.
9.9.
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garan ndo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos rela vos à execução do empreendimento.
9.10.
Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer a vidade que não esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.11.
Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução
dos serviços, durante a vigência do contrato.
9.12.
Promover a organização técnica e administra va dos serviços, de modo a conduzi-los eﬁcaz e eﬁcientemente, de
acordo com os documentos e especiﬁcações que integram este Termo de Referência, no prazo determinado.
9.13.
Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação per nente, cumprindo as determinações
dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
9.14.
Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos
execu vos que fujam às especiﬁcações do memorial descri vo.
9.15.
Não permi r a u lização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permi r a u lização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre;
9.16.
Manter durante toda a vigência do contrato, em compa bilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas na licitação;
9.17.
Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deﬁciência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a
contratada houver se beneﬁciado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
9.18.

Guardar sigilo sobre todas as informações ob das em decorrência do cumprimento do contrato;

9.19.
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança
da Contratante;
9.20.
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e ro nas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quan dade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela
boa técnica, normas e legislação;
9.21.

Garan r o fornecimento de energia elétrica durante 24 horas por dia e 365 dias por ano;

9.22.
Deverá manter, diariamente, serviços de emergência para atendimento imediato de chamados para
normalização do fornecimento, inclusive nos sábados, domingos e feriados;
9.23.

A CONTRATADA deverá atender, com presteza e pontualidade, a qualquer chamado da CONTRATANTE.

10.

ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam man das as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração
à con nuidade do contrato.

11.

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1.
O acompanhamento e a ﬁscalização da execução do contrato consistem na veriﬁcação da conformidade da
prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos art. 101 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.
11.2.
O representante da Contratante deverá ter a qualiﬁcação necessária para o acompanhamento e controle da
execução dos serviços e do contrato.
11.3.
A veriﬁcação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste
Termo de Referência.
11.4.
A ﬁscalização do contrato, ao veriﬁcar que houve subdimensionamento da produ vidade pactuada, sem perda
da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual
à produ vidade efe vamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais, previstos no ar go 110 do
Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh.
11.5.
A conformidade do material/técnica/equipamento a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Termo de Referência, informando as respec vas quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
11.6.
O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências veriﬁcadas, adotando as
providências necessárias ao ﬁel cumprimento das cláusulas contratuais.
11.7.
O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a
aplicação de sanções administra vas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual.
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11.8.
As a vidades de gestão e ﬁscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preven va,
ro neira e sistemá ca, podendo ser exercidas por servidores, equipe de ﬁscalização ou único servidor, desde que, no exercício
dessas atribuições, ﬁque assegurada a dis nção dessas a vidades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o
desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
11.9.
A ﬁscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e u lizará o Instrumento de
Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento subs tuto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo
haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:
a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as a vidades
contratadas; ou
b) deixar de u lizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou u lizá-los com qualidade ou
quan dade inferior à demandada.
11.9.1.
A u lização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da
prestação dos serviços.
11.10.
Durante a execução do objeto, o ﬁscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos
serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
11.11.
O ﬁscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o
caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
11.12.
Em hipótese alguma, será admi do que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizada.
11.13.
A CONTRATADA poderá apresentar jus ﬁca va para a prestação do serviço com menor nível de conformidade,
que poderá ser aceita pelo ﬁscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de
fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
11.14.
Na hipótese de comportamento con nuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
11.15.
O ﬁscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja
suﬁciente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.
11.16.
A conformidade do material a ser u lizado na execução dos serviços deverá ser veriﬁcada juntamente com o
documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na
proposta, informando as respec vas quan dades e especiﬁcações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
11.17.
As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Norma va SLTI/MP nº
05, de 2017, aplicável no que for per nente à contratação.
11.18.
A ﬁscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e ﬁscais.

12.

DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura ocorrerá mensalmente, no momento que a concessionária realizar a leitura do
consumo através da veriﬁcação no medidor instalado na unidade consumidora (CONTRATANTE).
12.2.
No prazo de até 5 dias corridos da emissão da fatura, cada ﬁscal ou a equipe de ﬁscalização deverá elaborar
Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
12.2.1.
quando a ﬁscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à ﬁscalização técnica e
administra va e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para
recebimento deﬁni vo.
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12.3.
Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do úl mo.
12.3.1.
Na hipótese de a veriﬁcação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes vamente,
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
12.4.
No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a par r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato
deverá providenciar o recebimento deﬁni vo, ato que concre za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes
diretrizes:
12.4.1.
Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela ﬁscalização e, caso haja
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per nentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec vas correções;
12.4.2.
Emi r Termo Circunstanciado para efeito de recebimento deﬁni vo dos serviços prestados, com base
nos relatórios e documentações apresentadas.
12.5.
O recebimento provisório ou deﬁni vo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garan as concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

13.

DO PAGAMENTO

13.1.
O pagamento será realizado no prazo de vencimento indicado na fatura emi da pela CONTRATADA, através de
ordem bancária, de acordo com as exigências administra vas em vigor.
13.2.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, devidamente
acompanhada das comprovações mencionadas no item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG nº 5/2017.
13.3.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emi da a ordem bancária para pagamento.

13.4.
Antes do pagamento, o Contratante realizará consultas para veriﬁcar a manutenção das condições de
habilitação da Contratada, imprimindo e juntando os resultados ao processo de pagamento.
13.4.1.

Serão efetuadas as seguintes consultas:
13.4.1.1.

Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores – SICAF;

13.4.1.2.

Cadastro Informa vo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN;

13.4.1.3.

Cer dão Nega va de Débitos Trabalhistas – CNDT;

13.4.1.4.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administra va;

13.4.1.5.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;

13.4.1.6.

Cer dão Nega va de Inidôneos – TCU.

13.5.
Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência,
por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
13.6.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos
órgãos responsáveis pela ﬁscalização da regularidade ﬁscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios per nentes e necessários para garan r o recebimento de seus
créditos.
13.7.
Persis ndo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos
do processo administra vo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
13.8.
Havendo a efe va execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
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13.9.
Somente por mo vo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância,
devidamente jus ﬁcado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução
com a contratada inadimplente no SICAF.

14.

REAJUSTE

14.1.
Os preços serão reajustados de acordo com as tarifas de energia elétricas vigentes e estabelecidas pela ANEEL
(Agência Nacional de Energia Elétrica).

15.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1.
Pela inexecução total ou parcial do contrato a EBSERH poderá, garan do o regular processo administra vo,
aplicar ao contratado as seguintes sanções:
15.1.1.

Advertência;

15.1.2.

Multa de:
15.1.2.1.
objeto;

até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do

15.1.2.1.1.
em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida.
15.1.2.2.
0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo.
15.1.3.
Suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento de contratar com a EBSERH, por
prazo não superior a 2 (dois) anos.
15.1.4.
Se a multa aplicada for superior ao valor da garan a prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Ebserh ou cobrada
judicialmente.
15.2.
As sanções de advertência e suspensão poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respec vo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da no ﬁcação da
instauração do processo administra vo para apuração de descumprimento de obrigação contratual.
15.3.

Poderá ser emi da GRU – Guia de Recolhimento da União para pagamento da multa devida pela contratada.

15.4.
A sanção de suspensão temporária de par cipação em licitação e impedimento de contratar com a
EBSERH poderá também ser aplicada à empresa ou ao proﬁssional que:
15.4.1.
Tenha sofrido condenação deﬁni va por pra car, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
15.4.2.

Tenha pra cado atos ilícitos visando a frustrar os obje vos da licitação;

15.4.3.

Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a EBSERH em virtude de atos ilícitos pra cados.

15.4.4.

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato;

15.4.5.

Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

15.4.6.

Apresentar documentação falsa exigida para o certame;

15.4.7.

Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

15.4.8.

Não man ver a proposta;

15.4.9.

Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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15.4.10.
Comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prá ca de atos lesivos à Administração Pública
previstos na Lei 12.846/2013.
15.5.
A EBSERH informará os dados rela vos às sanções por ela aplicada aos contratados de forma a manter
atualizado o CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas de que trata a Lei nº 12.846/13, bem como no SICAF Sistema de Cadastramento Uniﬁcado de Fornecedores.
15.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator,
o caráter educa vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
15.7.

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
GRAU
1
2
3
4
5

ITEM
1
2
3
4
5

16.

Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permi r situação que crie a possibilidade de causar dano sico, lesão corporal ou conseqüências letais, por
ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo mo vo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por
unidade de atendimento;
Manter funcionário sem qualiﬁcação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Subs tuir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após
reincidência formalmente no ﬁcada pelo órgão ﬁscalizador, por item e por ocorrência.

GRAU
05
04
03
01
03

ASSINATURAS

Equipe de Planejamento da Contratação:
(Assinado Eletronicamente)
Antônio Donize

de Andrade

Engenheiro Eletricista
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

(Assinado Eletronicamente)
Willian José Soares
Assistente administra vo
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

(Assinado Eletronicamente)
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Cris ano Gloria Oliveira
Assistente Administra vo
Membro da Equipe de Fiscalização: SIM

Diante do exposto, no processo de Planejamento da Contratação, aprovo o referido Termo de Referência.

(Assinado Eletronicamente)
Wilson Oliveira Júnior
Chefe da Divisão Logís ca e Infraestrutura Hospitalar

Documento assinado eletronicamente por Antonio Donize de Andrade, Engenheiro(a) Eletricista,
em 11/02/2020, às 15:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Willian Jose Soares, Assistente Administra vo, em
11/02/2020, às 15:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wilson Oliveira Junior, Chefe de Divisão, em 11/02/2020,
às 16:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Cris ano Gloria Oliveira, Assistente Administra vo, em
11/02/2020, às 16:13, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 4962187 e
o código CRC 20349B40.

Referência: Processo nº 23764.017146/2019-76 SEI nº 4962187
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