SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº187/2017
O HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, por meio
do pregoeiro designado por portaria interna que consta nos autos do processo, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local abaixo indicados fará realizar licitação,
na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do TIPO MENOR PREÇO ANUAL, para
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, preditivo e
corretivo integral nos bens móveis e imóveis do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Goiás, localizado na Primeira Avenida, Quadra 68, nº 545, Setor Leste Universitário, Goiânia –
Goiás, com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório observará integralmente as
disposições da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, do
Decreto nº 8.538/2015, e, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 8.666/1993, e da Instrução
Normativa nº 02/2008/SLTI/MPOG. Processo nº 23070.012231/2017-94.
DATA: 06/11/2017
HORÁRIO: 09:00 Horas (HORÁRIO DE BRÁSILIA)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
1
DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste Pregão Eletrônico a contratação de empresa prestação de serviços
contínuos de manutenção preventiva, preditivo e corretivo integral nos bens móveis e imóveis do
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, localizado na Primeira Avenida, Quadra 68,
nº 545, Setor Leste Universitário, Goiânia – Goiás, com fornecimento de mão-de-obra com
dedicação exclusiva, conforme especificado no termo de referência anexo a este edital.
1.2
Os serviços serão contratados por um período de 12 (doze) meses para serem executados de
forma contínua, podendo ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos até o limite de
60 (sessenta) meses, desde que fique comprovada a obtenção de preços e condições mais vantajosas
para a Administração.
1.3
No caso de ocorrer divergência entre as especificações do objeto descrito no Comprasnet e
as especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as especificações do Edital.
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2
DA ESTIMATIVA DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1 A estimativa anual da despesa relativa à prestação dos serviços objeto deste edital é
R$ 2.033.200,80 (dois milhões trinta e três mil e duzentos reais e oitenta centavos).
2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constantes do processo administrativo,
elaborado com base na Instrução Normativa nº 05/2014 da SLTI/MPOG, conforme documentos
acostados ao processo.
2.3
As despesas decorrentes da contratação de Pregão Eletrônico correrão à conta de recursos
consignados no Orçamento Geral da União, na conta dos recursos classificados no Elemento de
Despesa n.º 339037, Programa de Trabalho n.º 109673, Fonte 6153.

3
DA DEFINIÇÃO E AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E DA QUALIFICAÇÃO DA MÃO
DE OBRA
3.1
A definição e as descrições dos serviços e a qualificação da mão de obra estão estabelecidos
no termo de referência anexo a este instrumento convocatório.
4
DO DIMENSIONAMENTO DA MÃO-DE-OBRA E HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS
4.1
O dimensionamento da mão-de-obra e os horários de prestação dos serviços estão
estabelecidos no termo de referência anexo a este instrumento convocatório.
5
DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
5.1
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação e que:
5.1.1 Atendam as condições deste Edital e seus Anexos e apresentem a documentação exigida,
original ou cópia autenticada;
5.1.2 Estejam credenciadas regularmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
– SICAF, nos termos do Art. 1º, § 1º, do Decreto nº 3.722, de 09/01/2001;
5.1.3 No caso de encontrar-se vencida a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à
qualificação econômico-financeira do licitante inscrito no SICAF, será facultada a apresentação
desta documentação, atualizada, ao Pregoeiro, no momento da habilitação;
5.2
As empresas não cadastradas no SICAF que tiverem interesse em participar do presente
Pregão Eletrônico, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora
dos Órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data do recebimento das
propostas, conforme previsto no Art. 3º, § 2º, do Decreto nº. 3.722/2001;
5.3 Não poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que:
5.3.1 Se encontrem em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
5.3.2 Estejam suspensas temporariamente de participar em licitação e contratar com a Universidade
Federal de Goiás, nos termos inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/1993;
5.3.3 Se encontrem impedidas de licitar e contratar com a União, nos termos do Art. 7º da Lei
nº 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005;
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5.3.4 Estejam declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública, conforme o
inciso IV do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993;
5.3.5 Se enquadrem em qualquer das vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993;
5.3.6 Que não funcionem no País, no caso de empresas ou sociedades estrangeiras;
5.3.7 Estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
5.4 Será permitida a participação de empresa estrangeira, desde que autorizada a funcionar no
País;
5.5 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da
licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, na data e horário estipulados nesse
Edital (horário de Brasília/DF), exclusivamente por meio de Sistema Eletrônico;
5.6 Para participação neste Pregão Eletrônico a licitante deverá manifestar, em campo próprio do
Sistema Eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento aos requisitos de habilitação previstos no
Edital e seus Anexos e que a sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital.
6
DO CREDENCIAMENTO
6.1 As empresas licitantes deverão estar regularmente credenciadas junto ao órgão provedor do
Sistema Eletrônico, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, antes da data de realização do Pregão;
6.2
O credenciamento dar-se-á no site www.comprasnet.gov.br, mediante atribuição de chave de
identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao Sistema Eletrônico;
6.3 O credenciamento da empresa licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação;
6.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante
ou de seu representante legal na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este certame licitatório;
6.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao
HC-UFG/EBSERH, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
7
7.1

DA ABERTURA E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A abertura da sessão pública deste Pregão Eletrônico, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na
data e horário indicados o preâmbulo deste Edital;
7.2
A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do Sistema;
7.3
A sessão pública poderá ser reaberta quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for
inabilitado, quando a empresa adjudicada não assinar o contrato ou não retirar o instrumento
equivalente; ou na hipótese de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente, ou na hipótese de anulada a própria sessão pública;
7.4
Todos os licitantes remanescentes serão convocados para acompanhar a sessão reaberta;
7.5
A convocação poderá ser por meio do “chat”, e-mail, ou por fac-símile, de acordo com a fase
do procedimento licitatório;
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7.6
A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no
SICAF, sendo da responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

8
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1
Na data e horário estipulados neste Edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico
para cadastramento das propostas, não havendo nesse momento a identificação dos participantes, o
que só ocorrerá após o encerramento desta fase, conforme as regras estabelecidas neste Edital e de
acordo com as normas vigentes;
8.2
Aberta a sessão o Pregoeiro verificará as proposta apresentadas e desclassificará aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;
8.2.1 A desclassificação da proposta será, obrigatoriamente, fundamentada e registrada no Sistema,
com acompanhamento em tempo real pelos licitantes;
8.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação;
8.3
O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances;
8.4
Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada;
8.5
Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o início ou o encerramento da fase
de lances;
8.6
A empresa licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
8.7
Incumbe à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
8.8
A Proposta Comercial deverá conter:
8.8.1 A descrição detalhada dos serviços ofertados, indicando o preço e condições da prestação dos
serviços, bem como de todos os equipamentos necessários para a plena execução do objeto deste
Edital;
8.8.2 O preço mensal e o preço anual, em algarismos arábicos e por extenso, expresso em moeda
corrente nacional. Havendo discordância entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
será considerado o valor por extenso, devendo o Pregoeiro proceder às correções necessárias;
8.8.3 Em sua proposta a empresa deverá especificar também o valor unitário de cada posto
de trabalho, bem como discriminar em planilha de formação de preços todos os custos
relativos à contratação (equipamentos).
8.8.4 O prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade,
considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 90 (noventa) dias;
8.8.5 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas de qualquer
natureza, inclusive encargos sociais, trabalhistas e impostos, incidentes sobre o objeto deste Pregão,
nada mais sendo lícito pleitear a esse título;
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8.9
Nos valores propostos devem ser inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha
de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;
8.9.1 A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.10 A proposta de preços da licitante vencedora, contendo as especificações detalhadas do objeto
ofertado deverá ser impressa e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas após o encerramento da etapa de lances, acompanhada da
documentação da habilitação;
8.10.1 A proposta de preços deverá ser entregue acompanhada, obrigatoriamente, das
Planilhas de Custos e Formação de Preços, de acordo com o modelo, atualizado, instituído pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, anexo III da IN 02/2008;
8.10.2 Deverá ser preenchida uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada tipo de
posto de trabalho;
8.11 Será desclassificada a proposta que:
8.11.1 Não atender as exigências do presente Edital e seus Anexos, ou;
8.11.2 Que contenha vícios ou ilegalidade, ou que não apresente as especificações técnicas exigidas;
8.11.3 Que apresente preço superior ao estipulado ou que apresente preços manifestamente
inexeqüíveis;
8.11.4 Que apresente ou que sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis;
8.12 A empresa licitante deverá declarar em campo próprio do Sistema Eletrônico que se enquadra
ou não na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, para fins de
aplicação do tratamento favorecido e diferenciado, previsto no regulamento do Decreto nº
8.538/2015;
8.13 A empresa licitante que se beneficiar, de forma ilícita, do tratamento favorecido e
diferenciado previsto no Decreto nº 8.538/2015 incorrerá em fraude ao certame licitatório,
sujeitando-se à penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, além de ser
descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste
Edital e das demais cominações legais;
8.14 O Pregoeiro poderá adotar procedimentos complementares, mediante diligência, tais como
solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de
ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº 123/2006 e do Decreto 8.538/2015;
8.15 Quando do registro das propostas no Sistema Eletrônico, a empresa licitante deverá observar e
incluir o detalhamento do objeto ofertado no campo “Descrição Detalhada do Objeto;
8.15.1 A ausência do detalhamento do objeto no citado campo não acarretará a desclassificação da
proposta da licitante, podendo tal falha ser sanada mediante realização de diligência destinada a
esclarecer ou complementar as informações;

5

8.16 O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, indicado nos documentos da proposta de
preço e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da licitante que, efetivamente, irá
celebrar o contrato;
8.17 A Declaração falsa atinente ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o
licitante às sanções previstas neste Edital.
8.18 Além das especificações estabelecidas neste item os fornecedores deverão observar todos os
requisitos presentes no termo de referência anexo a este instrumento convocatório.
9
DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9.1
Iniciada a etapa competitiva, as empresas licitantes com propostas classificadas poderão
encaminhar lances, exclusivamente, por meio do Sistema Eletrônico, sendo informadas,
imediatamente, do seu recebimento e do valor consignado no registro;
9.2
As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras de
aceitação dos mesmos;
9.3
Não será aceito lance incompatível com o valor estimado ou preço manifestamente
inexeqüível;
9.3.1 Para fins de aceitabilidade do menor lance, considera-se manifestamente inexeqüível o preço
que, comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos decorrentes da contratação;
9.3.2 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para
o mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha
de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta.
9.4
Os lances deverão ser ofertados no valor anual (somatório do preço de todos os postos de
trabalho), contendo cada lance no máximo 2 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos,
sob pena de exclusão do lance;
9.5
Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado no sistema;
9.5.1 Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado
pelo Sistema;
9.5.2 Em observância as disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 04 de outubro de 2013, o
intervalo entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos
e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 03 (três) segundos;
9.5.3 Os lances enviados em desacordo com o subitem 9.5.2 acima serão excluídos
automaticamente pelo sistema eletrônico;
9.6
Na ocorrência de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar;
9.7
Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a
identificação do detentor do lance;
9.8
No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o Sistema
Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
9.8.1 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados;
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9.8.2 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa, e terá reinicio somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes;
9.9
A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente
dos lances, emitido pelo Sistema Eletrônico às licitantes, após o que transcorrerá período de tempo
de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo Sistema Eletrônico, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances;
9.9.1 Alternativamente ao disposto no subitem 9.8, o encerramento da sessão pública dar-se-á por
decisão do Pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e
subseqüente transcurso do prazo de até 30 (trinta) minutos, findo o qual será encerrada a recepção de
lances;
9.9.2 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo Sistema
Eletrônico, contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance melhor classificado
para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar
condições diferentes daquelas previstas neste Edital;
9.9.3 A negociação será realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes;
9.10 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante melhor classificado;
9.10.1 A apresentação de novas propostas na forma prevista no subitem 9.10 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado;
9.11 Durante a seção pública a comunicação do Pregoeiro com as licitantes dar-se-á única e
exclusivamente via Sistema Eletrônico;
9.12 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado para a aquisição;
9.13 Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, a documentação exigida para habilitação, bem como a proposta
de preços melhor classificada, ajustada ao valor do lance dado ou negociada, no seguinte endereço:
Hospital das Clínicas/UFG – Unidade de Licitação - Primeira Avenida s/nº - Setor Leste
Universitário – Goiânia – Goiás, CEP 74605-020.
10
DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
10.1 O julgamento deste certame será efetuado considerando-se o MENOR PREÇO ANUAL
DO SERVIÇO.
10.2 Serão observados ainda os critérios estabelecidos no item 5 do Termo de Referência,
anexo a este instrumento convocatório.
10.3 Encerrada a etapa de lances, após verificadas e sanadas as situações de empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fins de aceitação, desclassificando aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, ou que contenham
vícios insanáveis, e divulgará o resultado do julgamento;
10.4 Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar, quanto às especificações dos
serviços e compatibilidade do preço, o Pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento
dos documentos de habilitação, que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do
Sistema Eletrônico.
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10.5 No caso da proposta de menor valor não ser aceita ou se a empresa licitante não atender às
exigências deste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital;
10.6 Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para
que seja obtida melhor proposta;
10.7 Na análise e julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e
classificação;
10.8 Confirmada a aceitabilidade da proposta, o Pregoeiro divulgará o resultado do julgamento do
preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste Edital e
seus anexos;
10.9 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de
custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta.
10.10 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
Microempresas e Empresas e Pequeno Porte, conforme previsto no Art. 5º do Decreto 8.538/2015;
10.10.1Considera-se empate as situações em que as ofertas apresentadas pelas Microempresas e
Empresas e Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço,
conforme estipula o Art. 5º, § 1º, do Decreto nº 8.538/2015;
10.10.2O critério de desempate previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta
válida não tiver sido apresentada por Microempresas e Empresas e Pequeno Porte;
10.11 A preferência de que trata o item 10.9 será concedida da seguinte forma:
10.11.1Ocorrendo o empate, a Microempresas e Empresas e Pequeno Porte melhor classificada
poderá fazer uma última oferta para desempate, obrigatoriamente, em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo Sistema, contados após a comunicação
automática para este fim, sob pena de preclusão do direito;
10.11.2
Na hipótese da Microempresa ou Empresa e Pequeno Porte melhor classificada
desistir do certame ou não se manifestar no prazo estabelecido, (conforme subitem anterior) serão
convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem em situações de empate, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito, no prazo fixado no subitem anterior;
10.12 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º,
da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:
10.12.1 prestados por empresas brasileiras;
10.12.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
10.13 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
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11
DA HABILITAÇÃO
11.1
A comprovação da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista das empresas
licitantes far-se-á mediante verificação on line no SICAF, a habilitação econômica e técnica deverá
observar as disposições do item 11.3 deste edital.
11.2 As empresas licitantes que não estiverem cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa nº
02/2010-SLTI/MPOG, deverão apresentar, no ato da habilitação, a seguinte documentação relativa à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira:
11.2.1 Documentos relativos à habilitação jurídica:
ICédula de identidade;
IIRegistro comercial, no caso de empresa individual;
IIIAto constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores;
IVInscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
VDecreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividades assim o exigir.
11.2.2 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
IProva de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
IIProva de regularidade com a Fazenda Federal (certidão conjunta, emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), com a Fazenda Estadual e
com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante (certidão emitida pelos respectivos
órgãos);
IIIProva de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
IVProva de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);
VProva de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
VIProva de inexistência de débitos trabalhistas (CNDT emitida pela Justiça do Trabalho);
11.2.2.1 Caso licitante seja considerando isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede, ou outra equivalente;
11.2.2.2 Caso o licitante detentor do menor preço seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de desclassificação;
11.3 As empresas licitantes, mesmo que cadastradas no SICAF, deverão comprovar a
qualificação técnica mediante a apresentação dos seguintes documentos, juntamente com as
respectivas propostas de preços impressas, para fins de habilitação:
11.3.1 Atestado(s) de capacidade técnico emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado,
que comprove a execução de serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto
licitado, por período não inferior a 3 (três) anos;
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11.3.1.1 Para a comprovação do prazo exigido no item 11.3.1 será permitido o somatório de
atestado, desde que o prazo comprovado não seja concomitante;
11.3.1.2 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior;
11.3.1.3 Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e deverão comprovar a execução de
contrato com no mínimo 20 (vinte) postos, conforme determinado na IN nº 02 de 30 de abril de 2008
– SLATI/MPOG;
11.3.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que
comprovem Índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1(um);
11.3.3 Comprovar existência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado para a contratação tendo por base as demonstrações
contábeis do exercício social.
11.3.4 Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta;
11.3.5 Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos
firmados pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data da
abertura da licitação. Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, conforme
Anexo V, acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último
exercício social e se houver divergência superior a 10% (para cima ou para baixo) em relação à
receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá apresentar as devidas justificativas para tal
diferença;
11.3.6 Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
11.3.7 Apresentar cópia autenticada do Alvará de Funcionamento atualizado;
11.3.8 Apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social autenticado em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de ata de eleição da diretoria.
11.3.9 Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Administração (CRA) ou no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) em plena validade
11.4 As empresas deverão apresentar ainda:
11.4.1 Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;
11.4.2 Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores,
conforme disposições contidas na Lei n.º 9.854 de 27/10/99;
11.4.3 Documento de comprovação da habilitação do representante legal da empresa licitante para
representá-la no certame licitatório e assinar proposta de preços, declarações e a ata de registro de
preços, se for o caso;
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11.4.4 No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverão estas apresentar declaração,
sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para qualificação como tal, conforme
previsto no do Decreto 8.538/2015;
11.5 Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação
de que trata o caput, será assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período,
para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
11.5.1 Para aplicação do disposto no acima, o prazo para regularização fiscal será contado a partir
da divulgação do resultado da fase de habilitação;
11.5.2 A prorrogação do prazo previsto acima poderá ser concedida, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
11.6 A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de
regularização fiscal de que tratam os itens acima.
11.7 A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo
facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
ou revogar a licitação.
11.8 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou em cópia
autenticada ou publicação em órgão da imprensa oficial. Na hipótese de apresentar cópias simples,
deverão ser apresentados os correspondentes originais para conferência e autenticação;
11.9 No caso de encontrar-se vencida a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista
do licitante cadastrado no SICAF, será facultada a apresentação desta documentação, atualizada, ao
Pregoeiro, no momento da habilitação;
11.10 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
11.11 Na análise da documentação relativa à habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação;
11.12 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz,
se o licitante for a matriz; em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
11.13 Será inabilitada a empresa licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.
12
DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E
PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO
12.1
Até 2 (dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão;
12.2
Caberá ao Pregoeiro ou a autoridade superior do HC/UFG, auxiliados pelo setor
responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas, cuja decisão deverá constar dos autos do processo administrativo do certame;
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12.3
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
a realização do certame;
12.4
A impugnação deverá ser motivada e formalizada por escrito, encaminhada ao Pregoeiro ou
à autoridade superior do HC/UFG, mediante protocolo do original, nos seguintes horários: das 8:00
às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis, no seguinte endereço: Hospital das Clínicas/UFG –
Comissão de Licitação - Primeira Avenida s/nº - Setor Leste Universitário – Goiânia – Goiás, CEP
74605-020;
12.5
A impugnação, além da formalização por escrito, deverá ser disponibilizada em meio
magnético ou eletrônico (.doc), face à obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido
de impugnação juntamente com a decisão proferida.
12.6
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 3 (três) dia úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico hc.licita@hotmail.com.
13
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1
Existindo intenção de interpor recurso administrativo a licitante deverá manifestá-la ao
Pregoeiro por meio eletrônico, durante a sessão pública, imediatamente após a declaração do
vencedor, em formulário próprio do Sistema, explicitando sucintamente suas razões, exclusivamente
pelo site www.comprasnet.gov.br;
13.2
A empresa licitante que manifestar a intenção de interpor recurso terá o prazo de 3 (três)
dias úteis para apresentar as razões do recurso, por escrito;
13.3
As demais empresas licitantes ficam, desde logo, intimadas para, querendo, apresentarem
contrarrazões, no mesmo prazo, contados do término do prazo do recorrente, exclusivamente pelo
site www.comprasnet.gov.br;
13.4
Os recursos administrativos serão apreciados e julgados pelo Pregoeiro sendo que, no caso
de manter a sua decisão quanto ao ato recorrido, remeterá o recurso para apreciação e decisão da
Autoridade Competente do HC-UFG/EBSERH;
13.5
Fica assegurado às licitantes vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus
interesses;
13.6
A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito
de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor;
13.7
O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
13.8
O recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo, exceto
quando for contra decisão relativa à habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento de
proposta de preços;
13.9
Não serão conhecidos os recursos administrativos interpostos após os prazos fixados neste
Edital ou quando interposto sem motivação;
13.10
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no seguinte
endereço: Hospital das Clínicas/UFG – Unidade de Licitações - Primeira Avenida s/nº - Setor Leste
Universitário – Goiânia – Goiás, CEP 74605-020.
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14
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1
A Adjudicação do objeto deste Pregão será efetuada pelo Pregoeiro quando não houver
interposição de recurso administrativo.
14.2
Na hipótese de haver recurso administrativo contra ato do Pregoeiro, a adjudicação e será a
cargo da Autoridade Competente do HC-UFG/SEBSERH, após serem decididos os recursos e
constatada a regularidade dos atos praticados;
14.3
A homologação do resultado desta licitação será realizada pela Autoridade
Competente do HC-UFG/SEBSERH, depois de decididos os recursos, quando houver, e constatada a
regularidade do procedimento;
14.4
A homologação deste Pregão não implica direito das empresas adjudicatárias à contratação.
15
DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO
15.1
Será celebrado contrato com a adjudicatária, com vigência de 12 (doze) meses, de acordo
com o que estabelece a Lei nº 8.666/93 de, conforme minuta, Anexo IV;
15.2
O prazo de vigência do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administração,
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses;
15.3
A adjudicatária convocada terá o prazo de três dias úteis para assinar e devolver o
contrato assinado à contratante;
15.4
O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, indicado no ato
constitutivo da empresa;
15.5
No caso de ser assinado por procurador, o mesmo deverá apresentar, no ato de assinatura do
contrato, procuração com poderes específicos para este fim, com firma reconhecida em cartório, em
original ou cópia autenticada;
15.6
Como condição para assinatura do contrato, a licitante vencedora do certame deverá manter
as mesmas condições de habilitação;
15.7
Na hipótese de o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato ou recusar a assinar o referido instrumento, poderão ser convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro, sem prejuízo de aplicação das sanções administrativas previstas
neste Edital à licitante faltosa;
15.8
Não será permitida pela contratada a subcontratação, total ou parcial, dos serviços objeto
deste Pregão Eletrônico, como também não será permitido alienar ou transferir direitos decorrentes
da contratação.
15.9
Os serviços deverão ser iniciados imediatamente à assinatura do contrato.
16
DA RESCISÃO CONTRATUAL
16.1 O contrato que vier assinado poderá ser rescindido na hipótese de ocorrência das situações
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, no art.7º da Lei 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto
nº 5.450/2005, devidamente justificado pela autoridade competente e respeitado o direito
constitucional do contraditório e da ampla defesa;
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17
17.1

DA GARANTIA CONTRATUAL
As especificações relativas à garantia contratual estão estabelecidas no termo de referência e
contrato anexos a este instrumento convocatório.

17 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDES DA CONTRATADA
17.1 A contratada deverá apresentar declaração indicando preposto da contratada para representála durante a execução do contrato;
17.2 As demais obrigações, deveres e responsabilidades da contratada estão determinados no
termo de referência anexo a este instrumento convocatório.
18
DOS RELATÓRIOS MENSAIS
18.1 As regras relativas aos relatórios mensais estão discriminadas no termo de referência anexo a
este instrumento convocatório.
19
DAS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA
19.1 As normas técnicas e de segurança estão discriminadas no termo de referência anexo a este
instrumento convocatório.
20 EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS
20.1 As especificações relativas ás execuções dos serviços estão discriminadas no termo de
referência anexo a este instrumento convocatório.
21
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
21.1 As obrigações, deveres e responsabilidades da contratante estão determinados no termo de
referência anexo a este instrumento convocatório.
22
DO PAGAMENTO
22.1 As condições dos termos de pagamentos estão discriminados no termo de referência anexo a
este instrumento convocatório.
23 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
23.1 As sanções administrativas relativas ao certame e execução contratual estão estabelecidas no
termo de referência e minuta contratual, anexos a este instrumento convocatório.
24 DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
24.1 A contratada fica obrigada a aceitar, no interesse da Administração, nas mesmas condições
assumidas, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato inicial atualizado, conforme prevê o § 1º do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.
24.2 O contrato poderá ser alterado, devidamente justificado, na hipótese de ocorrência de situação
prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
25 DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS
25.1 Os termos relativos a eventual repactuação de preços estão estabelecidos no termo de referência
anexo a este instrumento convocatório.
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26
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS CONTRATOS
26.1 Os procedimentos relativos ao acompanhamento e fiscalização do contrato estão
disciplinados no termo de referência anexo a este edital.
27 DA AVALIAÇÃO DO GRAU DE EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
27.1 Os termos da avaliação do grau de eficiência da prestação dos serviços estão estabelecidos no
termo de referência anexo a este edital.
28 DA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
28.1 Os termos relativos à conta vinculada para garantia do cumprimento de obrigações
trabalhistas estão estabelecidos no termo de referência anexo a este edital.
29 DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE E DAS BOAS PRÁTICAS
RECOMENDADAS
29.1 Os critérios de sustentabilidade e das boas práticas recomendadas para a contratação do
serviço estão estabelecidos no termo de referência anexo a este edital.
30 SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E CESSÃO DE DIREITOS
30.1 A contratada não poderá subcontratar com terceiros, total ou parcialmente, os serviços
objeto do presente pregão, a serem executados junto à contratante;
30.2 A contratada não poderá ainda, por quaisquer meios admitidos em direito, alienar, ceder,
transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos decorrentes do cumprimento do contrato
firmado.
31
DA VISTORIA (FACULTATIVA)
31.1 Os termos relativos à vistoria estão estabelecidos no termo de referência anexo a este
instrumento convocatório e a mesma tem natureza facultativa não consistindo requisito de
habilitação.
32
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
32.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário;
32.2 A autoridade competente do HC/UFG poderá revogar este procedimento licitatório em face
de razões de interesse público, por fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentodo;
32.2.1 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato, sem que os licitantes tenham
direito a qualquer indenização;
15

32.3 Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação da Proposta;
32.4 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
32.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento, iniciando e vencendo-se os prazos somente em dias de expediente
normais;
32.6 As normas que disciplinam este certame licitatório serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação;
32.7 A participação neste Pregão implica na aceitação tácita integral e irretratável das normas
estipuladas neste Edital, assim como na observação dos preceitos legais e regulamentares
pertinentes;
32.8 Não será realizada contratação de empresa que tenha como proprietário, sócio, acionista,
membro da gerência ou administração servidor público do seu quadro de pessoal;
32.9 No caso de divergência entre as disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que o compõem, prevalecerá as deste Edital.
32.10 Integram este Edital para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
ANEXO I – Descrição dos Serviços;
ANEXO II – Declarações
ANEXO III - Termo de Referência
ANEXO IV - Minuta do contrato
ANEXO V - Declaração De Contratos Firmados com a Iniciativa Privada e a Administração
Pública
33 DO FORO
33.1 O Foro para dirimir os possíveis litígios que decorrem dos procedimentos licitatórios, será o
da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
GUSTAVO
AQUINO
JORDAO:034116
28170

Assinado de forma
digital por GUSTAVO
AQUINO
JORDAO:03411628170
Dados: 2017.10.11
07:44:15 -03'00'

Goiânia, 10 de Outubro de 2017.

Gustavo Jordão
Por Delegação de Competência Portaria Interna 32/2015
Chefe da Unidade de Licitações
HC-UFG/EBSERH
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ANEXO I – DO OBJETO

IT
E
M

01

DESCRIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
CONTÍNUOS
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
PREDITIVO
E
CORRETIVO
INTEGRAL
NOS
BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
DO
HOSPITAL
DAS
CLÍNICAS
DA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
GOIÁS
COMFORNECIMEN
TO DE MÃO-DEOBRA
COM
DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA

UNIDA
DE DE
MEDID
A

MÊS

QUATI
DADE

VALOR
ESTIMAD
O
MENSAL

VALOR
ESTIMADO
ANUAL

12

R$
169.433,40

R$
2.033.200,80

OBS: DOS POSTOS DE TRABALHO CONTEMPLADOS NO OBJETO
POSTO

QUANTIDADE

CARGA HORÁRIA

01

Pedreiro

02

44 HORAS SEMANAIS

02

Serralheiro

02

44 HORAS SEMANAIS

03

Pintor de Obra

04

44 HORAS SEMANAIS

04

Encanador/ Instaladores de Tubulações

01

44 HORAS SEMANAIS

05

Eletricista de Manutenção

01

44 HORAS SEMANAIS

17

Eletroeletrônica
06

Mecânico de Refrigeração

03

44 HORAS SEMANAIS

07

Técnico em Eletromecânica

02

44 HORAS SEMANAIS

08

Técnico Mecânico

01

44 HORAS SEMANAIS

09

Instalador/Reparador de Redes
Telefônicas e de Comunicação de Dados

02

44 HORAS SEMANAIS

10

Marceneiro

01

44 HORAS SEMANAIS

11

Auxiliar de Serviços Diversos

05

44 HORAS SEMANAIS

12

Encarregado

01

44 HORAS SEMANAIS

1) No caso de ocorrer divergência entre as especificações do objeto descrito no
Comprasnet e as especificações técnicas constantes deste Edital – Anexo I, prevalecerão
as especificações do Edital – Anexo I.
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO
(identificação da licitação)
(Nome da Empresa)........................................................................................................ ...
CNPJn.º...................................................sediada.................................................................
(endereço completo)........................................., DECLARA, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
DECLARA, também, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n.º 8.666/93,
acrescido pela Lei n.º 9.854 de 27/10/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz (___)

Goiânia,

de

de 201_.

_________________________________________
(Assinatura e número da identidade do declarante)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

19

ANEXO III – TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OUTROS

1 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO
Este termo de referência visa à contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de
manutenção preventiva, preditivo e corretivo integral nos bens móveis e imóveis do Hospital das Clínicas
da Universidade Federal de Goiás, localizado na Primeira Avenida, Quadra 68, nº 545, Setor Leste
Universitário, Goiânia – Goiás, com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva para
execução dos trabalhos.
2 – FINALIDADE
A contratação visada por este Termo de Referência tem por finalidade viabilizar ao HC/UFG
condições de realizar a manutenção de bens móveis e imóveis de forma eficiente e manter as instalações
físicas do Hospital das Clínicas em condições adequadas de funcionamento.
Os serviços contratados possibilitarão a este Hospital realizar a manutenção preventiva eficiente
de seus bens móveis e imóveis, de forma que possíveis problemas relacionados às redes elétrica,
hidráulica e telefônica, além de pequenas obras civis entre outros, sejam evitados preventivamente ou
resolvidos de uma forma célere, com consequente melhoria na satisfação do público interno, melhor
conservação dos móveis e imóveis, além de redução de custos.
3 – JUSTIFICATIVA
A contratação em referência justifica-se em razão da necessidade de manter o prédio em perfeito
estado de funcionamento, com a realização de manutenções preventivas e corretivas dos serviços
integrados às instalações prediais, instalações elétricas de alta e baixa tensão, instalações telefônicas,
luminárias, instalação hidrossanitário, sistemas de combate a incêndio, caixa d'água e demais instalações
físicas como pisos, forros, esquadrias, pintura, cobertura, alambrados, pavimentação, etc., bem como a
manutenção e conservação de bens móveis.
Embora seja essencial o serviço objeto da contratação visada, o Hospital das Clínicas não dispõe
em seu quadro de pessoal de servidores para realizar este tipo de tarefa, visto que os cargos relativos às
categorias funcionais correlatas a este tipo de serviço foram extintos no serviço público há vários anos
(Lei nº 9.632/1998.
Ademais o plano de cargos e salários da EBSERH, empresa Gestora deste Hospital, não prevê a
contratação, por concurso público, dos cargos relacionados no objeto da contratação visada por este termo
de referência.
Alinha a contratação pretendida à política que Governo Federal vem implantado na
reestruturação da máquina administrativa através de estratégias de racionalidade, b u s c a n d o atingir
padrões de excelência em qualidade e produtividade, focando sua ação nas áreas fins e reduzindo a
demanda por serviços de apoio ao estritamente necessário.
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As tarefas de manutenção de bens móveis e imóveis, objeto a que se destina a contratação visada
por este Termo de Referência, são atividades meio de natureza comum e não demandam a atuação do
quadro de agentes administrativos do órgão, que atuam nas tarefas administrativas de maior
complexidade e responsabilidade
4 – FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAÇÃO E MODALIDADE DA LICITAÇÃO
A contratação da execução das atividades de manutenção de prédios, equipamentos e instalações,
objeto visado por este Termo de Referência, tem suporte no Dec. 2.271/1997 e na Instrução Normativa nº
02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG.
Será empregada a modalidade de licitação, na forma de pregão eletrônico, instituído pela Lei nº
10.520/2002 e regulamentado pelo do Dec. 5.450/2005, uma vez que se trata de serviços de natureza
comum, aplicando subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
O termo de contrato será elaborado de acordo com as disposições da Lei nº 8.666/93 e demais
legislação aplicável à matéria, no qual constarão as condições e obrigações previstas neste Termo de
Referência, além das demais cláusulas usuais dos contratos administrativos.
5 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO CERTAME LICITATÓRIO E APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA DE PREÇOS
5.1- O critério de julgamento adotado será o de menor preço global dos serviços.
5.1.1- Será considerada vencedora a proposta que, atendidas as especificações contidas no Edital e seus
anexos, o somatório dos valores dos itens dos serviços seja o menor preço global e cujo preço seja
considerado exequível.
5.2- A licitante deverá apresentar devidamente preenchida a Planilha Custos e Formação de Preços
(Anexo I), observando-se no preenchimento as orientações contidas na IN 02/2008 da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação/MPOG.
5.2.1- Deverá ser preenchida a Planilha de Custos e Formação de Preços, observando-se o horário de
trabalho, o salário normativo e benefícios mensais previstos em Convenção ou Dissídio Coletivo de
Trabalho, quando houver.
5.2.2- Deverá ser preenchida uma Planilha de Custos e Formação de Preços para cada tipo de posto de
trabalho.
5.3- Não será aceita proposta de preços com valor de salário base inferior ao fixado na Convenção
Coletiva de Trabalho para a categoria, quando existir.
5.4- A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Termo Referência.
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5.5- Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha de
custos e formação de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada
alterar a composição de seus preços unitários.
5.6- Para composição da proposta deverão ser observados, no que couberem, entre outros aspectos, todos
os custos pertinentes à execução dos serviços, inclusive custos adicionais que repercutam direta ou
indiretamente sobre a mão-de-obra utilizada, tais como: equipamentos, materiais, uniformes, valetransporte, auxílio alimentação ou outros benefícios legais concedidos; outros custos decorrentes de
desempenho técnico, comercial, operacional; lucro praticado pela licitante; tributos e contribuições
incidentes; despesas administrativas e operacionais, pagamento de taxas e impostos.
5.7- Não deverá ser incluídos nos cálculos da formação de preços valores relativos à insalubridade ou
periculosidade, pois o pagamento dependerá de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho
atestando a insalubridade, inclusive o grau da insalubridade.
5.7.1- Na hipótese de vir a ser devido qualquer um destes adicionais, o valor será incluído no contrato de
prestação de serviços mediante termo aditivado a fim de viabilizar o pagamento, após a devida análise
pelos órgãos técnicos do contratante.

6- GARANTIA CONTRATUAL
6.1- Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor
total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da celebração do
contrato, prorrogados por igual período a critério do Hospital das Clínicas.
6.1.2- Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a comprovação da
prestação da garantia no prazo fixado, o HC-UFG/EBSERH fica autorizado a promover a retenção dos
pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de atingir o valor
total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto à Caixa Econômica Federal, com correção
monetária, em favor do HC-UFG/EBSERH.
6.1.3- A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2%
(dois por cento).
6.4- O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I
e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

22

6.2- Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou prejuízos
decorrentes da execução do contrato:
6.2.1- Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
6.2.2- Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
6.2.3- As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada;
6.2.4- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas ela Contratada.
6.3- No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal em
conta específica com correção monetária, em favor do HC-UFG/EBSERH.
6.4- Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.
6.5- A garantia deverá ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses
após o término da vigência contratual.
6.6- No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
6.7- No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser
readequada ou renovada nas mesmas condições.
6.8- Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo HC-UFG/EBSERH, para
compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta
deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver
sido notificada.
6.9- Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao HC-UFG/EBSERH.
6.9.1- A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
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6.10- Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, o HC-UFG/EBSERH
reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias
decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade
de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.
6.11- O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
6.12- O HC-UFG/EBSERH não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
6.12.1- Caso fortuito ou força maior.
6.12.2- Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
6.12.3- Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
6.12.4- Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

7 – VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1- O valor mensal dos serviços especificados nesse Termo de Referência será definido mediante
pesquisa de preços a ser realizada pelo setor competente deste Hospital das Clínicas, nos moldes da IN
5/2014, alterada pela IN 03/2017, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação/MPOG.
8 – DEFINIÇÃO E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E DA QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DEOBRA
8.1 - DAS DEFINIÇÕES:
8.1.1 Manutenção Preventiva:
Serviços de caráter permanente, que obedecem a uma programação previamente estabelecida, apresentada
em cronograma físico devidamente aprovado pela Fiscalização cujas etapas são cumpridas obedecendo a
uma periodicidade pré-determinada.
8.1.1 Manutenção Preditiva:
Serviços de acompanhamento periódico dos equipamentos e sistemas, baseando-se na análise de dados
coletados por meio de monitoramentos ou inspeções em campo com programações previamente
estabelecidas, objetivando a antecipação de eventuais problemas que possam causar gastos maiores com
manutenções corretivas.
8.1.2 Manutenção Corretiva:
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Serviços esporádicos, ausentes de programação prévia ou de forma planejada para os casos em que o
equipamento possa continuar trabalhando sob falha até que exista uma oportunidade para realização da
manutenção, a serem executados em caráter eventual e/ou especial, de acordo com o surgimento de
ocorrências e solicitações dos vários setores do HC/UFG/EBSERH ou da fiscalização/gestão do contrato,
por meio de ordens de serviço expedidas ao Setor de Infraestrutura Física do HC/UFG/EBSERH.
8.1.3 Obras Civis:
Entende-se por obras civis de pequeno porte aquelas cuja área de intervenção não supere a área de piso de
36m² (trinta e seis) metros quadrados, área de parede de 200m² (duzentos) metros quadrados e linear de
300 (trezentos) metros e que não necessitem de projeto específico.
8.2 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:
8.2.1 Deverão ser adotadas as rotinas de manutenção preventiva, preditiva e corretiva, de maneira
padronizada para todos os sistemas, instalações e equipamentos, conforme descrição abaixo:
8.2.1.1 Hidráulica:
Manutenção e conservação dos banheiros, cozinhas, bebedouros, e outros; remoção, montagem,
manutenção e conservação dos sistemas hidráulicos que abastecem as edificações dos prédios;
manutenção e conservação dos sistemas de águas pluviais, rede de esgoto sanitário, sistemas de irrigação
e drenagem, e sistemas de gás; instalação e reparos de encanamentos, caixas d’água e troca de louças,
registros, torneiras, caixas de descarga, boias, ralos, sifões e outros; reparos de rotina das redes de água;
outros serviços hidráulicos que se façam necessários.
8.2.1.2 Eletricidade:
Remoção, instalação, manutenção e conservação de sistemas elétricos de potência trifásicos e
monofásicos; remoção, instalação, manutenção e conservação de chaves, fusíveis, disjuntores,
condutores, interruptores, tomadas, luminárias, reatores, lâmpadas, quadros gerais e de distribuição,
circuitos de distribuição, caixas de passagem, eletrodutos, malha de aterramento, SPDA e outros;
instalação, manutenção e conservação de motores elétricos, com verificação sistemática dos dispositivos
automação (chave de boia, etc.), além daqueles destinados a proteção (disjuntores, fusíveis, reles,
etc.);verificação sistemática da temperatura de motores e quadros elétricos com emissão de
relatório;;remoção, instalação, manutenção e conservação de instalações elétricas prediais, incluindo
remoção, instalação e substituição de condutores, instalação e remoção de tomadas de uso geral e de uso
específico, lâmpadas e equipamentos; remoção, instalação, manutenção e conservação de quadros de
distribuição, de comando e/ou de manobra; manutenção preventiva, preditiva e corretiva da subestação de
1MVA/13,8kV; manutenção preventiva, preditiva e corretiva de grupos geradores de até 625kVA/380V;
demais serviços relacionados;
8.2.1.3 Telefonia e Lógica:
Remoção, manutenção, conservação e instalação em instalações telefônicas analógicas e digitais e de
cabeamento estruturado predial.
8.2.1.4 Alvenaria:
Manutenção, conservação, demolição e reparos de alvenaria das edificações, muros, telhados, e outros;
confecção de elementos diversos de concreto; abrir e re-aterrar valas, limpar a obra; colocação
(assentamento), manutenção, conservação e reparos de azulejos, cerâmicas e outros tipos de pisos e
revestimentos; demolições e recuperação de paredes; raspagem de paredes para reparos de alvenaria e
pintura; remoção de forro; remoção de divisórias (madeira, pvc, etc.); instalação, remoção e manutenção
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de forros de gesso; instalação e remoção de eletrodutos e quadros elétricos embutidos em alvenaria e não
energizados; outros serviços de alvenaria que se façam necessários.
Reparos nas edificações em geral, assentamentos de alvenarias, assentamentos de pisos e aplicação de
revestimentos em geral na adequação de ambientes, etc.;
8.2.1.5 Pintura:
Manutenção e recuperação de pintura das edificações (paredes externas e internas, batentes, rodapés,
esquadrias, portas, janelas, pisos, forros etc.), muros, muretas, bancos, portões e outros; raspagem de
paredes e preparo para pintura (aplicação de massa e lixamento); qualquer tipo de pintura sobre alvenaria
(com massa corrida ou concreto), madeira, ferro, estruturas metálicas, fibrocimento; outros serviços de
pintura que se façam necessários.
Pinturas em geral na edificação e em bens móveis.
8.2.1.6 Carpintaria/Marcenaria
Manutenção e recuperação de portas, janelas e esquadrias danificadas pelo cupim ou pelo tempo,
conserto de mesas, cadeiras e armários, conserto do madeiramento de telhados, colocação de telas em
janelas e grades, colocação de quadros, trincos, porta cadeado e ferrolhos; outros serviços de carpintaria
que se façam necessários.
Reparos nas instalações de madeira e nos bens móveis, assentamentos de portas, montagem e
desmontagem de divisórias pra adequação de ambientes, colocação de fórmicas em móveis, montagem e
desmontagem de armários, etc;
8.2.1.7 Esquadrias:
Colocação, remoção, manutenção e conservação em esquadrias de modo em geral (vidro, madeira,
alumínio, etc.).
8.2.1.8 Cobertura:
Colocação, remoção, manutenção e conservação da cobertura em geral (telhas, calhas, rufos, etc.).
8.2.1.9 Supervisão:
Planejamento, distribuições de tarefas, supervisão e acompanhamento, emissão de relatórios, etc.
8.2.1.10 Serviços Diversos:
Mudança de instalações de móveis em geral, fixação de quadros, armários, troca e distribuição de
cilindros de gases medicinais,auxílio em serviços de apoio aos técnicos de refrigeração, apoio aos
serviços de eletricidade, sem contato cometc.
8.2.1.11 Mecânica
Planejamento de pequenos projetos; manutenção de caldeiras e seus equipamentos;manutenção máquinas
de lavar industriais, centrífugas e secadoras; acompanhamento da manutenção das autoclaves;manutenção
geral em motores de equipamentos; manutenção de Central de Gases; manutenção de linhas de gases
medicinais; manutenção de cadeira de rodas; manutenção de bebedouros; manutenção de geladeiras;
manutenção de ar condicionado (Split, Split Dutado, Self Contained, Chiller); manutenção e limpeza de
dutos com equipamento específico para a atividade; realização de soldas em casos diversos de
manutenções que estejam atreladas aos equipamentos de responsabilidade da mecânica;
8.3 – Estas especificações definem técnicas e rotinas a serem seguidas pela CONTRATADA, em estrita
concordância e obediência às normas técnicas vigentes, com o objetivo de permitir o perfeito
funcionamento das instalações prediais e dos equipamentos, objeto do Edital, de forma a proporcionar
atividades ininterruptas nos prédios do HC/UFG/EBSERH.
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8.4 - Os serviços especificados nos subitens anteriores deverão ser executados pela mão-de-obra definida
no Item 9 deste Termo de Referência, lista no quadro ANEXO II.
8.5 - As respectivas atividades de cada posto de trabalhos encontram dispostas no ANEXO III deste
Termo de Referência.
8.6 – As exigências e qualificações técnicas da mão-de-obra a ser utilizada na prestação dos serviços
estão dispostas no ANEXO IV deste Termo de Referência.
8.7 – A listagem de equipamentos e ferramentas necessárias, que a CONTRATADA deverá disponibilizar
para uso exclusivo na prestação dos serviços, está disposta no ANEXO V;
8.8 – A listagem de equipamentos de proteção individual - EPIs necessários, que a CONTRATADA
deverá disponibilizar para uso exclusivo na prestação dos serviços, está disposta no ANEXO VI.
9 – DIMENSIONAMENTO DA MÃO-DE-OBRA E HORÁRIOS DE PRESTAÇAÕ DOS
SERVIÇOS
9.1- Considerando-se as demandas de intervenções de manutenções, serão necessários para execução dos
serviços objeto da contratação visada por este Termo de Referência dois postos de trabalho de Pedreiro;
dois postos de Serralheiro; quatro postos de Pintor de Obras; dois postos de Encanador; dois postos de
Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica; três postos de Mecânico de Refrigeração; dois postos de
Técnico em Eletromecânica; um posto de Técnico Mecânico, dois postos de Instalador/Reparador de
redes telefônicas e de comunicação de dados; um posto de Marceneiro, cinco postos de Auxiliar de
Serviços Gerais e um posto de Encarregados (ANEXO II).
9.2 - A execução dos serviços dos postos de trabalho será no horário diurno, de segunda-feira a sábado,
com carga horária de 08 (oito) horas diárias de segunda-feira a sexta-feira e 04 (quatro) horas aos
sábados, perfazendo 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de acordo com a programação e horários
fixados pelo CONTRATANTE, exceto para os postos de trabalho de Encanador e Eletricista de
Manutenção.
9.2.1 – O CONTRATANTE poderá, eventualmente, requisitar a prestação dos serviços aos domingos e
feriados, ou em horários diferenciados, a fim de atender situações emergenciais e de urgência, mediante
comunicado prévio à CONTRATADA e compensação de horas dos trabalhadores envolvidos.
9.3- A execução dos serviços dos postos de trabalho de Encanador e de Eletricista de Manutenção
Eletroeletrônica será em horário diurno, em regime de escala de 12h x 36h, de segunda-feira a domingo,
inclusive nos dias de feriado, de acordo com a programação e horários fixados pelo CONTRATANTE.
9.4- A empresa contratada deverá manter a equipe técnica devidamente qualificada, uniformizada,
portando crachá de identificação, com os devidos EPIs (equipamentos de proteção individual).
9.5- Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos profissionais contratados, a
CONTRATADA deverá apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica dos respectivos
serviços de engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil ou outros profissionais com
atribuições equivalentes, devidamente reconhecidas pelo CREA, com o pagamento de eventuais taxas
sob sua responsabilidade.
10 – DOS RELATÓRIOS MENSAIS
10.1. A CONTRATADA deverá fornecer, à CONTRATANTE, relatórios mensais com o conteúdo
descrito abaixo, e com outras informações que venham a ser solicitadas:
27

10.1.1 serviços preventivos, corretivos executados;
10.1.2 data, horário de início e de término dos trabalhos
10.1.3 nomes dos profissionais que atuaram na execução dos serviços;
10.1.4 planilha de controle de retrabalho;
10.1.5 serviços em andamento;
10.1.6 serviços a executar (corretivos e preventivos);
10.1.7 estudos e levantamentos realizados;
10.1.8 alterações efetuadas nos planos de manutenção;
10.1.9 avaliações dos equipamentos e sistemas;
10.1.10 relatórios de alerta;
10.1.11 relatório de vistoria mensal da CONTRATADA;
10.1.12 relatório de falta(s) apontada pela CONTRATANTE.
10.1.13 relatórios de não conformidade.
10.1.14 acompanhamento do avanço do cronograma das atividades preventivas (Previsto x Realizado).
10.2 A CONTRATADA, até o 5º dia útil de cada mês, enviará ao Gestor do Contrato o relatório mensal
dos serviços prestados do mês anterior.
11 – DAS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA
11.1 - Na execução dos serviços de manutenção deverão ser observadas as normas técnicas cabíveis da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
11.2 - A Contratada deverá cumprir a legislação vigente sobre Segurança do Trabalho, em especial o que
determina a Portaria Ministerial nº 3.214, de 08/06/78, do Ministério de Trabalho, e suas alterações, que
dispõe sobre as Normas Regulamentadoras.
11.3 - A Contratada deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento
de Proteção Individual – EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento,
sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecerem proteção. A
Contratada deverá treinar e orientar seus empregados para o uso adequado e obrigatório do EPI,
substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua higienização e
manutenção.
11.4 - A Contratada deverá executar, quando necessário ou ainda, quando solicitado pela Contratante,
sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz respeito a isolamento de área
de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros.
12 - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1 - Executar os serviços contratados de acordo com as normas técnicas e especificações deste Termo
de Referência, em conformidade com as solicitações e determinações do CONTRATANTE;
12.2 - Selecionar e provisionar toda a mão-de-obra necessária para garantir a execução dos serviços de
manutenção previstos neste Termo de Referência, observando os requisitos e qualificações exigidos;
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12.3- Disponibilizar, para dedicação exclusiva à realização dos serviços objeto deste Termo de
Referência, os profissionais qualificados e quantificados item 9 deste Termo de Referência;
12.4 – Fornecer aos funcionários empregados na execução dos serviços contratados, imediatamente ao
início da execução do contrato, Equipamentos e Proteção Individual e Coletiva (EPIs e EPCs), de acordo
com as especificações contidas nos Anexo V;
12.5 - Fornecer uniformes aos empregados utilizados na prestação dos serviços, no início do contrato e a
cada 6 (seis) meses, em estado de conservação novo, sendo duas calças, duas camisas manga curta ou
longa, um par de botinas ou sapatos adequados e dois pares de meia, observando-se o disposto no
respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
12.6 - Disponibilizar, antecipadamente, materiais de consumo para uso de funcionários da contratada na
execução de serviços pertinente ao contrato nas dependências da contratante, tais como: copos
descartáveis, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, álcool gel, álcool líquido e água mineral;
12.7 - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;
12.8 – Oferecer, semestralmente, treinamento técnico à equipe de trabalhadores, o qual deverá ser
ministrado por profissionais das áreas afins;
12.9 - Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as normas
internas de segurança e medicina do trabalho;
12.10 - Submeter à fiscalização permanente dos gestores do contrato, designados pelo contratante;
12.11 - Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
12.12 - Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme preconiza a NR 32 do Ministério do
Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº. 3.214 de 08.06.78 e suas alterações.
12.13 - Avaliar os empregados destacados para a prestação dos serviços, com vistas à verificação de que
os mesmos preenchem os perfis exigidos para os respectivos postos de serviços;
12.14 - Ajustar, quando for o caso, o valor da fatura conforme resultado da avaliação do grau de
eficiência da prestação dos serviços, prevista no item 17 deste Termo de Referência.
12.15 - Efetuar a reposição da mão-de-obra dos postos de trabalhos, em caráter imediato, no caso de
eventual ausência ou afastamento funcionário destacado, não sendo permitida a prorrogação da jornada de
trabalho (dobra);
12.16 - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada pelos empregados nos
respectivos postos de trabalho;
12.17 - Seguir e obedecer às orientações e rotinas estipuladas pelo CONTRATANTE;
12.18 - Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários de
pessoal neles empregados, como também os encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, assim como
taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais ou regulamentares que venham a incidir sobre a
atividade pactuada;
12.19 - Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA ou de seus prepostos empregados
na execução dos serviços a serem contratos;
12.20 - Manter disciplina dos funcionários empregados nos postos de trabalho, afastando, imediatamente,
o funcionário que apresentar conduta inconveniente;
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12.21 - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem os serviços;
12.22 - Apresentar seus empregados em perfeitas condições de higiene pessoal, uniformizados, portando
todos os equipamentos necessários a um bom desempenho dos serviços, como crachás com o nome da
firma, nome do funcionário, fotografia recente, etc.;
12.23 - Disponibilizar em local visível indicado pelo CONTRATANTE a escala mensal da equipe de
trabalhadores, na qual deverá constar o nome completo, dias de trabalho escalados, carga horária mensal,
inclusive do empregado que se encontrar de férias.
12.24 - Disponibilizar um caderno tipo ata para cada posto de trabalho para registro diário de todas as
atividades executadas e comunicação entre os funcionários da respectiva unidade de trabalho.
12.25 - Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o recebimento da autorização;
12.26 - Realizar o pagamento dos salários dos empregados via depósito bancário na conta do trabalhador,
no prazo legal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da Administração;
12.27 - Fornecer aos funcionários Equipamentos de Proteção Individual e de Proteção Coletiva (Ex.: Tela
tapume de cor laranja, cones de sinalizações, etc.), de acordo com as normas legais aplicáveis e de acordo
com as necessidades dos serviços, relacionados no Anexo VI;
12.28 – Abrir conta bancária do tipo vinculada, de acordo com as orientações do CONTRATANTE, para
fins de depósitos de valores destinados ao provisionamento de recursos financeiros para fins de
pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada;
12.29 – Cumprir os cronogramas de execução dos serviços, definidos pelo CONTRATANTE;
12.30 – Apresentar, mensalmente, a Nota Fiscal/Fatura discriminativa dos serviços efetivamente
prestados, no primeiro dia útil do mês subsequente àquele a que se referem os serviços, juntamente com
os comprovantes de quitação das contribuições sociais;
12.31 - Manter na Região Metropolitana de Goiânia escritório aparelhado para dar suporte à execução do
contrato que vier a ser celebrado;
12.32 – Substituir, imediatamente, os empregados nos casos de faltas, ausências legais ou férias, de
maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos serviços. Para o caso de falta, a
CONTRATADA deverá apresentar o substituto em até 2 (duas) horas, independente de comunicação do
CONTRATANTE;
12.33 -Executar perfeitamente os serviços contratados, mantendo a cobertura integral dos serviços, nos
horários estabelecidos pelo CONTRATANTE, por meio de pessoas idôneas, educadas e tecnicamente
capacitadas nos termos da legislação específica, se obrigando a indenizar o CONTRATANTE, mesmo em
caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos causados às suas
instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam eles praticados por empregados,
prepostos ou seus mandatários. A responsabilidade se estenderá aos danos causados a terceiros durante a
execução dos serviços;
12.34 - Apresentar os empregados devidamente uniformizados (calças, camisas ou camisetas, jalecos e
sapatos, adequados ao trabalho, identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual
constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do funcionário e fotografia 3x4;
12.35 - Realizar o controle diário de frequência e pontualidade dos funcionários disponibilizados para
execução do contrato, com a obrigação de fornecer relatório semanal ao Setor de Infraestrutura
Física/HC/UFG/EBSERH (Gestor do contrato) com todas as ocorrências verificadas;
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12.36 - Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vítimas seus
empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas lhes asseguram, ficando
responsável, inclusive, por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados à CONTRATANTE ou a
terceiros, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao
integral ressarcimento dos mesmos;
12.37 - Fornecer cursos de capacitação aos seus empregados, somente fora do expediente normal de
trabalho;
12.38 - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação
pertinente;
12.39 - Atender às solicitações do CONTRATANTE para realização de serviços fora do horário de
trabalho dos profissionais e para a prorrogação do turno contratado, cabendo à CONTRATADA a adoção
das providências pertinentes junto às Delegacias Regionais do Trabalho;
12.40 - Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis e utensílios que, eventualmente,
forem colocados à disposição da CONTRATADA para execução dos serviços, garantindo a integridade e
ressarcindo o CONTRATANTE das despesas com manutenção corretiva decorrente de má utilização dos
mesmos;
12.41 - Fornecer ao CONTRATANTE, para efeito de controle de acesso dos empregados às suas
dependências, com 72 (setenta e duas) horas da data da contratação do empregado, cópia do registro em
carteira, cópia do cadastro do empregado, com dados completos: nome, endereço, telefones, RG e CPF,
entre outros julgados necessários;
12.42 - Informar ao CONTRATANTE, também para efeito de controle de acesso às suas dependências,
todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas contratações de empregados, sendo aquelas num
prazo de 24 (vinte e quatro) horas e estas até o dia do início do trabalho. O afastamento definitivo deverá
ser efetuado somente com a permissão expressa do gestor do contrato, devendo a CONTRATADA
apresentar as razões motivadoras do afastamento para apreciação;
12.43 - Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por
parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço
público. A CONTRATADA deverá manter os empregados que farão as substituições, devidamente
cadastrados, documentados e treinados para exercerem a atividade do empregado substituído, devendo ser
apresentado ao gestor do contrato 24 (vinte e quatro) horas antes da substituição;
12.44 - Utilizar equipamentos adequados, necessários à boa execução dos serviços sob sua
responsabilidade, os quais deverão fornecer o máximo de segurança no que se refere à prevenção de
acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao CONTRATANTE ou a terceiros;
12.45 – O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste Termo de Referência ou no contrato que
vier a ser celebrado sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas estipuladas.
13 - EXCUÇÃO DOS SERVIÇOS
13.5 – Os servidos serão executados mediante Ordens de Serviços emitidas pelo CONTRATANTE, que
deverão preenchidas pelo funcionário após a realização dos serviços, acompanhadas de relatórios de todos
os procedimentos realizados;
13.6 - Nas ordens deverá conter o período que durou o serviço, constando horários do início e fim,
assinaturas dos técnicos da contratante e da contratada, descrição correta definição e especificação dos
serviços realizados e depois devolvidas ao tele atendimento para baixa da mesma.
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14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
14.1 - Indicar os locais de prestação de serviços pela mão-de-obra alocada.
14.2 - Atestar a prestação dos serviços realizados e realizar o pagamento das faturas.
14.3 - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços.
14.4 - Comunicar à CONTRATADA qualquer fato que implique no ajuste do valor da fatura ou que
inviabilize a atestação da prestação do serviço.
14.5 - Fiscalizar a execução do contrato.
14.6 - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhes acesso as
suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da
CONTRATADA e cumprindo as obrigações estabelecidas no contrato.
14.7- Disponibilizar rotinas de entrega das roupas limpas nos setores assistenciais e fiscalizar o serviço
prestado pelos colaboradores, do serviço de processamento de roupa e camareiros lotados no HC-UFG.
15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O HC/UFG efetuará o pagamento através de depósito em conta bancária da contratada, no prazo de
até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota fiscal/fatura, atestada pelo Gestor do contrato;
15.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão os
mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por
quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondestes;
15.3 - O CONTRATANTE poderá fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos valores devidos ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores,
observada a legislação especifica, bem como a fazer o desconta na fatura e o pagamento diretos salários e
demais verbas trabalhistas dos trabalhadores, quado houver falha no cumprimento dessas obrigações por
parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
15.4 - O CONTRATANTE poderá deduzir da nota fiscal/fatura o valor decorrente de eventual multa que
for aplicada à contratada, após o regular processo administrativo;
15.5 - Nenhum pagamento será realizado à contratada sem o devido atesto da regularidade da prestação
do serviço pelo servidor responsável.
15.6 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Física (CNPJ) da própria contratada, a qual deverá
ser apresentada ao contratante acompanhada da comprovação do pagamento da remuneração, do
cumprimento das obrigações trabalhistas e das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social),
correspondente ao mês da última nota fiscal/fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à
execução deste Contrato, na hipótese dos valores correspondentes a estas obrigações não terem sido
objeto de retenção e recolhimento direto pelo CONTRATANTE;
15.7 - No momento do pagamento da prestação do serviço será efetuada a retenção dos tributos IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS/PASEP, no caso da CONTRATADA não ser optante do SIMPLES (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).
A verificação dessa opção será feita por meio do SIAFI da Administração Pública Federal.
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15.8 - A Nota Fiscal ou fatura correspondente à prestação dos serviços deverá indicar o valor de retenção
para a Previdência Social – INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, Cofins e ISS com base na IN
1234/2012 da Receita Federal do Brasil, Manual do substituto tributário do imposto sobre serviços – ISS
e Lei nº 9.711 de 20 de novembro de 1998.
15.9 - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, será
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das
sanções cabíveis.
15.10 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos
termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
15.11 - Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na
Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.
15.12 - O Hospital das Clínicas não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 - As empresas licitantes, adjudicatárias e contratadas estarão sujeitos às penalidades previstas nos
artigos no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, e nos Artigos 86 e 87 da
Lei nº 8.666/93, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
16.1.1 - Será facultado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da entrega da notificação ou
comunicação, para a interessada, se quiser, apresentar as razões e justificativas de defesa;
16.1.2 - Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e do art. 28 do
Decreto nº 5.450/2005, a empresa licitante, adjudicatária ou contratada que:
I- não assinar o contrato de prestação de serviços, no prazo estipulado, quando convocada dentro do prazo
de validade da proposta;
II- apresentar documentação falsa ou deixar de entregar os documentos exigidos neste Edital;
III- ensejar o retardamento da execução do objeto;
IV- não mantiver a proposta;
V- falhar ou fraudar na execução do contrato;
V- comportar-se de modo inidôneo com a Administração; ou
VI- cometer fraude fiscal.
16.2 - Pelo cometimento qualquer infração mencionada subitem 16.1.2 ou descumprimento de qualquer
outra obrigação prevista neste Edital, no Termo de Referência ou no contrato que vier a ser assinado,
isolado ou cumulativamente, poderão ser a aplicadas as seguintes sanções administrativas:
I- Advertência por escrito;
II- Multa;
III– Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
IV- Declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição;
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16.2.1 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a do
inciso II;
16.2.2 - As sanções administrativas serão aplicadas conforme a gravidade e reincidência da infração
cometida, a critério da autoridade competente para aplicar a sanção;
16.3 - Pelo atraso da adjudicatária na assinatura do contrato, de até 10 (dias) dias corridos, sem
justificativa aceita pela Administração, poderão ser aplicadas as penalidades de advertência e multa de até
20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado à licitante;
16.4 - Será aplicada à adjudicatária que se recusar assinar o contrato, sem justificativa aceita pela
Administração, a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do
SICAF pelo prazo de até cinco anos, multa de 30% (trinta por cento) do valor adjudicado, sem prejuízo
das demais cominações legais;
16.4.1- O atraso da adjudicatária em assinar do contrato, superior a 10 (dez) dias corridos, sem
justificativa aceita pela Administração, é considerado recusa de assinar o contrato e sujeitará a
adjudicatária às sanções previstas no subitem 16.4;
16.5- Pelo descumprimento de qualquer obrigação ou cometimento de qualquer infração previstas neste
Termo de Referência ou no contratado que vier a ser assinado, poderá ser aplicada à CONTRATADA
multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
16.5.1- O valor da multa, quando aplicada, poderá ser descontado da garantia prestada ao contratante,
quando houver, ou deduzido dos pagamentos devidos pela contratante ou, ainda, cobrado judicialmente;
16.6- Na hipótese de não ser efetuado e comprovado o pagamento da mul, independentemente de
qualquer manifestação, fica a Administração autorizada a descontar o respectivo valor da garantia,
quando apresentada, ou deduzir de pagamentos devidos pela Administração.
16.6.1 - Não sendo quitado e comprovada a quitação do valor do débito a Administração providenciará a
inscrição do devedor na Dívida Ativa da União;
16.7 - A Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada
na hipótese de ocorrer falta gravíssima, de natureza dolosa, que decorra de má-fé da contratada e resulte
em prejuízo ao interesse público, cujo julgamento e aplicação da penalidade serão a cargo do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento de Gestão;
16.8 - A prestação dos serviços em desacordo com as condições e especificações deste Contrato,
caracteriza descumprimento de obrigação contratual, ensejando a aplicação das sanções administrativas
previstas.
17 - DA CONTRATAÇÃO
17.1 - Será celebrado contrato com a adjudicatária, com vigência de 12 (doze) meses, de acordo com o
que estabelece a Lei nº 8.666/93de, conforme modelo a ser elaborado pelo setor competente;
17.2 - O prazo de vigência do contrato, devidamente justificado e no interesse da Administração, poderá
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, de acordo com o
previsto no Art. 57, Lei nº 8.666/93;
17.3 - A adjudicatária convocada terá o prazo de três dias úteis para assinar e devolver o contrato assinado
à contratante;
17.4 O contrato deverá ser assinado pelo representante legal da empresa, indicado no ato constitutivo
da empresa;
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17.5 No caso de ser assinado por procurador, o mesmo deverá apresentar, no ato de assinatura do
contrato, procuração com poderes específicos para este fim, com firma reconhecida em cartório, em
original ou cópia autenticada;
17.6 Como condição para assinatura do contrato, a licitante vencedora do certame deverá manter as
mesmas condições de habilitação;
17.7 Na hipótese de o licitante vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura do
contrato ou recusar a assinar o referido instrumento, poderão ser convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro, sem prejuízo de aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital à licitante faltosa;
17.8 Não será permitida à CONTRATADA a subcontratação, total ou parcial, dos serviços objeto deste
Pregão Eletrônico, como também não será permitido alienar ou transferir direitos decorrentes da
contratação.
18 - DA RESCISÃO CONTRATUAL
O contrato que vier a ser assinado poderá ser rescindido na hipótese de ocorrência de situação
previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificado pela autoridade competente e
respeitado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
19 -

DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

19.1 - A contratada ficará obrigada a aceitar, no interesse da Administração, nas mesmas condições
assumidas, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato inicial atualizado, conforme prevê o § 1º do Art. 65, da Lei nº 8.666/93.
19.2 - O contrato poderá ser alterado, devidamente justificado, na hipótese de ocorrência de situação
prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
20 - DA REPACTUAÇÃO/REAJUSTE
20.1- Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação ou reajuste dos preços dos serviços
continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado
o interregno mínimo de um ano, e demonstrada de forma analítica a variação dos componentes dos custos
do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto n° 2.271, de 1997.
20.1.1- A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
20.1.2- Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas,
a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
20.2- A repactuação ou reajuste não poderá alterar o equilíbrio econômico-financeiro original do contrato.
20.2.1- É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação ou do reajuste, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
35

20.2.2- O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo.
20.2.3- A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que
não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
20.3- O interregno mínimo de 1 (um) ano será contado:
20.3.1- Para a primeira repactuação:
20.3.1.1- Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir
do dia correspondente à data da vigência dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção
coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo à categoria profissional
abrangida pelo contrato.
20.3.1.2- Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir do dia correspondente a datalimite para apresentação das propostas constante do Edital.
20.3.2- Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo à
última repactuação ocorrida ou preclusa.
20.4- O prazo para a Contratada solicitar a repactuação do contrato encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão
de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do
contrato, caso não haja prorrogação.
20.4.1- Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
20.4.1.1- Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Termo de Referência.
20.4.1.2- Caso na data da prorrogação contratual ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo
de prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele
instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
20.5- Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços
contratados da seguinte forma:
20.5.1- Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra: apresentação do novo acordo, dissídio
ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração
analítica da variação dos custos.
20.5.2- Quando a repactuação se referir a insumos e materiais, exceto quanto a obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
20.5.3- Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que
comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
20.5.3.1- Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração.
20.5.3.2- As particularidades do contrato em vigência.
20.5.3.3- Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou
outros equivalentes.
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20.6- O órgão contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela
Contratada.
20.7- Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas
observando-se o seguinte:
20.7.1- A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
20.7.2- Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade
para concessão das próximas repactuações futuras; ou
20.7.3- Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.
20.7.4- Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram,
e apenas em relação a diferença porventura existente.
20.8 – No caso de não existir convenção coletiva de trabalho ou dissídio para algum tipo de categoria de
trabalho, o preço dos serviços objeto da contratação, especificamente, quantos aos valores relativos estes
trabalhadores, a repactuação obedecerá aos seguintes critérios:
20.8.1 - Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado,
esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos,
considerando-se:
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II - as particularidades do contrato em vigência;
IV - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
V – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
20.8.2 – O reajuste a que se refere este item 20.8 será admitido após 12 (doze) meses de vigências da
contratação.
20.8.3 – O prazo para a Contratada solicitar a repactuação prevista neste item 20.8 encerra-se na data da
prorrogação contratual subsequente, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja
prorrogação.
20.8.4 - Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.
20.9- A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve ser feita no prazo máximo de sessenta
dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos.
20.9.1- O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a Contratada não cumprir os atos
ou apresentar a documentação solicitada pelo Hospital das Clínicas para a comprovação da variação dos
custos.
20.10 - As repactuações e reajustes serão formalizados em termo aditivo ao contrato.
21 – AVALIAÇÃO DO GRAU DE EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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21.1- O grau de eficiência da prestação dos serviços será verificado mediante avaliação, mensal, do
gestor/fiscal do contrato.
21.2- Na avaliação da prestação dos serviços será utilizado formulário contendo os fatores de avaliação
elaborados pela Administração da CONTRATANTE, onde será atribuída pontuação de 0 a 10 para cada
fator avaliado (ANEXO VI).
21.3- O resultado da avaliação será obtido pela média aritmética da soma das pontuações resultante das
avaliações realizadas. Será atribuído o conceito BOM para o resultado de 7 a 10 pontos; REGULAR para
o resultado de 4 a 6,9 pontos e RUIM abaixo de quatro pontos.
21.4- O pagamento da Fatura/Nota Fiscal dos serviços prestados no respectivo mês da avaliação será
ajustado para 95% do seu valor quando a avaliação resultar no conceito REGULAR; para 90% do seu
valor quando a avaliação resultar no conceito RUIM, sem prejuízo de aplicação das sanções
administrativas previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa
21.5- Na primeira avaliação que resultar conceito REGULAR a contratada será advertida por escrito pela
autoridade competente da contratante. A reincidência de avaliação com resultado REGULAR,
consecutiva ou intercalada, ou a avaliação com conceito RUIM, ensejará a aplicação de multa de 2%
(dois por cento) do valor da fatura mensal, correspondente ao mês da prestação do serviço, e demais
sanções previstas. A reincidência de avaliação com conceito RUIM, consecutiva ou intercalada, ensejará
a rescisão do contrato.
21.6– Quadro resumo do modelo de avaliação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.
Prestação serviços de serviços manutenção preventiva e corretiva.
ITEM
Finalidade
Metas a Cumprir
Instrumento de Medição
Forma de Acompanhamento
Periodicidade
Mecanismo de Cálculo

Início da Vigência

DESCRIÇÃO
Verificar o grau de eficiência dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva executados pela contratada.
Atendimento de 100% (cem por cento) dos quesitos
previstos no neste Termo de Referência.
Avaliação de eficiência será feita pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a utilização de formulário (Anexo VI).
Controle manual dos formulários de avaliação de eficiência.
Mensal
Média aritmética da soma das pontuações resultante das
avaliações realizadas. Será atribuído o conceito BOM para o
resultado de 7 a 10 pontos; REGULAR para o resultado de
4 a 6,9 pontos e RUIM abaixo de quatro pontos.
Data do início da execução do contrato.
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Faixa de Ajuste no Pagamento

Sanções

Avaliação com conceito REGULAR, o pagamento da fatura
mensal será ajustado para 95%; Avaliação com conceito
RUIM, o pagamento da fatura mensal será ajustado para
90%. Pagamento de 100% do valor da Nota Fiscal/Fatura,
avaliação com o conceito BOM;
Multa de 2% do valor faturado no respectivo mês da
avaliação e aquelas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº
8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

22 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
22.1- O Hospital das Clínicas/UFG designará um GESTOR e um FISCAL para acompanhar e fiscalizar a
execução do contrato, registrando todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados, consoante do disposto no art. 67, §
1° da Lei n° 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ou outra que vier substituí-la.
22.2- O Fiscal de contrato será designado formalmente por meio de Portaria do CONTRATANTE, o qual
será o responsável pela fiscalização da execução do contrato, devendo observar as orientações e
procedimentos estipulados IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, e encaminhamento toda documentação pertinente
à fiscalização ao Gestor de Contrato.
22.3- O Gestor do Contrato, designado formalmente por meio de Portaria do CONTRATANTE, como
Representante da administração para acompanhar e controlar sistematicamente a execução do contrato,
cabendo-lhe assegurar o cumprimento do objetivo das atividades contratadas e ainda:
22.3.1- Guarda do controle e organização dos documentos;
22.3.2- Acompanhamento burocrático;
22.3.3- Controle de prazos;
22.3.4- Resolução dos incidentes fora da alçada do fiscal;
22.3.5- Corrigir, no âmbito de sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou
distorções que existentes;
22.3.6- Promover e consolidar as avaliações da execução dos serviços contratados, em conjunto com o
fiscal do contrato;
22.3.7- Receber, conferir e atestar as faturas de prestação dos serviços.
22.4- No exercício da fiscalização dos serviços deve a CONTRATANTE:
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22.4.1- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou de cuja permanência
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
22.4.2- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados ao seu serviço, para comprovar o
registro de função profissional.
22.4.5- Se utilizar do procedimento de Avaliação de Eficiência dos Serviços para o acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos.
22.4.6- Conferir os relatórios dos procedimentos e verificar os serviços realizados diariamente pela
CONTRATADA, por meio do Fiscal do contrato;
22.4.7- Encaminhar à CONTRATADA o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços de Limpeza, para
conhecimento da avaliação dos serviços prestados.
22.4.8- Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº. 8.666/93),
ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a responsabilidade da
CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.
23 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA EXIGIDAS
23.1- As licitantes ficam obrigadas a apresentar:
23.1.1 - Atestado(s) de capacidade técnico emitido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, que
comprove a execução de serviços de terceirização compatíveis em quantidade com o objeto licitado, por
período não inferior a 3 (três) anos;
23.1.2 - Para a comprovação do prazo exigido no subitem anterior será permitido o somatório de atestado,
desde que o prazo comprovado não seja concomitante;
23.1.2 - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;
23.1.3 - Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal ou secundária especificadas no contrato social vigente e deverão comprovar a execução de
contrato com no mínimo 20 (vinte) postos, conforme determinado na IN nº 02 de 30 de abril de 2008 –
SLATI/MPOG;
23.1.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, que
comprovem Índice de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a
1(um);
23.1.3- Comprovar existência de Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante
– Passivo Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)
do valor estimado para a contratação tendo por base as demonstrações contábeis do exercício social.
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23.1.3- Comprovação de Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da
data da apresentação da proposta.
23.1.4- Patrimônio Líquido igual ou superior a 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados
pela licitante com a Administração Pública e com empresas privadas, vigentes na data da abertura da
licitação. Tal informação deverá ser comprovada por meio de declaração, acompanhada da Demonstração
do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social e, se houver divergência superior a
10% (para cima ou para baixo) em relação à receita bruta discriminada na DRE, a licitante deverá
apresentar as devidas justificativas para tal diferença.
23.1.5- Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
23.1.6 Apresentar cópia autenticada do Alvará de Funcionamento atualizado;
23.1.7- Apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato social autenticado em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
ata de eleição da diretoria.
23.2- Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Administração (CRA) ou no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) em plena validade.
24 - CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS
24.1 - Serão provisionados recursos financeiros, nos percentuais previstos nas normas legais pertinentes e
especificados na Planilha de Custo e Formação de Preços, para o pagamento de férias, 13º salário,
rescisão contratual e indenização compensatória sobre o FGTS dos trabalhadores da CONTRATADA
empregados na execução do contrato, cujos valores retidos das faturas mensais serão depositados pelo
CONTRATANTE em conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, conforme o disposto na
Instrução Normativa nº 02/2008, e suas alterações, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da
Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
24.2- O montante dos depósitos da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação será igual ao
somatório dos valores das seguintes provisões:
I - 13o (décimo terceiro) salário;
II - férias e um terço constitucional de férias;
III - multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
IV - encargos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário.
24.3 - Os valores provisionados serão liberados para o pagamento aos trabalhadores, nas seguintes
condições:
24.3.1- Parcialmente e anualmente, no valor correspondente ao 13º salário, quando devido;
24.3.2- Parcialmente, no valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias, quando dos gozos de
férias dos empregados vinculados a este Contrato;
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24.3.3- Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13ºs salário proporcional, férias proporcionais e à
indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado
vinculado ao contrato;
24.3.4- Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias;
24.4 - A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do contratante, exclusivamente para
o pagamento dessas obrigações.
24.5 - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados, depositados em conta
vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
24.6 - O montante relativo ao aviso prévio trabalhado deverá ser integralmente depositado durante a
primeira vigência do contrato.
24.7- Ao final da vigência do contrato, o saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito
vinculada será liberado à empresa, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e
previdenciários relativos ao serviço contratado.
24.8- A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o HC-UFG/EBSERH e a empresa vencedora
do certame será precedida dos seguintes atos:
24.8.1- Solicitação da Administração ao Banco do Brasil, mediante oficio, de abertura da conta-depósito
vinculada-bloqueada para movimentação.
24.8.2- Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita à Administração ter acesso aos
saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados mediante autorização do
órgão contratante, nos termos do Anexo IX da Instrução Normativa nº 03/2014, de 24 de junho de 2014.
24.9- Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas retidos e depositados na conta-depósito
vinculada - bloqueada para movimentação, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à
empresa.
24.10- Em caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores
depositados.
24.11- A empresa contratada poderá solicitar a autorização da Administração para utilizar os valores da
conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação para o pagamento dos encargos trabalhistas
previstos no Anexo VII da IN 03/2014 ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados,
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
24.12- Para a liberação dos recursos em conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação para o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados,
decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar à
Administração os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus
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respectivos prazos de vencimento.
24.13- Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas
ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a Administração expedirá a
autorização para a movimentação dos recursos creditados em conta-depósito vinculada - bloqueada para
movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar
da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
24.14- A autorização deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o pagamento dos
encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.
24.15- A empresa deverá apresentar à Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da
movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações
trabalhistas.
24.16 - A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado não poderá ultrapassar o percentual máximo
de 1,94% no primeiro ano de vigência do contrato e, em caso de prorrogação contratual, o percentual
máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a ser incluído por ocasião do aditivo de
prorrogação do contrato.
24.17- No caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação - os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos valores
depositados.

25- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
25.1- Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser adotadas
as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:
25.1.1- Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº
48.138/2003;
25.1.2- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a
execução de serviços;
25.1.3- Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de
execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; e
25.1.4- Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas sobre resíduos sólidos.
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26 - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES
Será facultado às empresas licitantes interessadas vistoriar as instalações físicas (predial e bens
móveis) em que serão realizadas as manutenções preventivas e corretivas visadas por este Termo de
Referência (ANEXO VII).
Goiânia 09 de outubro de 2017

Eng. Ronaldo Alves Torres
Chefe do Setor de Infraestrutura Física
HC-UFG-EBERH
Aprovo o presente Termo de Referência.
Goiânia 09 de outubro de 2017

Cont. Alete Maria de Oliveira
Ordenador de Despesa – HC/UFG

De acordo.
Prof. Dr. José Garcia Neto
Superintendente do HC-UFG/EBSERH

44

ANEXO I – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
Nº Processo
Licitação Nº
Dia ___/___/_____ às ___:___ horas
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação)
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)
B

Município/UF

C

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo

D

Nº de meses de execução contratual

Identificação do Serviço
Tipo de
Serviço

Unidade de
Medida

Quantidade total a contratar (em função da unidade de
medida)

Mão-de-obra vinculada à execução contratual
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)
2 Salário Normativo da Categoria Profissional
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)
4 Data base da categoria (dia/mês/ano)
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1

Composição da Remuneração

A

Salário Base

B

Adicional de periculosidade

Valor (R$)
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C

Adicional de insalubridade

D

Adicional noturno

E

Hora noturna adicional

F

Adicional de Hora Extra

G

Intervalo Intrajornada

H

Outros (especificar)
Total da Remuneração

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2

Benefícios Mensais e Diários

A

Transporte

B

Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)

C

Assistência médica e familiar

D

Auxílio creche

E

Seguro de vida, invalidez e funeral

F

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total de Benefícios mensais e diários
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo
empregado).
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3

Insumos Diversos

A

Uniformes

B

Materiais

C

Equipamentos

D

Outros (especificar)

Valor (R$)

Total de Insumos diversos
Nota: Valores mensais por empregado.
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
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Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:
4.1 Encargos previdenciários e FGTS
A

INSS

B

SESI ou SESC

C

SENAI ou SENAC

D

INCRA

E

Salário Educação

F

FGTS

G

Seguro acidente do trabalho

H

SEBRAE

%

Valor (R$)

TOTAL
Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação
vigente.
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2 – 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 13º Salário e Adicional de Férias
A

13 º Salário

B

Adicional de Férias

Valor (R$)

Subtotal
C

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de
Férias

TOTAL
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 Afastamento Maternidade:

Valor (R$)

A

Afastamento maternidade

B

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade

TOTAL
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Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 Provisão para Rescisão

Valor (R$)

A

Aviso prévio indenizado

B

Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado

C

Multa do FGTS do aviso prévio indenizado

D

Aviso prévio trabalhado

E

Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado

F

Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado
TOTAL

Submódulo 4.5 – Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente
A

Férias

B

Ausência por doença

C

Licença paternidade

D

Ausências legais

E

Ausência por Acidente de trabalho

F

Outros (especificar)

Valor (R$)

Subtotal
G

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição
TOTAL

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas
4

Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

Valor (R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias
4.2 Encargos previdenciários e FGTS
4.3 Afastamento maternidade
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4.4 Custo de rescisão
4.5 Custo de reposição do profissional ausente
4.6 Outros (especificar)
TOTAL
MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro

%

Valor (R$)

A Custos Indiretos
B

Tributos
B1. Tributos Federais (especificar)
B.2 Tributos Estaduais (especificar)
B.3 Tributos Municipais (especificar)
B.4 Outros tributos (especificar)

C

Lucro
Total

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado.
Nota (2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.
ANEXO III – B - Quadro-resumo do Custo por Empregado
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por
empregado)
A

Módulo 1 – Composição da Remuneração

B

Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários

C

Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais,
equipamentos e outros)

D

Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas
Subtotal (A + B +C+ D)

E

Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro

Valor total por empregado
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(R$)

ANEXO III-C - Quadro-resumo – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de serviço
(A)

Valor
proposto
por
emprega
do
(B)

Qtde
de
postos
(E)

Qtd. de
empregado
s por posto
(C)

Qtd, total
de
emprega
dos

R$
I

02

01

02

02

01

02

04

01

04

01

02

02

01

02

02

03

01

03

VI

Mecânico de
Refrigeração

02

01

02

VII

Técnico em
Eletromecânica

01

01

01

02

01

02

01

01

01

II

III

IV

V

VIII

IX

X

Pedreiro
Serralheiro

Pintor de Obra

Encanador

Eletricista

Técnico Mecânico
Instalador/Repar
ador de Redes
Marceneiro
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Valor
propost
o por
posto
(D) = (B
x C)

Valor
total do
serviço
(F) = (D
x E)

R$

R$

XII

XIII

Auxiliar de
Serviços Diversos
Encarregado

05

01

05

01

01

01

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (I + II + III + ...)

ANEXO III-D - Quadro - demonstrativo - VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
Valor Global da Proposta
Descrição

Valor (R$)

A

Valor proposto por unidade de medida *

B

Valor mensal do serviço

C

Valor global da proposta
(valor mensal do serviço X nº meses do
contrato).

Nota (1): Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.
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ANEXO II – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
QUADRO DE POSTOS DE TRABALHOS
ITEM

QUANT

CATEGORIA

CBO

01

02

Pedreiro

7152-10

02

02

Serralheiro

7244-40

03

04

Pintor de Obras

7166-10

04

02

Encanadores e Instaladores de Tubulações

7241-15

05

02

Eletricista de manutenção eletroeletrônica

9511-05

06

03

Mecânico de Refrigeração

7257-05

07

02

Técnico em Eletromecânica

3003-05

08

01

Técnico de Mecânica

3141-10

09

02

Instalador – reparador de redes telefônicas e
de comunicação de dados

7321-30

10

01

Marceneiro

7711-05

11

05

Auxiliar de Serviços Diversos

5143-10

12

01

Encarregado
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ANEXO III – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E ROTINAS
01 – ENCARREGADO
- Gerenciar as ordens de serviços relacionadas aos serviços de todos os profissionais sob sua coordenação,
com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço. Interpretar projetos de
arquitetura e complementares. Auxiliar na especificar materiais para processos de compras de todas as
áreas da manutenção predial.
- Supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços, cuidando da disciplina e
apresentação pessoal dos profissionais sob sua responsabilidade;
- Fiscalizar o uso de equipamentos e materiais fornecidos pelo Hospital das Clínicas, para que não
haja desperdício e nem uso indevido;
- Verificar o uso adequado de materiais utilizados nos serviços;
- Dar retorno de todos os serviços executados e em andamento, através das ordens de serviço,
diariamente, semanalmente e mensalmente, através de relatórios, conforme solicitado pela Coordenação
de Engenharia;
- Colocar em prática a Manutenção preventiva de forma eficaz e permanente com apresentação de
cronograma;
- Vistoriar as instalações do Hospital das Clínicas visando identificar os problemas a serem sanados;
- Elaborar listas de materiais necessários à realização de serviços de mantuenção, em conjunto com
os profissionais, e apresentar ao CONTRATANTE;
- Supervisionar todos os funcionários da contratada em relação a horário de entrada, intervalo de
almoço e saída;
- Fazer levantamento de áreas que irão sofrer alguma intervenção;
- Inspecionar as áreas internas e externas do Hospital das Clínicas, inclusive telhados, visando identificar
necessidades de manutenções, devendo apresentar ao CONTRATANTE relatório correspondente;
- Outras atividades correlatas.
02- MECÂNICO EM REFRIGERAÇÃO - CBO 7257-05
- Realizar manutenção preventiva, corretiva não planejada e corretiva de equipamentos de refrigeração
dentro dos padrões normativos de segurança pessoal e coletivo desde seus requisitos elétricos aos
requisitos mecânicos, realizando, também, o levantamento de materiais necessários para realização das
atividades presentes e futuras.
- Estando dentro das principais atividades:
- Carga e reposição de gás refrigerante;
- Avaliação de necessidade de reposição de gás refrigerante;
- Execução de retrofit de equipamentos;
- Ligação de circuito elétrico do ar condicionado com a rede de energia;
- Manutenção, troca e instalação de compressores;
- Manutenção, troca e instalação de serpentinas;
- Manutenção, troca e instalação de válvulas de expansão;
- Manutenção, troca e instalação de evaporadoras;
- Instalação de redes frigorígenas;
- Manutenção de aparelhos dos tipos Split, ACJ, Self Contained e Chiller;
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- Manutenção e limpeza de dutos;
- Troca e limpeza de filtros;
- Realização de soldas em tubos de alumínio e cobre;
- Realização de soldas em circuitos de ar condicionado;
- Rosqueamento de tubos de cobre e de alumínio;
- Análise de problemas e levantar as possíveis soluções;
- Movimentação dos equipamentos que serão instalados até o local de instalação;
- Movimentação dos equipamentos que serão desinstalados do local onde estão até o local onde serão
descartados ou armazenados caso ainda possam ser utilizados;
-Troca de filtros de água de sistemas de refrigeração por água (chiller);
- Reaperto de parafusos de sistemas de refrigeração;
- Troca de correias de sistemas de refrigeração;
- Lubrificação de sistemas rotativos em equipamentos de refrigeração;
- Troca e manutenção de mancais;
- Troca e manutenção de rolamentos;
- Limpeza dos equipamentos de ar condicionado;
- Acompanhamento de atividades de terceiros que estejam relacionadas com equipamentos sofisticados de
ar condicionado;
- Participação em treinamentos quando disponibilizado pelos fornecedores e for de interesse do Hospital
- Manutenção de geladeiras e freezers;
- Manutenção de bebedouros;
- Outras atividades correlatas.
03 –ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA – CBO 9511-05
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de eletricidade, com atuações
- Executar a fixação e desmonte de eletrodutos, eletrocalhas, leitos e outros materiais de suporte a rede
elétrica;
- Executar instalação de rede de cabeamento estruturado;
- Executar a limpeza em quadros mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e risco avaliado da
atividade;
- Interpretar projetos de instalações elétricas de baixa e alta tensão;
- Enrolar bobinas de motores e transformadores;
- Executar projetos de instalações elétricas, bem como a passagem e ligação de condutores, montagem,
instalação e desinstalação de quadros de distribuição, proteção ou comando;
- Adequar instalações elétricas, inclusive aquelas onde não seja possível a desenergização;
- Consertar aparelhos elétricos em geral (ventiladores, negatoscópios e outros);executar a instalação e
desmonte de sistemasproteção contra descargas atmosféricas e malhas de aterramento;
- Identificar circuitos em seus respectivos quadros de distribuição;
elétricos;
- Manobrar disjuntores e chaves secas;
- Outras atividades correlatas
MANUTENÇÃO ELÉTRICA
2.1)

DIARIAMENTE

- Atendimento das ordens de serviço relacionadas ao serviço de eletricidade e emitidas pelo diversos
setores deste hospital.
54

2.2)

SEMANALMENTE

A) QUADROS DISTRIBUIÇÃODE FORÇA
-Inspeção de rotina nos quadros gerais de força;
- leitura dos instrumentos permanentes de medição;
- verificação do funcionamento e datemperatura de trabalho dos dispositivos de proteção, como
disjuntores e fusíveis, e condutores;
- verificação de existência de ruídos anormais, de natureza elétrica ou mecânica;
C) SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR
-Execução de teste, lubrificação e abastecimento dos grupo geradores
- Inspeção de nível de óleo, fluído de arrefecimento, combustível e desgaste de correias;
- inspeção das baterias e luminárias de emergência situadas em áreas críticas;
2.3)

MENSALMENTE

A) QUADROSDISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
- reaperto das conexões;
- verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;
- verificação de barramento;
-inspeçãoda fixação de barramento e conexões;
- medição e controle de predição de sobrecarga (com alicate amperímetroTrue RMS) nos barramentos de
alimentação;
- limpeza do quadro;
- inspeção dos isoladores e conexões elétricas;
- lubrificação das partes móveis;
- Verificação e ajuste do equilíbrio de potência entre fases.
B) QUADROS TERMINAIS DE FORÇA
- reaperto das conexões;
- reaperto e ajuste da fixação dos disjuntores;
- limpeza geral.
C) ILUMINAÇÃO EXTERNA
-verificação da iluminação em postes e refletores responsáveis pela iluminação dos ambientes externos;
- Troca e manutenção das lâmpadas e reatores;
-indicação de pontos escuros e instalação de novos postes e refletores;
-manutenção e limpeza das luminárias.
2.4)

TRIMESTRALMENTE

A) SUBESTAÇÃO ABRIGADA
- inspeção nas câmaras de extinção;
- inspeção do barramento e terminais conectores;
- reaperto dos conectores de ligação;
- reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;
- verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;
- alinhamento dos contatos, movimentos livres;
- limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores.
55

C) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA
- medição da resistência de aterramento;
- adequação do aterramento aos níveis recomendados em norma.
E) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
- medição dos níveis de aterramento;
- inspeção nos isoladores e respectivos suportes;
- verificação da concordância com as condições limites de aterramento mínimo permitido;
- inspeção na torre de suporte do captador.
04 –ENCANADOR E INSTALADOR DE TUBULAÇÕES – CBO 7241-15
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços hidrossanitários, com atuações mútuas e
isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Interpretar projetos de instalações hidráulicas;
- Outras atividades correlatas
MANUTENÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
3.1) DIARIAMENTE
A) SANITÁRIOS E COPAS
- verificação da existência de vazamento nos sanitários, eliminando os porventura encontrados;
- verificação da existência de entupimento em vasos e ralos de todos os sanitários e copas, corrigindo os
problemas porventura detectados;
- verificação da regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, sanando os defeitos
que venham a ser detectados;
- verificação do estado de conservação das louças de todos os sanitários e copas, trocando as que se
apresentarem danificadas ou enferrujadas;
- verificação da existência de vazamento nos registros, sifões e torneiras, eliminando os porventura
encontrados.
- Verificar torneiras no expurgo, posto de farmácia e DML.
3.2) SEMANALMENTE
A) BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO
- teste de funcionamento das bombas;
- verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
- inspeção nos terminais elétricos nas caixas de ligação;
- inspeção nas válvulas de retenção;
- inspeção no funcionamento das bóias superiores;
- inspeção no funcionamento das bóias inferiores;
- inspeção nos cabos de alimentação do quadro geral das bombas;
- inspeção nos contactores de chaves magnéticas de comando das bombas.
3.3) MENSALMENTE
A) REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
- percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;
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- percorrer todas as caixas de inspeção e limpá-las;
- limpar a caixa geral de esgoto;
- percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;
- percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los.
B) BOMBAS DE RECALQUE E ESGOTO
- verificação do alinhamento dos eixos das bombas;
- medição da folga das luvas de acoplamento;
- reaperto das graxetas e regulagem de gotejamento;
- lubrificação dos mancais das bombas;
- verificação do estado das graxetas das bombas;
- inspeção nas conexões hidráulicas;
- verificação das luvas de acoplamento;
- medição de amperagem dos motores.
3.4) SEMESTRALMENTE
- limpeza dos reservatórios de água;
- teste de funcionamento do sistema de incêndio.
05 – PEDREIRO – CBO 7152-10
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de alvenarias em geral e rotinas abaixo
enumeradas com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Serviços de manutenção em alvenaria em Geral (chapisco , reboco, etc)
- Serviço de manutenção em caixas de esgoto;
- Serviço de manutenção em redes de água;
- Colocação de piso antiderrapante;
- Assentamento de pisos em geral (cerâmicas; paviflex, plurigoma, etc);
- Assentamento de rodapés;
- Fixação de corrimãos;
- Armação de ferragens;
- Serviço de carpintaria;
- Serviço de manutenção e impermeabilização de caixas d’água;
- Serviço de manutenção e reforma de telhados;
- Assentamento de portais de madeira e contra-marcos em alumínio;
- Assentamento de suportes diversos;
- Demolição de paredes;
- Execução de contrapisos;
- Inspecionar paredes quanto a revestimentos , solucionando eventuais problemas;
- Inspecionar esquadrias (metálicas e madeira) pontos de oxidação, trincas, etc;
- Inspecionar pisos, paredes e passeios quanto à coloração, trincas, juntas, desgastes, fixação,
nivelamento, colagem, etc;
- Inspecionar telhados e coberturas quanto à presença de pontos de oxidação, fixação e estado das telhas,
segurança da estrutura, presença de fissuras e deterioração nas lajes impermeabilizadas, obstrução e
reposição de grelhas, bem como execução e reposição de telhas;
- Outras atividades correlatas.
06 –PINTOR DE OBRAS – CBO 7166-10
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- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de pinturas em geral e rotinas abaixo
enumeradas com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Pintura de esquadrias metálicas, paredes e tetos em geral, cadeiras de rodas, cadeiras de banho,
cadeiras de metal estofadas, armários, arquivos, prateleiras, escaninhos, camas, macas, criados
mudo, biombos, suporte para papel toalha, geladeiras, fogões, móveis em geral;
- Inspecionar paredes quanto a pintura, solucionando eventuais problemas;
- Outras atividades correlatas.
07 –SERRALHEIRO – CBO 7244-40
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de serralheria (em metais – ferro, alumínio,
cobre e inox), com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Reformas geral em: Prateleiras, Portas, Portões, Grades, Corrimões, Suportes para ar condicionado,
e Bancos metálicos, etc;
- Confecções de estruturas metálicas para instalação de forro em PVC;
- Reformas em geral, tais como: Mesas, Armários, Cadeiras em geral, Poltronas, bancos, Cadeira de
roda, Prateleiras, Esquadrias, Camas, macas, portas, portões, grades e corrimãos metálicos, etc;
- Inspecionar mobiliários metálicos, esquadrias metálicas (ferro e alumínio), suportes metálicos,
fechaduras e forros em PVC, quanto ao estado de conservação, funcionamento, etc, executando a
manutenção preventiva.
08 –MARCENEIRO – CBO 7711-05
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de marcenaria. montador de divisórias naval,
com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Outras atividades correlatas.
REFORMAS, REPAROS, CONFECÇÕES E INSTALAÇÕES DE:
- Porta de madeira, portas de divisórias naval, Molas Coimbra, Ferrolhos;
- Reformas e reparos em armários de madeira;
- Montagem de divisórias naval, portais;
- Envernizar móveis de madeira;
- Confecção de caixas de madeira, mesas de madeira e revestidas em fórmica ou MDF, de quadros
de avisos em fórmica e feltro;
- Confecção e instalação de armários de madeira, escaninhos;
- inspecionar mobiliário, estofados, fechaduras e divisória naval, quanto ao estado de conservação,
funcionamento, etc, executando eventuais consertos.
09 – AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - CBO 5143-10
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços diversos, com atuações mútuas e isoladas
dependendo do grau de dificuldade do serviço.
- Transporte de todo tipo de equipamentos e móveis para conserto ou mudança como:
- Transporte de cadeiras, armários, mesas, balcões, galões de água, arquivos, container de nitrogênio
líquido para recarga;
- Transporte de materiais em geral de um local para outro;
- Mudança de móveis de um local para outro;
- Troca de cilindros de gases medicinais;
- Troca de grades de leitos de uma cama para outra;
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- Fixação de cortinas, quadro de avisos, faixas indicativas, armários, porta papel toalha, saboneteiras,
negatoscópios;
- inspecionar acessórios na edificação (persianas, cortinas, painéis, etc) quanto ao funcionamento, grau de
deterioração, fixação, etc;
- Rasgos em alvenarias para instalações hidro-sanitárias, elétricas e outros;
- Transportes de entulhos.
- Limpeza de bebedouros;
- Limpeza de filtros das evaporadoras dos splits;
- Calibração de pneus de cadeiras de rodas;
- Outras atividades correlatas
10 –TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de Mecânica e de Eletricidade, com atuações
mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e do risco avaliado para a atividade;
- Elaborar pequenos projetos de sistemas elétricos e eletromecânicos; montar e instalar máquinas e
equipamentos; planejar e realizar manutenção e cumprir normas e procedimentos de segurança no
trabalho e preservação ambiental;
- Enrolar bobinas de motores e transformadores;
- Executar projetos de instalações elétricas, bem como a passagem e ligação de condutores, montagem,
instalação e desinstalação de quadros de distribuição, proteção ou comando;
- Adequar instalações elétricas, inclusive aquelas onde não seja possível a desenergização;
- Consertar aparelhos elétricos em geral (ventiladores, negatoscópios e outros);
- Executar a instalação e desmonte de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e malhas de
aterramento;
- Atualizar sistematicamente os esquemas unifilares das instalações elétricas;
- Identificar circuitos em seus respectivos quadros de distribuição;
- Executar a fixação e desmonte de eletrodutos, eletrocalhas, leitos e outros materiais de suporte a rede
elétrica;
- Executar instalação de rede de cabeamento estruturado; executar a limpeza em quadros elétricos;
Manobrar disjuntores e chaves secas;
- Executar e manter controle de relatórios dos serviços de eletricidade, tais como teste, manutenção e
manobra dos grupos geradores e dos equipamentos de potência instalados nas subestações;
- Apontar e relacionar materiais e serviços para atender as necessidades das instalações elétricas;
- Projetar reforma ou instalação de quadros e circuitos de alimentação;
- Outras atividades correlatas.
11 –TÉCNICO MECÂNICO – CBO 3141-10
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de Mecânica e de Eletricidade, com atuações
mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e do risco avaliado para a atividade;
- Realizar manutenção em geral de equipamentos mecânicos tais como caldeiras, máquinas de lavar
industrial, centrífugas industriais, secadoras industriais, calandras, bombas, bombas de vácuo,
compressores e cadeiras de rodas. Tendo como serviços básicos;
- Realizar de soldas com eletrodos revestidos;Realização de soldas oxiacetilênica;
- Realização de cortes com oxicorte e maçarico;
- Troca de correias;
- Lubrificação de equipamentos mecânicos;
- Balanceamento de equipamentos mecânicos;
- Troca de rodas e rodízios de cadeiras de rodas;
- Troca e manutenção de rolamentos;Retirada de eixos para serem encaminhados para usinagem;
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- Manutenção de linhas de gases medicinais;
- Acompanhamento de recebimento de cilindros de gases;
- Acompanhamento do nível dos tanques de gases e líquidos medicinais;
- Reposição de gases nos locais de utilização;
- Implantação de novas linhas de gases medicinais;
- Pequenas usinagens com limadoura, serrote, etc.;
- Montagem de equipamentos mecânicos;
- Troca de selos mecânicos;Troca de gaxetas;
- Troca de o’ring;
- Análise de eficiência de vedações;
- Reposição e manutenção de isolamento térmico;
- Manutenção de queimador de caldeiras;
- Limpeza de equipamentos;
-Troca de filtros;Concerto de linhas de vapor;
- Troca e manutenção de válvulas;
- Troca e manutenção de registros;
- Outras atividades correlatas.
12 – REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE COMUNIC. DE DADOS – CBO 7321-30
- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de Telefonia, com atuações mútuas e isoladas
dependendo do grau de dificuldade do serviço;
- Participar na elaboração de projetos de telecomunicação;
- Instalar, testar e realizar manutenções preventivas e corretivas de sistemas de telecomunicações;
- Supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações;
- Planejar, construir, instalar, ampliar e reparar redes e linhas redes de telecomunicação, rede de
comunicação de dados e linhas de transmissão de energia de tração de veículos;
- Instalam equipamentos e localizar defeitos na rede;
- Outras atividades correlatas..
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ANEXO IV – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
EXIGÊNCIAS QAULIFICAÇÃO MÍNIMA DA MÃO-DE-OBRA

01 – ENCARREGADO – CBO 3121-05
REQUISITO: diploma de Técnico em Edificações, em curso profissionalizante reconhecido pelo MEC,
Com registro no CREA. Experiência comprovada em carteira de trabalho na função de encarregado de
manutenção de edifícios, comprovada mediante apresentação da carteira profissional de trabalho.
Conhecimento em AutoCad e informática e pacote OFFICE.
02 – MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – CBO 7257-05
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho.
03 – ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA – CBO 9511-05
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho como eletricista predial, comprovada
mediante apresentação da carteira profissional de trabalho. Saber interpretar plantas e sinais padronizados
e convencionais; Ter experiência comprovada em manutenção de subestação de 13.800 kV, grupo
gerador, possuindo qualificação técnica que o autorize a prestar estes serviços.
04– ENCANADORES E INSTALADORES DE TUBULAÇÕES - CBO 7241-15
REQUISITO:Experiência comprovada em carteira de trabalho em instalações hidrossanitárias,
comprovada mediante apresentação da carteira profissional de trabalho.
05– PEDREIRO – 7152-10
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho. Experiência comprovada no uso e
montagem de balancins, cadeiras suspensas, andaimes de ferro, para recuperação de fachadas.
06 – PINTOR DE OBRAS – 7166-10
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho. Ter experiência comprovada no uso e
montagem de balancins, cadeiras suspensas, andaimes de ferro, para recuperação de fachadas.
07– SERRALHEIRO – 7244-40
REQUISITO:Experiência comprovada em carteira de trabalho.
08 – MARCENEIRO – 7711-05
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho.
09 - AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS – CBO 5143-10
REQUISITO: Experiência comprovada em carteira de trabalho.
10-TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – CBO 3003-05
REQUISITOS: Experiência comprovada em carteira de trabalho.
11–TÉCNICO EM MECÂNICA – CBO 3141-10
REQUISITOS:Experiência comprovada em carteira de trabalho.
12 –INSTALADOR – REPARADOR DE REDES TELEFONICAS E DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS – CBO 7321-30
REQUISITOS: Experiência comprovada em carteira de trabalho.
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ANEXO V– DO TERMO DE RERFEÊNCIA
RELAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI`S)
INDISPENSÁVEIS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME NR6:
A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos individuais e coletivos necessários à
segurança dos trabalhadores (EPI`S e EPC´S), por categoria, de maneira constante, independentemente
de qualquer aviso ou solicitação por parte da Contratante.
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – CBO 7257-05
Calçado de segurança (couro), óculos ampla visão, luva para eletricista de acordo com a tensão de
trabalho (V) em corrente alternada: Classe 0:até 1000V, Classe 1: até 7500V, Classe 2: até 17500V.
Classe 3: até 26500V, Classe 4: 36000V; luva de cobertura em vaqueta, para trabalho em rede aérea
capacete Classe B, protetor auricular mascara de carvão ativado, cinto de segurança tipo pára-quedista e
uniforme.
ENCANADOR E INSTALADOR DE TUBULAÇÕES – CBO 7241-15
Calçado de segurança (couro e em PVC), óculos ampla visão, luvas de látex cano longo, luva de
procedimento, respirador purificador de ar tipo PFF1, uniforme.
MARCENEIRO – CBO 7711-05
Calçado de segurança (couro) com biqueira de aço, protetor facial, luvas de látex, luvas de vaqueta,
respirador purificador de ar tipo PFF1, protetor auricular tipo Concha, uniforme.
PINTOR DE OBRA – CBO 7166-10
Calçado de segurança (couro), óculos ampla visão, luvas de nitrílica cano longo, respirador
purificador de ar semi-facial com cartuchos químicos para Vapores Orgânicos / Gases Ácidos, avental
impermeável, boné, uniforme.
SERRALHEIRO – CBO 7244-40
Calçado de segurança (couro) com biqueira de aço, máscara para soldador com lentes filtrantes para o
equipamento de solda a ser utilizado, avental de raspa, luvas de látex, luvas de vaqueta, respirador
purificador de ar tipo PFF2, protetor auricular tipo Concha, uniforme.
PEDREIRO – CBO 7152-10
Calçado de segurança (couro e em PVC), óculos ampla visão, luvas de látex cano longo, luva de
vaqueta, respirador purificador de ar tipo PFF1, protetor auricular tipo Concha, uniforme.
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – CBO 5143-10
Calçado de segurança (couro) com biqueira de aço, luvas de vaqueta, uniforme.Capa de chuva.
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO ELETROELETRÔNICA – CBO 9511-05
Atender a NR10 em relação ao uniforme. Bota de PVC cano longo, bota de PVC cano curto, avental
de PVC, capacete com abafador, luva de borracha isolante de alta tensão conforme NR10, luva de
cobertura (proteção) para luva isolante conforme NR10, manga de borracha isolante elétrica, óculos de
proteção, perneira de couro sintético,.
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA - CBO 3003-05
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Capacete de segurança, capuz de segurança, óculos de segurança, máscara de solda, calçado de
segurança, etc
INSTALADOR – REPARADOR DE REDES TELEFONICAS E DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS – CBO 7321-30
Deverá haver uma inspeção por parte da empresa para levantamentos dos EPIS necessários para
esta função.

Geral: Cinto de segurança tipo pára-quedista – contra quedas em atividades a mais de
2,0metros de altura do piso, em telhados, etc. Com trava quedas e capa de chuva.
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ANEXO VI – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Nº Processo:Contratada:
Seção/Setor:
Mês de referência dos serviços:
Chefe do Setor:
FATORES DE AVALIAÇÃO

VAILIAÇÃO

Qualidade dos serviços prestados quanto aos padrões exigidos pelo
contratante (agilidade, presteza, cordialidade, eficiência, etc.)
Qualidade dos serviços prestados quanto à qualificação dos funcionários
Cumprimento de horários e disciplina
Atendimento às orientações, determinações e solicitações da Administração
do HC.
Apresentação dos funcionários quanto aos aspectos de higiene, utilização de
uniformes, etc.
Presteza no atendimento das recomendações da contratante quanto à execução
do contrato
Qualificação dos funcionários disponibilizados para prestação dos serviços
Percentual e freqüência de reprovação dos serviços
Cumprimento de obrigações quanto ao fornecimento de EPIs EPCs
Cumprimento de obrigações trabalhistas (pontualidade de pagamento de
salários e demais obrigações trabalhistas)
Cumprimento de obrigação quanto ao fornecimento de equipamentos de
segurança e ferramentas de trabalho.
SOMA DAS NOTAS
Goiânia,

de

_________________________
Assinatura e carimbo
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de 2017

ANEXO VII – DO TERMO DE RERFEÊNCIA
DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Declaro, na qualidade de (
, fone:

, Fax:

profissão ) da firma

com sede na

, que visitei, em

/

/ 2017, o local onde será

executado os serviços de Manutenção Predial, objeto do Pregão Eletrônico nº.

, tendo

tomado conhecimento de todas as dificuldades, porventura, existentes.
SERVIÇOS: serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva integral nos bens móveis e
imóveis do hospital das clinicas da Universidade Federal de Goiás..
.
Goiânia,.............. de.......................... de 2017

Nome e Assinatura do Profissional da Firma
(CRA Nº. ------------)
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ______/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº______/2017
PROCESSO N.º _____________________
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CONTINUADOS de MANUTENÇÃO
PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA
INTEGRAL NOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO
HOSPITAL
DAS
CLÍNICAS
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
GOIÁS,
COM
A
INTERVENIÊNCIA
DO
HOSPITAL
DAS
CLÍNICAS,
E
A
EMPRESA________________________.
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno,
autarquia federal de ensino e pesquisa, criada pela Lei n.º 3.834/1960, sediada no prédio da Reitoria,
Campus Samambaia, nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, representada na forma
prevista no art. 46 do Regimento, pelo Vice-Reitor, Prof. Dr. Manoel Rodrigues Chaves, portador da CI
nº. 1.203318 e do CPF nº. 253.435.481-72, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta capital, com a
interveniência do HOSPITAL DAS CLÍNICAS, CNPJ 01.567.601/0002-24, situado na Primeira
Avenida, nº 545, Setor Leste Universitário, Goiânia/GO, representado por sua Ordenadora de Despesas,
Cont. Alete Maria de Oliveira, designada pela Portaria nº 1121/UFG, de 25/03/2015, portadora da CI n.º
006059-CRC/GO e do CPF n.º 199.603.281-04, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta capital e
do outro lado, a empresa ______________________, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº.
____________,estabelecida na _________ representada por seu Representante Legal, o(a)Sr(a).
_________, portador da CI nº. __________ e do CPF nº. ___________, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o consta do Processo nº 23070._______ celebram o presente contrato de
prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº. 10.520/2002, e nos Decretos nº.
5.450/2005, nº 2.271/1997, e na Instrução Normativa 02-SLTI/MPOG, de 30/04/2008, ououtraNormativa
que passar a viger, mediante as Cláusulas seguintes e condições fixadas no Edital norteador do certame
licitatório e no Termo de Referência, os quais são partes integrantes deste Contrato, independente de
transcrição, sujeitando-se, ainda, às demais normas pertinentes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui o objeto deste contrato a prestação deserviços contínuos demanutenção
preventiva, preditiva e corretiva integral nos bens móveis e imóveis do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás do Hospital, com disponibilização de mão-de-obra com dedicação
exclusiva,sendo dois postos de trabalho de Pedreiro; dois postos de Serralheiro; quatro postos de Pintor de
Obras; dois postos de Encanador; dois postos de Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica; três postos
de Mecânico de Refrigeração; dois postos de Técnico em Eletromecânica; um posto de Técnico
Mecânico, dois postos de Instalador/Reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados; um posto
de Marceneiro, cinco postos de Auxiliar de Serviços Gerais e um posto de Encarregados,conforme
especificações contidas no Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico ___, que são partes
integrantesdeste contrato.
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS E VALOR DO CONTRATO

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – O valor mensal da prestação de todos os serviços objeto deste Contrato
é de R$ ______________ (_______), perfazendo o valor anual de R$ ________ (________), conforme
valores especificados no quadro abaixo:

Qtde
de postos
(B)

Qtd. de
empregados
por posto
(C)

Pedreiro

02

01

02

Serralheiro

02

01

02

Pintor de Obra

04

01

04

Encanador/
Instaladores de
Tubulações

01

02

02

Eletricista de
Manutenção
Eletroeletrônic
a

01

02

02

Mecânico de
Refrigeração

03

01

03

Técnico em
Eletromecânic
a

02

01

02

Técnico
Mecânico

01

01

01

Instalador/
Reparador de
Redes
Telefônicas e
de
Comunicação
de Dados

02

01

02

Marceneiro

01

01

01

Auxiliar de
Serviços

05

01

05

Tipo de posto
de trabalho

Valor por
empregado
R$
(A)
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Qtd total
de
empregado
s (D)

Valor por tipo de
posto
R$ (D x A)

Gerais
01

Encarregado

01

01

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – No preço dos serviços estipulado nesta Cláusula estão incluídas todas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxas e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
SUBCLÁSULA PRIMEIRA -A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contarda sua
assinatura.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA –O prazo de vigência deste contrato, devidamente justificado e no
interesse da Administração, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60
(sessenta) meses, de acordo com o previsto no Art. 57, Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA - DA DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS A SEREM
PRESTADOS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA –Os serviços de PEDREIRO abrangem as seguintes atividades:
I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de alvenarias em geral e rotinas abaixo
enumeradas com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II - Serviços de manutenção em alvenaria em geral (chapisco, reboco, etc)
III - Serviço de manutenção em caixas de esgoto;
IV - Serviço de manutenção em redes de água;
V - Colocação de piso antiderrapante;
VI - Assentamento de pisos em geral (cerâmicas; paviflex, plurigoma, etc);
VII - Assentamento de rodapés;
VIII - Fixação de corrimãos;
IX - Armação de ferragens;
X - Serviço de carpintaria;
XI - Serviço de manutenção e impermeabilização de caixas d’água;
XII - Serviço de manutenção e reforma de telhados;
XIII - Assentamento de portais de madeira e contra-marcos em alumínio;
XIV - Assentamento de suportes diversos;
XV - Demolição de paredes;
XVI - Execução de contrapisos;
XVII - Inspecionar paredes quanto a revestimentos, solucionando eventuais problemas;
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XVIII - Inspecionar esquadrias (metálicas e madeira) pontos de oxidação, trincas, etc;
XIX - Inspecionar pisos, paredes e passeios quanto à coloração, trincas, juntas, desgastes, fixação,
nivelamento, colagem, etc;
XX - Inspecionar telhados e coberturas quanto à presença de pontos de oxidação, fixação e estado das
telhas, segurança da estrutura, presença de fissuras e deterioração nas lajes impermeabilizadas, obstrução
e reposição de grelhas, bem como execução e reposição de telhas;
XXI - Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA –Os serviços de SERRALHEIRO abrangem as seguintes atividades:
I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de serralheria (em metais – ferro, alumínio,
cobre e inox), com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II - Reformas em geral em: prateleiras, portas, portões, grades, corrimões, suportes para ar condicionado e
bancos metálicos, etc;
III - Confecções de estruturas metálicas para instalação de forro em PVC;
IV - Reformas em mobiliários metálicos em geral, tais como: mesas, armários, cadeiras, poltronas,
bancos, cadeira de roda, prateleiras, esquadrias, camas, macas, portas, portões, grades e corrimãos
metálicos, etc;
V - Inspecionar mobiliários metálicos, esquadrias metálicas (ferro e alumínio), suportes metálicos,
fechaduras e forros em PVC, quanto ao estado de conservação, funcionamento, etc, executando a
manutenção preventiva.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Os serviços de PINTOR DE OBRAS abrangem as seguintes
atividades:
I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de pinturas em geral e rotinas abaixo
enumeradas, com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II - Pintura de esquadrias metálicas, paredes e tetos em geral, cadeiras de rodas, cadeiras de banho,
cadeiras de metal estofadas, armários, arquivos, prateleiras, escaninhos, camas, macas, criados mudo,
biombos, suporte para papel toalha, geladeiras, fogões, móveis em geral;
III - Inspecionar paredes quanto a pintura, solucionando eventuais problemas;
IV - Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA
QUARTA - Os serviços
TUBULAÇÕES abrangem as seguintes atividades:

de

ENCANADOR

E

INSTALADOR

DE

I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços hidrossanitários, com atuações mútuas e
isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II - Interpretar projetos de instalações hidráulicas;
III - Outras atividades correlatas;
IV - Manutenção Hidrossanitária
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a) Diariamente - sanitários e copas
a.1- verificação da existência de vazamento nos sanitários, eliminando os porventura encontrados;
a.2- verificação da existência de entupimento em vasos e ralos de todos os sanitários e copas,
corrigindo os problemas porventura detectados;
a.3- verificação da regulagem das válvulas de mictórios e vasos em todos os sanitários, sanando os
defeitos que venham a ser detectados;
a.4- verificação do estado de conservação das louças de todos os sanitários e copas, trocando as que se
apresentarem danificadas ou enferrujadas;
a.5- verificação da existência de vazamento nos registros, sifões e torneiras, eliminando os porventura
encontrados.
a.6- verificar torneiras no expurgo, posto de farmácia e DML.
b) Semanalmente - bombas de recalque e esgoto
b.1- teste de funcionamento das bombas;
b.2- verificação da existência de ruídos anormais, elétricos ou mecânicos;
b.3- inspeção dos terminais elétricos nas caixas de ligação;
b.4- inspeção das válvulas de retenção;
b.5- inspeção do funcionamento das bóias superiores;
b.6- inspeção do funcionamento das bóias inferiores;
b.7- inspeção dos cabos de alimentação do quadro geral das bombas;
b.8- inspeção dos contactores de chaves magnéticas de comando das bombas.
c) Mensalmente
c.1-Rede de esgoto e águas pluviais
c.1.1- percorrer todos os pontos de visitas e limpá-los;
c.1.2- percorrer todas as caixas de inspeção e limpá-las;
c.1.3- limpar a caixa geral de esgoto;
c.1.4- percorrer todas as caixas de gordura e limpá-las;
c.1.5- percorrer todos os bueiros de águas pluviais e limpá-los.
c.2) Bombas de recalque e esgoto
c.2.1- verificação do alinhamento dos eixos das bombas;
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c.2.2- medição da folga das luvas de acoplamento;
c.2.3- reaperto das graxetas e regulagem de gotejamento;
c.2.4- lubrificação dos mancais das bombas;
c.2.5- verificação do estado das graxetas das bombas;
c.2.6- inspeção nas conexões hidráulicas;
c.2.7- verificação das luvas de acoplamento;
c.2.8- medição de amperagem dos motores.
d) Semestralmente
d.1- limpeza dos reservatórios de água;
d.2- teste de funcionamento do sistema de incêndio.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Os serviços de ELETRICISTA
ELETROELETRÔNICA abrangem as seguintes atividades:

DE

MANUTENÇÃO

I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de eletricidade, com atuações
II - Executar a fixação e desmonte de eletrodutos, eletrocalhas, leitos e outros materiais de suporte a rede
elétrica;
III - Executar instalação de rede de cabeamento estruturado;
IV - Executar a limpeza em quadros mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e risco
avaliado da atividade;
V - Interpretar projetos de instalações elétricas de baixa e alta tensão;
VI - Enrolar bobinas de motores e transformadores;
VII - Executar projetos de instalações elétricas, bem como a passagem e ligação de condutores,
montagem, instalação e desinstalação de quadros de distribuição, proteção ou comando;
VIII - Adequar instalações elétricas, inclusive aquelas onde não seja possível a desenergização;
IX - Consertar aparelhos elétricos em geral (ventiladores, negatoscópios e outros); executar a instalação e
desmonte de sistemasproteção contra descargas atmosféricas e malhas de aterramento;
X - Identificar circuitos em seus respectivos quadros de distribuição;
XI - Manobrar disjuntores e chaves secas;
XII - Outras atividades correlatas
a) Diariamente - Atendimento das ordens de serviço relacionadas ao serviço de eletricidade emitidas
pelo diversos setores deste hospital.
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b)Semanalmente
b.1- Quadros distribuiçãode força
b.1.1- inspeção de rotina nos quadros gerais de força;
b.1.2- leitura dos instrumentos permanentes de medição;
b.1.3- verificação do funcionamento e datemperatura de trabalho dos dispositivos de proteção, como
disjuntores e fusíveis, e condutores;
b.1.4- verificação de existência de ruídos anormais, de natureza elétrica ou mecânica.
b.2-Subestação e grupo gerador
b.2.1-Execução de teste, lubrificação e abastecimento dos grupo geradores
b.2.2- Inspeção de nível de óleo, fluído de arrefecimento, combustível e desgaste de correias;
b.2.3- inspeção das baterias e luminárias de emergência situadas em áreas críticas.
c) Mensalmente
c.1-Quadros de distribuição de força
c.1.1- reaperto das conexões;
c.1.2- verificação de resistência de aterramento, mantendo-a dentro dos limites normalizados;
c.1.3- verificação de barramento;
c.1.4-inspeçãoda fixação de barramento e conexões;
c.1.5- medição e controle de predição de sobrecarga (com alicate amperímetroTrue RMS) nos
barramentos de alimentação;
c.1.6- limpeza do quadro;
c.1.7- inspeção dos isoladores e conexões elétricas;
c.1.8- lubrificação das partes móveis;
c.1.9- Verificação e ajuste do equilíbrio de potência entre fases.
c.2- Quadros terminais de força
c.2.1- reaperto das conexões;
c.2.2- reaperto e ajuste da fixação dos disjuntores;
c.2.3- limpeza geral.
c.3) Iluminação externa
c.3.1-verificação da iluminação em postes e refletores responsáveis pela iluminação dos ambientes
externos;
c.3.2 - troca e manutenção das lâmpadas e reatores;
c.3.3 -indicação de pontos escuros e instalação de novos postes e refletores;
c.3.4-manutenção e limpeza das luminárias.
d) Trimestralmente
d.1- Subestação abrigada
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d.1.1- inspeção nas câmaras de extinção;
d.1.2- inspeção do barramento e terminais conectores;
d.1.3- reaperto dos conectores de ligação;
d.1.4- reaperto dos parafusos de fixação do barramento e ferragens;
d.1.5- verificação da pressão das molas dos disjuntores termomagnéticos;
d.1.6- alinhamento dos contatos, movimentos livres;
d.1.7- limpeza geral do barramento, isoladores e disjuntores.
d.2-Quadros de distribuição de força
d.2.1- medição da resistência de aterramento;
d.2.2- adequação do aterramento aos níveis recomendados em norma.
d.3-Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
d.3.1- medição dos níveis de aterramento;
d.3.2- inspeção nos isoladores e respectivos suportes;
d.3.3- verificação da concordância com as condições limites de aterramento mínimo permitido;
d.3.4- inspeção na torre de suporte do captador.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Os serviços deMECÂNICO DE REFRIGERAÇÕES abrangem as
seguintes atividades:
I - Realizar manutenção preventiva, corretiva não planejada e corretiva de equipamentos de refrigeração
dentro dos padrões normativos de segurança pessoal e coletivo desde seus requisitos elétricos aos
requisitos mecânicos, realizando, também, o levantamento de materiais necessários para realização das
atividades presentes e futuras.
II - Estando dentro das principais atividades:
III - Carga e reposição de gás refrigerante;
IV - Avaliação de necessidade de reposição de gás refrigerante;
V - Execução de retrofit de equipamentos;
VI - Ligação de circuito elétrico do ar condicionado com a rede de energia;
VII - Manutenção, troca e instalação de compressores;
VIII - Manutenção, troca e instalação de serpentinas;
IX - Manutenção, troca e instalação de válvulas de expansão;
X - Manutenção, troca e instalação de evaporadoras;
XI - Instalação de redes frigorígenas;
XII - Manutenção de aparelhos dos tipos Split, ACJ, Self Contained e Chiller;
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XIII - Manutenção e limpeza de dutos;
XIV - Troca e limpeza de filtros;
XV - Realização de soldas em tubos de alumínio e cobre;
XVI - Realização de soldas em circuitos de ar condicionado;
XVII - Rosqueamento de tubos de cobre e de alumínio;
XVIII - Análise de problemas e levantar as possíveis soluções;
XIX - Movimentação dos equipamentos que serão instalados até o local de instalação;
XX - Movimentação dos equipamentos que serão desinstalados do local onde estão até o local onde serão
descartados ou armazenados caso ainda possam ser utilizados;
XXI -Troca de filtros de água de sistemas de refrigeração por água (chiller);
XXII - Reaperto de parafusos de sistemas de refrigeração;
XXIII - Troca de correias de sistemas de refrigeração;
XXIV - Lubrificação de sistemas rotativos em equipamentos de refrigeração;
XXV - Troca e manutenção de mancais;
XXVI - Troca e manutenção de rolamentos;
XXVII - Limpeza dos equipamentos de ar condicionado;
XXVIII - Acompanhamento de atividades de terceiros que estejam relacionadas com equipamentos
sofisticados de ar condicionado;
XXIX - Participação em treinamentos quando disponibilizado pelos fornecedores e for de interesse do
Hospital
XXX - Manutenção de geladeiras e freezers;
XXXI - Manutenção de bebedouros;
XXXII- Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os serviços deTÉCNICO EM ELETROMECÂNICA abrangem as
seguintes atividades:
I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de Mecânica e de Eletricidade, com atuações
mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e do risco avaliado para a atividade;
II - Elaborar pequenos projetos de sistemas elétricos e eletromecânicos; montar e instalar máquinas e
equipamentos; planejar e realizar manutenção e cumprir normas e procedimentos de segurança no
trabalho e preservação ambiental;
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III - Enrolar bobinas de motores e transformadores;
IV- Executar projetos de instalações elétricas, bem como a passagem e ligação de condutores, montagem,
instalação e desinstalação de quadros de distribuição, proteção ou comando;
V- Adequar instalações elétricas, inclusive aquelas onde não seja possível a desenergização;
VI- Consertar aparelhos elétricos em geral (ventiladores, negatoscópios e outros);
VII- Executar a instalação e desmonte de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas e malhas de
aterramento;
VIII- Especificar lista de materiais para processo de compra, incluindo estimativa das quantidades
necessárias para o mínimo de três meses de trabalho continuado;
IX- Atualizar sistematicamente os esquemas unifilares das instalações elétricas;
X- Identificar circuitos em seus respectivos quadros de distribuição;
XI- Executar a fixação e desmonte de eletrodutos, eletrocalhas, leitos e outros materiais de suporte a rede
elétrica;
XII- Executar instalação de rede de cabeamento estruturado; executar a limpeza em quadros elétricos;
Manobrar disjuntores e chaves secas;
XIII- Executar e manter controle de relatórios dos serviços de eletricidade, tais como teste, manutenção e
manobra dos grupos geradores e dos equipamentos de potência instalados nas subestações;
XIV- Apontar e relacionar materiais e serviços para atender as necessidades das instalações elétricas;
XV- Projetar reforma ou instalação de quadros e circuitos de alimentação;
XVI- Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA OITAVA - Os serviços deTÉCNICO MECÂNICO abrangem as seguintes
atividades:
I- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de mecânica e de eletricidade, com atuações
mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade e do risco avaliado para a atividade;
II- Realizar manutenção em geral de equipamentos mecânicos tais como caldeiras, máquinas de lavar
industrial, centrífugas industriais, secadoras industriais, calandras, elevadores, bombas, bombas de vácuo,
autoclaves, compressores e cadeiras de rodas;
III- Realizar soldas com eletrodos revestidos;
IV - Realização de soldas oxiacetilênica;
V- Realização de cortes com oxicorte e maçarico;
VI- Troca de correias;
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VII- Lubrificação de equipamentos mecânicos;
VIII- Balanceamento de equipamentos mecânicos;
IX- Troca de rodas e rodízios de cadeiras de rodas;
X- Troca e manutenção de rolamentos;
XI- Retirada de eixos para serem encaminhados para usinagem;
XII- Reaperto de parafusos;
XIII - Manutenção de linhas de gases medicinais;
XIV- Acompanhamento de recebimento de cilindros de gases;
XV- Acompanhamento do nível dos tanques de gases e líquidos medicinais;
XVI- Reposição de gases nos locais de utilização;
XVII- Implantação de novas linhas de gases medicinais;
XVIII- Pequenas usinagens com limadoura, serrote, etc.;
XIX- Montagem de equipamentos mecânicos;
XX- Troca de selos mecânicos;
XXI- Troca de gaxetas;
XXII - Troca de o’ring;
XXIII- Análise de eficiência de vedações;
XXIV- Reposição e manutenção de isolamento térmico;
XXV- Manutenção de queimador de caldeiras;
XXVI- Limpeza de equipamentos;
XXVII-Troca de filtros;
XXVIII- Concerto de linhas de vapor;
XXIX - Troca e manutenção de válvulas;
XXX- Troca e manutenção de registros;
XXXI- Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA NONA - Os serviços de REPARADOR DE REDES TELEFÔNICAS E DE
COMUNICAÇÃO DE DADOS abrangem as seguintes atividades:
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I- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de telefonia, com atuações mútuas e isoladas
dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II- Participar na elaboração de projetos de telecomunicação;
III- Instalar, testar e realizar manutenções preventivas e corretivas de sistemas de telecomunicações;
IV- Supervisionar tecnicamente processos e serviços de telecomunicações;
V- Planejar, construir, instalar, ampliar e reparar redes e linhas de telecomunicação, rede de comunicação
de dados e linhas de transmissão de energia de tração de veículos;
V- Instalar equipamentos e localizar defeitos na rede;
VI- Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Os serviços deMARCENEIRO abrangem as seguintes atividades:
I- Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços de marcenaria: montador de divisórias naval,
com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço;
II- Outras atividades correlatas.
III- Reformas, reparos, confecções e instalações de:
a) Porta de madeira, portas de divisórias naval, molas coimbra, ferrolhos;
b) Reformas e reparos em armários de madeira;
c) Montagem de divisórias naval, portais;
d) Envernizar móveis de madeira;
e) Confecção de caixas de madeira, mesas de madeira e revestidas em fórmica ou MDF, de quadros de
avisos em fórmica e feltro;
f) Confecção e instalação de armários de madeira, escaninhos;
g) Inspecionar mobiliário, estofados, fechaduras e divisória naval, quanto ao estado de conservação,
funcionamento, etc, executando eventuais consertos.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os serviços deAUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
abrangem as seguintes atividades:
I - Atender as ordens de serviços relacionadas aos serviços diversos, com atuações mútuas e isoladas
dependendo do grau de dificuldade do serviço.
II - Transporte de todo tipo de equipamentos e móveis para conserto ou mudança;
III - Transporte de cadeiras, armários, mesas, balcões, galões de água, arquivos, container de nitrogênio
líquido para recarga;
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IV - Transporte de materiais em geral de um local para outro;
V - Mudança de móveis de um local para outro;
VI - Troca de cilindros de gases medicinais;
VII - Troca de grades de leitos de uma cama para outra;
VIII - Fixação de cortinas, quadro de avisos, faixas indicativas, armários, porta papel toalha, saboneteiras,
negatoscópios;
IX - inspecionar acessórios na edificação (persianas, cortinas, painéis, etc) quanto ao funcionamento, grau
de deterioração, fixação, etc;
X - Rasgos em alvenarias para instalações hidro-sanitárias, elétricas e outros;
XI - Transportes de entulhos.
XII - Limpeza de bebedouros;
XIII - Limpeza de filtros das evaporadoras dos splits;
XIV - Calibração de pneus de cadeiras de rodas;
XV - Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os serviços deENCARREGADO abrangem as seguintes
atividades:
I- Gerenciar as ordens de serviços relacionadas aos serviços de todos os profissionais sob sua
coordenação, com atuações mútuas e isoladas dependendo do grau de dificuldade do serviço. Interpretar
projetos de arquitetura e complementares. Auxiliar na especificar materiais para processos de compras de
todas as áreas da manutenção predial;
II - Supervisionar, coordenar e fiscalizar o bom andamento dos serviços, cuidando da disciplina e
apresentação pessoal dos profissionais sob sua responsabilidade;
III- Fiscalizar o uso de equipamentos e materiais fornecidos pelo Hospital das Clínicas, para que não haja
desperdício e nem uso indevido;
IV- Verificar o uso adequado de materiais utilizados nos serviços;
V- Dar retorno de todos os serviços executados e em andamento, através das ordens de serviço,
diariamente, semanalmente e mensalmente, através de relatórios, conforme solicitado pelo Setor de
Infraestrutura;
VI- Colocar em prática a manutenção preventiva de forma eficaz e permanente com apresentação de
cronograma;
VII- Vistoriar as instalações do Hospital das Clínicas visando identificar os problemas a serem sanados;
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VIII- Elaborar listas de materiais necessários à realização de serviços de manutenção, em conjunto com
os profissionais, e apresentar ao CONTRATANTE;
IX- Supervisionar todos os funcionários da contratada em relação a horário de entrada, intervalo de
almoço e saída;
X- Fazer levantamento de áreas que irão sofrer alguma intervenção;
XI- Inspecionar as áreas internas e externas do Hospital das Clínicas, inclusive telhados, visando
identificar necessidades de manutenções, devendo apresentar ao CONTRATANTE relatório
correspondente;
XII- Outras atividades correlatas.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS –A
execução dos serviços dos postos de trabalho será no horário diurno, de segunda-feira a sábado, com
carga horária de oito horas diárias de segunda-feira a sexta-feira e quatro horas aos sábados, perfazendo
44 (quarenta e quatro) horas semanais, de acordo com a programação e horários fixados pelo
CONTRATANTE, exceto para os postos de trabalho de Encanador e Eletricista de Manutenção.
I - A execução dos serviços dos postos de trabalho de Encanador e de Eletricista de Manutenção
Eletroeletrônica será em horário diurno, em regime de escala de 12h x 36h, de segunda-feira a domingo,
inclusive nos dias de feriado, de acordo com a programação e horários fixados pelo CONTRATANTE.
II - O CONTRATANTE poderá, eventualmente, requisitar a prestação dos serviços aos domingos e
feriados, ou em horários diferenciados, a fim de atender situações emergenciais e de urgência, mediante
comunicado prévio à CONTRATADA e compensação de horas dos trabalhadores envolvidos.
III - A contratada deverá manter a equipe técnica devidamente qualificada, uniformizada, portando crachá
de identificação, com os devidos EPIs (equipamentos de proteção individual).
IV - Com o objetivo de dar suporte técnico e operacional aos profissionais contratados, a
CONTRATADA deverá apresentar ART – Anotações de Responsabilidade Técnica dos respectivos
serviços de engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia civil ou outros profissionais com
atribuições equivalentes, devidamente reconhecidas pelo CREA, com o pagamento de eventuais taxas sob
sua responsabilidade.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –DOS RELATÓRIOS MENSAIS - A CONTRATADA
deverá fornecer ao Gestor do Contrato, até o 5º dia útil de cada mês, relatório mensal dos serviços
prestados do mês anterior com o conteúdo descrito abaixo e com outras informações que venham a ser
solicitadas:
I - serviços preventivos, corretivos executados;
II - data, horário de início e de término dos trabalhos
III - nomes dos profissionais que atuaram na execução dos serviços;
IV - planilha de controle de retrabalho;
V - serviços em andamento;
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VI - serviços a executar (corretivos e preventivos);
VII - estudos e levantamentos realizados;
VIII - alterações efetuadas nos planos de manutenção;
IX - avaliações dos equipamentos e sistemas;
X - relatórios de alerta;
XI - relatório de vistoria mensal da CONTRATADA;
XII - relatório de falta(s) apontada pelo CONTRATANTE.
XIII - relatórios de não conformidade.
XIV - acompanhamento do avanço do cronograma das atividades preventivas (Previsto x Realizado).
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DASORDENS DE SERVIÇOS - Os servidos serão
executados mediante Ordens de Serviços emitidas pelo CONTRATANTE, que deverão preenchidas pelo
funcionário após a realização dos serviços, acompanhadas de relatórios de todos os procedimentos
realizados.
I - Nas ordens deverá conter o período que durou o serviço, constando horários do início e fim,
assinaturas dos técnicos da contratante e da contratada, descrição correta definição e especificação dos
serviços realizados e depois devolvidas ao tele atendimento para baixa da mesma.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA CONTRADADA
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Executar os serviços contratados de acordo com as normas técnicas e
especificações do Termo de Referência, em conformidade com as normas legais pertinentes, orientações e
determinações do CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULASEGUNDA - Selecionar e provisionar toda a mão-de-obra necessária para garantir a
execução dos serviços previstos neste contrato,cuja mão-de-obra deverá ter dedicação exclusivaà
prestação dos serviços objeto deste contrato.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA – Disponibilizar, para dedicação exclusiva à realização dos serviços
objeto deste contrato os profissionais qualificados e quantificados na Cláusula Segunda, em conformidade
com o item 9 e Anexo III do Termo de Referência.
SUBCLÁUSULA QUARTA – Fornecer aos funcionários empregados na execução dos serviços
contratados, imediatamente ao início da execução do contrato, Equipamentos e Proteção Individual e
Coletiva (EPIs e EPCs), de acordo com as especificações contidas nos Anexo V e VI do Termo de
Referência.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Fornecer uniformes e EPIs aos empregados utilizados na prestação dos
serviços, no início do contrato e a cada 06 (seis) meses, em estado de conservação novo, sendo duas
calças, duas camisas manga curta ou longa, um par de botinas ou sapatos adequados e dois pares de meia,
observando-se o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho.
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I - Os uniformes deverão ser entregues a todas as categorias profissionais mediante recibo (relação
nominal, impreterivelmente assinada e datada por profissional), cuja cópia, acompanhada do original para
conferência, deverá ser enviada à equipe de fiscalização;
II - Caso seja necessário efetuar ajustes e consertos dos uniformes no ato da entrega aos colaboradores,
eventuais despesas deverão ser arcadas pela Contratada, sendo vedado o repasse dos custos aos
profissionais;
SUBCLÁUSULA SEXTA - Disponibilizar, antecipadamente, materiais de consumo para uso de
funcionários da contratada na execução de serviços pertinente ao contrato nas dependências da
contratante, tais como: copos descartáveis, papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido, álcool gel,
álcool líquido e água mineral.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho,
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal.
SUBCLÁUSULAOITAVA - Oferecer, semestralmente, treinamento técnico à equipe de trabalhadores, o
qual deverá ser ministrado por profissionais das áreas afins.
SUBCLÁUSULANONA - Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho.
SUBCLÁUSULADÉCIMA - Submeter à fiscalização permanente dos gestores do contrato, designados
pelo contratante.
SUBCLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - Manter durante a vigência do contrato todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas.
SUBCLÁUSULADÉCIMA SEGUNDA - Manter registro de segurança e saúde ocupacional, conforme
preconiza a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Portaria nº. 3.214 de 08.06.78 e
suas alterações.
SUBCLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA – Avaliar os empregados destacados para a prestação dos
serviços, com vistas à verificação de que os mesmos preenchem os perfis exigidos para os respectivos
postos de serviços.
SUBCLÁUSULADÉCIMA QUARTA - Ajustar, quando for o caso, o valor da fatura conforme
resultado da avaliação do grau de eficiência da prestação dos serviços prevista na Cláusula Décima
Terceira.
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Efetuar a reposição da mão-de-obra dos postos de trabalhos,
em caráter imediato, no caso de eventual ausência ou afastamento funcionário destacado, não sendo
permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).
SUBCLÁUSULADÉCIMA SEXTA - Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade
observada pelos empregados nos respectivos postos de trabalho.
SUBCLÁUSULADÉCIMASÉTIMA - Seguir e obedecer às orientações e rotinas estipuladas pelo
CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULADÉCIMA OITAVA - Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços ora
contratados, desde os salários de pessoal neles empregados, como também os encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas, assim como taxas, impostos e quaisquer outras exigências legais ou
regulamentares que venham a incidir sobre a atividade pactuada.
SUBCLÁUSULADÉCIMA NONA- Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de ação ou omissão dolosa ou culposa da CONTRATADA
ou de seus prepostos empregados na execução dos serviços a serem contratos.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA -Manter a disciplina dos funcionários empregados nos postos de trabalho,
afastando, imediatamente, o funcionário que apresentar conduta inconveniente.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMAPRIMEIRA - Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e
supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os
serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem os serviços.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA SEGUNDA –Apresentar seus empregados em perfeitas condições de
higiene pessoal, uniformizados, portando todos os equipamentos necessários a um bom desempenho dos
serviços, como crachás com o nome da firma, nome do funcionário, fotografia recente, etc.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA TERCEIRA -Disponibilizar em local visível indicado pelo
CONTRATANTE a escala mensal da equipe de trabalhadores, na qual deverá constar o nome completo,
dias de trabalho escalados, carga horária mensal, inclusive do empregado que se encontrar de férias.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMAQUARTA – Disponibilizar um caderno tipo ata para cada posto de
trabalho para registro diário de todas as atividades executadas e comunicação entre os funcionários da
respectiva unidade de trabalho.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMAQUINTA- Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após o
recebimento da autorização.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA SEXTA- Realizar o pagamento dos salários dos empregados via depósito
bancário na conta do trabalhador, no prazo legal, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por
parte da Administração.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA SÉTIMA– Fornecer aos funcionários Equipamentos de Proteção
Individual e de Proteção Coletiva (Ex.: Tela tapume de cor laranja, cones de sinalizações, etc.), de acordo
com as normas legais aplicáveis e de acordo com as necessidades dos serviços, relacionados no Anexo VI
do Termo de Referência.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA OITAVA - Abrir conta bancária do tipo vinculada, de acordo com as
orientações do CONTRATANTE, para fins de depósitos de valores destinados ao provisionamento de
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recursos financeiros para fins de pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da
contratada empregados na execução dos serviços objeto deste contrato.
SUBCLÁUSULAVIGÉSIMA NONA– Cumprir os cronogramas de execução dos serviços, definidos
pelo CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA- Apresentar, mensalmente, a Nota Fiscal/Fatura discriminativa dos
serviços efetivamente prestados, no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele a que se referem os
serviços, juntamente com os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, encargos sociais e
impostos incidentes sobre a prestação dos serviços.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA PRIMEIRA- Manter na Região Metropolitana de Goiânia escritório
aparelhado para dar suporte à execução do contrato que vier a ser celebrado.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA SEGUNDA- Substituir, imediatamente, os empregados nos casos de
faltas, ausências legais ou férias, de maneira a não prejudicar o bom andamento e a boa execução dos
serviços. Para o caso de falta, a CONTRATADA deverá apresentar o substituto em até duas horas,
independente de comunicação do CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA TERCEIRA - Executar perfeitamente os serviços contratados,
mantendo a cobertura integral dos serviços nos horários estabelecidos pelo CONTRATANTE por meio de
pessoas idôneas, educadas e tecnicamente capacitadas nos termos da legislação específica, se obrigando a
indenizar o CONTRATANTE, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos causados às suas instalações, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, quer sejam
eles praticados por empregados, prepostos ou seus mandatários. A responsabilidade se estenderá aos
danos causados a terceiros durante a execução dos serviços.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA QUARTA- Apresentar os empregados devidamente uniformizados
(calças, camisas ou camisetas, jalecos e sapatos, adequados ao trabalho, identificados com crachá
subscrito pela CONTRATADA, no qual constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do
funcionário e fotografia 3x4.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA QUINTA- Realizar o controle diário de frequência e pontualidade dos
empregados disponibilizados para execução do contrato, com a obrigação de fornecer relatório semanal
ao Setor de Infraestrutura Física/HC/UFG/EBSERH (Gestor do contrato) com todas as ocorrências
verificadas.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA SEXTA- Assumir inteira responsabilidade por quaisquer acidentes de
que possam vir a serem vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas lhes asseguram, ficando responsável, inclusive, por quaisquer danos ou prejuízos porventura
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
as providências necessárias ao integral ressarcimento dos mesmos.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA SÉTIMA – Fornecer cursos de capacitação, semestralmente, aos seus
empregados, cuja programação e cronograma será definido entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA OITAVA - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e
medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente.
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SUBCLÁUSULATRIGÉSIMA NONA - Atender às solicitações do CONTRATANTE para realização
de serviços fora do horário de trabalho dos profissionais e para a prorrogação do turno contratado,
cabendo à CONTRATADA a adoção das providências pertinentes junto às Delegacias Regionais do
Trabalho.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA - Assumir total responsabilidade sobre os equipamentos, móveis
e utensílios que, eventualmente, forem colocados à disposição da CONTRATADA para execução dos
serviços, garantindo a integridade e ressarcindo o CONTRATANTE das despesas com manutenção
corretiva decorrente de má utilização dos mesmos.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - Fornecer ao CONTRATANTE, para efeito de
controle de acesso dos empregados às suas dependências e no prazo de 72 (setenta e duas) horas da data
da contratação do empregado: cópia do registro em carteira e do cadastro do empregado, com dados
completos (nome, endereço, telefones, RG e CPF, entre outros julgados necessários).
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA SEGUNDA - Informar ao CONTRATANTE, também para efeito
de controle de acesso às suas dependências, todas as ocorrências de afastamento definitivo e novas
contratações de empregados, sendo aquelas num prazo de 24 (vinte e quatro) horas e estas até o dia do
início do trabalho.O afastamento definitivo deverá ser efetuado somente com a permissão expressa do
gestor do contrato, devendo a CONTRATADA apresentar as razões motivadoras do afastamento para
apreciação.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA TERCEIRA - Substituir, sempre que exigido pelo
CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios
à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. A CONTRATADA deverá manter os
empregados que farão as substituições, devidamente cadastrados, documentados e treinados para
exercerem a atividade do empregado substituído, devendo ser apresentado ao gestor do contrato 24 (vinte
e quatro) horas antes da substituição.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA QUARTA - Utilizar EPIs adequados, necessários à boa execução
dos serviços sob sua responsabilidade, os quais deverão fornecer o máximo de segurança no que se refere
à prevenção de acidentes e danos materiais que possam ser ocasionados ao CONTRATANTE ou a
terceiros.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA QUINTA - Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos
serviços por parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que
não haja interrupção dos serviços prestados e que os horários estipulados neste Termo sejam obedecidos.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA SEXTA - Encaminhar ao Hospital das Clínicas, com
antecedência de 30 (trinta) dias a relação dos empregados que usufruirão férias no período subsequente,
assim como daqueles que irão substituí-los.
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SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA SÉTIMA - Designar, formalmente, um preposto para representála perante ao CONTRATANTE, em cujo ato deverá constar expressamente seus poderes e deveres em
relação à execução do objeto contratado.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA OITAVA - Fornecer aos seus funcionários empregados na
execução dos serviços materiais de consumo tais como, copos descartáveis e papel toalha e papel
higiênico.
SUBCLÁUSULAQUADRAGÉSIMA NONA - O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste
Termo de Referência ou no contrato que vier a ser celebrado sujeitará a CONTRATADA às sanções
administrativas estipuladas.
CLÁUSULA SEXTA –DAS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Na execução dos serviços de manutenção deverão ser observadas as
normas técnicas cabíveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Contratada deverá cumprir a legislação vigente sobre Segurança do
Trabalho, em especial o que determina a Portaria Ministerial nº 3.214, de 08/06/78, do Ministério de
Trabalho, e suas alterações, que dispõe sobre as Normas Regulamentadoras.
SUBCLÁUSULATERCEIRA - A Contratada deverá fornecer, gratuitamente, ao pessoal sob sua
responsabilidade, o Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis
ou não oferecerem proteção. A Contratada deverá treinar e orientar seus empregados para o uso adequado
e obrigatório do EPI, substituindo-o quando danificado ou extraviado e se responsabilizando pela sua
higienização e manutenção.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A Contratada deverá executar, quando necessário ou ainda, quando
solicitado pela Contratante, sinalização de segurança conforme legislação vigente, inclusive no que diz
respeito a isolamento de área de trabalho, visando também, onde necessário, a proteção de terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Indicar os locais de prestação de serviços pela mão-de-obra alocada.
SUBCLÁUSULASEGUNDA - Atestar a prestação dos serviços realizados e realizar o pagamento das
faturas.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na
execução dos serviços.
SUBCLÁUSULA QUARTA - Comunicar à CONTRATADA qualquer fato que implique no ajuste do
valor da fatura ou que inviabilize a atestação da prestação do serviço.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Fiscalizar a execução do contrato.
SUBCLÁUSULA SEXTA - Facilitar por todos seus meios o exercício das funções da CONTRATADA,
dando-lhes acesso as suas instalações, promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e os
empregados da CONTRATADA e cumprindo as obrigações estabelecidas no contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA através
de depósito em conta bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota
fiscal/fatura, atestada pelo Gestor do contrato.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota
fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o
contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE poderá fazer a retenção na fatura e o depósito
direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS nas respectivas contas
vinculadas dos trabalhadores, observada a legislação especifica, bem como a fazer o desconta na fatura e
o pagamento direto de salários e demais verbas trabalhistas dos trabalhadores, quando houver falha no
cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o momento da regularização, sem prejuízo
das sanções cabíveis.
SUBCLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE poderá deduzir da nota fiscal/fatura o valor
decorrente de eventual multa que for aplicada à contratada, após o regular processo administrativo.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Nenhum pagamento será realizado à contratada sem o devido atesto da
regularidade da prestação do serviço pelo servidor responsável.
SUBCLÁUSULA SEXTA - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA,
obrigatoriamente com o número de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Física (CNPJ) da própria
contratada, a qual deverá ser apresentada ao contratante acompanhada da comprovação do pagamento da
remuneração, do cumprimento das obrigações trabalhistas e das contribuições sociais (FGTS e
Previdência Social), correspondente ao mês da última nota fiscal/fatura vencida, compatível com os
empregados vinculados à execução deste Contrato, na hipótese dos valores correspondentes a estas
obrigações não terem sido objeto de retenção e recolhimento direto pelo CONTRATANTE.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - No momento do pagamento da prestação do serviço serão efetuadas as
retenções dos tributos IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, no caso da CONTRATADA não ser optante
do SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte). A verificação dessa opção será feita por meio do SIAFI da Administração
Pública Federal.
SUBCLÁUSULA OITAVA -Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus
para o contratante.
SUBCLÁUSULA NONA -A Nota Fiscal ou fatura correspondente à prestação dos serviços deverá
indicar o valor de retenção para a Previdência Social – INSS, Imposto de Renda, CSLL, PIS, COFINS e
ISS com base na IN 1234/2012 da Receita Federal do Brasil, Manual do substituto tributário do imposto
sobre serviços – ISS e Lei nº 9.711 de 20 de novembro de 1998.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA -Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02,
de 30/04/2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
I – não produziu os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas; ou (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de outubro de 2009);
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II – deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los
com qualidade ou quantidade inferior à demandada. (Incluído pela Instrução Normativa nº 3, de 16 de
outubro de 2009).
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária
prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA–Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de
Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - O Hospital das Clínicas não se responsabilizará por qualquer
despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.
CLÁUSULANONA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos consignados no
Orçamento Geral da União na conta dos recursos classificados no Elemento de Despesa n.º __________,
Programa de Trabalho n.º ________ e Fonte______.
CLÁUSULA DÉCIMA– DA GARANTIA CONTRATUAL
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a
partir da data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério do Hospital das Clínicas.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não
apresente a comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, o HC-UFG/EBSERH fica autorizado a
promover a retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para
fins de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto à Caixa Econômica
Federal, com correção monetária, em favor do HC-UFG/EBSERH.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
SUBCLÁUSULA QUARTA - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os
seguintes riscos ou prejuízos decorrentes da execução do contrato:
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I - Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais
obrigações nele previstas;
II - Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato;
III - As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada;
IV - Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas ela Contratada.
SUBCLÁUSULA SEXTA - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa
Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do HC-UFG/EBSERH.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.
SUBCLÁUSULA OITAVA - A garantia deverá ter validade durante toda a vigência do contrato, e ainda
por mais três meses após o término da vigência contratual.
SUBCLÁUSULA NONA - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar
expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente,
pelo HC-UFG/EBSERH, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por
conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados da data em que tiver sido notificada.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Após a execução do contrato, constatado o regular
cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao HCUFG/EBSERH.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- A garantia somente será liberada ante a comprovação de que
a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão
contratual, o HC-UFG/EBSERH reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela
Contratada das verbas rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados
serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de
trabalho
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- O garantidor não é parte interessada para figurar em processo
administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
contratada.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O HC-UFG/EBSERH não executará a garantia nas seguintes
hipóteses:
I - Caso fortuito ou força maior;
II - Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
III - Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; ou
IV - Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA - DA CONTA VINCULADA PARA GARANTIA DO
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Serão provisionados recursos financeiros, nos percentuais previstos nas
normas legais pertinentes e especificados na Planilha de Custo e Formação de Preços, para o pagamento
de férias, 13º salário, rescisão contratual e indenização compensatória sobre o FGTS dos trabalhadores da
CONTRATADA empregados na execução do contrato, cujos valores retidos das faturas mensais serão
depositados pelo CONTRATANTE em conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação,
conforme o disposto na Instrução Normativa nº 02/2008, e suas alterações, expedida pela Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O montante dos depósitos da conta-depósito vinculada - bloqueada para
movimentação - será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões:
I - 13o (décimo terceiro) salário;
II - férias e um terço constitucional de férias;
III - multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e
IV - encargos sobre férias e 13o (décimo terceiro) salário.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA -Os valores provisionados serão liberados para o pagamento aos
trabalhadores, nas seguintes condições:
I- Parcialmente e anualmente, no valor correspondente ao 13º salário, quando devido;
II- Parcialmente, no valor correspondente às férias e a 1/3 (um terço) de férias, quando dos gozos de
férias dos empregados vinculados a este Contrato;
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III- Parcialmente, pelo valor correspondente ao 13ºs salário proporcional, férias proporcionais e à
indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado
vinculado ao contrato;
IV- Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.
SUBCLÁUSULA QUARTA -A movimentação da conta vinculada será mediante autorização do
contratante, exclusivamente para o pagamento dessas obrigações.
SUBCLÁUSULA QUINTA -Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados,
depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa.
SUBCLÁUSULA SEXTA -O montante relativo ao aviso prévio trabalhado deverá ser integralmente
depositado durante a primeira vigência do contrato.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Ao final da vigência do contrato, o saldo remanescente dos recursos
depositados na conta-depósito vinculada será liberado à empresa, após a comprovação da quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.
SUBCLÁUSULA OITAVA– O início da execução do objeto deste contrato de prestação de serviços
entre o HC-UFG/EBSERH e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos:
I- Solicitação da Administração ao Banco do Brasil, mediante oficio, de abertura da conta-depósito
vinculada-bloqueada para movimentação;
II- Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação, de termo de autorização que permita à Administração ter acesso aos
saldos e aos extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados mediante autorização do
órgão contratante, nos termos do Anexo IX da Instrução Normativa nº 03/2014, de 24 de junho de 2014.
SUBCLÁUSULA NONA- Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas retidos por meio
da conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, deixarão de compor o valor mensal a ser
pago diretamente à empresa.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA- Em caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização da contadepósito vinculada, bloqueada para movimentação, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados
dos valores depositados.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- A empresa contratada poderá solicitar a autorização da
Administração para utilizar os valores da conta-depósito vinculada, bloqueada para movimentação, para o
pagamento dos encargos trabalhistas previstos no Anexo VII da IN 03/2014 ou de eventuais indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato.
SUBCLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA - Para a liberação dos recursos em conta-depósito vinculada bloqueada para movimentação - para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventuais indenizações
trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa
deverá apresentar à Administração os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações
trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento.
90

SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o
pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos,
a Administração expedirá a autorização para a movimentação dos recursos creditados em conta-depósito
vinculada - bloqueada para movimentação e a encaminhará à Instituição Financeira no prazo máximo de
05 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- A autorização deverá especificar que a movimentação será
exclusiva para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista aos
trabalhadores favorecidos.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A empresa deverá apresentar à Administração, no prazo
máximo de três dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias
realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- A parcela mensal a título de aviso prévio trabalhado não poderá
ultrapassar o percentual máximo de 1,94% no primeiro ano de vigência do contrato e, em caso de
prorrogação contratual, o percentual máximo dessa parcela será de 0,194% a cada ano de prorrogação, a
ser incluído por ocasião do aditivo de prorrogação do contrato.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - No caso de cobrança de tarifa bancária para operacionalização
da conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação - os recursos atinentes a essas despesas serão
debitados dos valores depositados.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas no Art. 7º da
Lei nº 10.520/2002, no Art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, e nos Artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999, sendo facultado o prazo de
5 (cinco) dias úteis, contados da entrega da notificação ou comunicação, para a interessada, caso queira,
apresentar as razões e justificativas de defesa.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Comete infração administrativa, nos termos do art. 7º da Lei nº
10.520/2002 e do art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, a contratada que:
I- apresentar documentação falsa ou deixar de entregar os documentos exigidos em Edital;
II- ensejar o retardamento da execução do objeto;
III- não mantiver a proposta;
IV- falhar ou fraudar na execução do contrato;
V- comportar-se de modo inidôneo com a Administração; ou
VI- cometer fraude fiscal.
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SUBCLÁUSULA QUARTA – Pelo cometimento qualquer infração mencionada na Subcláusula Terceira
ou descumprimento de qualquer outra obrigação prevista em Edital, no Termo de Referência ou neste
contrato, isolado ou cumulativamente, poderão ser a aplicadas as seguintes sanções administrativas:
I- Advertência por escrito;
II- Multa;
III– Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até
cinco anos;
IV- Declaração inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição;
SUBCLÁUSULA QUINTA - As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do inciso II.
SUBCLÁUSULA SEXTA -As sanções administrativas serão aplicadas conforme a gravidade e
reincidência da infração cometida, a critério da autoridade competente para aplicar a sanção.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA –Pelo descumprimento de qualquer obrigação ou cometimento de qualquer
infração previstas no Termo de Referência ou neste contrato poderá ser aplicada à CONTRATADA multa
de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
SUBCLÁUSULA OITAVA - O valor da multa, quando aplicada, poderá ser descontado da garantia
prestada ao contratante, quando houver, ou deduzido dos pagamentos devidos pela contratante ou, ainda,
cobrado judicialmente.
SUBCLÁUSULA NONA -Após notificada da multa, a devedora terá o prazo de 30 (trinta) dias para
efetuar e comprovar o pagamento.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - Na hipótese de não ter sido efetuado e comprovado o pagamento da
multa, independentemente de qualquer manifestação, fica a Administração autorizada a descontar o
respectivo valor da garantia, quando apresentada, ou deduzir de pagamentos devidos pela Administração.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Não sendo quitado e comprovada a quitação do valor do
débito a Administração providenciará a inscrição do devedor na Dívida Ativa da União.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -A Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública será aplicada na hipótese de ocorrer falta gravíssima, de natureza dolosa, que
decorra de má-fé da contratada e resulte em prejuízo ao interesse público, cujo julgamento e aplicação da
penalidade serão a cargo do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento de Gestão.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A prestação dos serviços em desacordo com as condições e
especificações deste Contrato, caracteriza descumprimento de obrigação contratual, ensejando a aplicação
das sanções administrativas previstas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA- O Hospital das Clínicas/UFG designará um gestor e um fiscal para
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados,
consoante do disposto no art. 67, § 1° da Lei n° 8.666/93 e na Instrução Normativa nº 02/2008, da
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Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
e suas alterações.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA- O Fiscal de contrato será designado formalmente por meio de Portaria do
CONTRATANTE, o qual será o responsável pela fiscalização da execução do contrato, devendo observar
as orientações e procedimentos estipulados IN nº 02/2008-SLTI/MPOG e suas alterações, e
encaminhamento toda documentação pertinente à fiscalização ao Gestor de Contrato.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA- O Gestor do Contrato, designado formalmente por meio de Portaria do
CONTRATANTE, como Representante da administração para acompanhar e controlar sistematicamente
a execução do contrato, cabendo-lhe assegurar o cumprimento do objetivo das atividades contratadas e
ainda:
I - Guarda do controle e organização dos documentos;
II - Acompanhamento burocrático;
III - Controle de prazos;
IV - Resolução dos incidentes fora da alçada do fiscal;
V - Corrigir, no âmbito de sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais irregularidades ou distorções
que existentes;
VI - Promover e consolidar as avaliações da execução dos serviços contratados, em conjunto com o fiscal
do contrato;
VII - Receber, conferir e atestar as faturas de prestação dos serviços.
SUBCLÁUSULA QUARTA- No exercício da fiscalização dos serviços deve ainda o CONTRATANTE:
I - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da CONTRATADA que
estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar sua fiscalização ou de cuja permanência na
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
II - Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados ao seu serviço, para comprovar o
registro de função profissional.
III - Se utilizar do procedimentode Avaliação da Qualidade dos Serviçospara o acompanhamento do
desenvolvimento dos trabalhos, medição dos níveis de qualidade e correção de rumos.
V - Conferir os relatórios dos procedimentos e verificar os serviços realizados diariamente pela
CONTRATADA, por meio do Fiscal do contrato;
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VI - Encaminhar à CONTRATADA o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços de Limpeza, para
conhecimento da avaliação dos serviços prestados;
SUBCLÁUSULA QUINTA- Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.
70, da Lei nº. 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado os serviços prestados, subsistirá a
responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança destes serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA–DA AVALIAÇÃO DO GRAU DE EFICIÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA- O grau de eficiência da prestação dos serviços será verificado mediante
avaliação, mensal, do gestor/fiscal do contrato.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA- Na avaliação da prestação dos serviços será utilizado formulário
contendo os fatores de avaliação elaborados pela Administração da CONTRATANTE, onde será
atribuída pontuação de 0 a 10 para cada fator avaliado (Anexo VII do Termo de Referência).
SUBCLÁUSULA TERCEIRA- O resultado da avaliação será obtido pela média aritmética da soma das
pontuações resultante das avaliações realizadas. Será atribuído o conceito BOM para o resultado de 7 a 10
pontos; REGULAR para o resultado de 4 a 6,9 pontos e RUIM abaixo de quatro pontos.
SUBCLÁUSULA QUARTA- O pagamento da Fatura/Nota Fiscal dos serviços prestados no respectivo
mês da avaliação será ajustado para 95% do seu valor quando a avaliação resultar no conceito
REGULAR; para 90% do seu valor quando a avaliação resultar no conceito RUIM, sem prejuízo de
aplicação das sanções administrativas previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei
nº 10.520/2002, assegurado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa.
SUBCLÁUSULA QUINTA- Na primeira avaliação que resultar conceito REGULAR a contratada será
advertida por escrito pela autoridade competente da contratante. A reincidência de avaliação com
resultado REGULAR, consecutiva ou intercalada, ou a avaliação com conceito RUIM, ensejará a
aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da fatura mensal, correspondente ao mês da prestação
do serviço, e demais sanções previstas. A reincidência de avaliação com conceito RUIM, consecutiva ou
intercalada, ensejará a rescisão do contrato.
SUBCLÁUSULA SEXTA- Quadro resumo do modelo de avaliação dos serviços de manutenção
preventiva e corretiva predial:
Prestação serviços de serviços de manutenção preventiva e corretiva predial.
ITEM
Finalidade
Metas a Cumprir
Instrumento de Medição
Forma de Acompanhamento
Periodicidade

DESCRIÇÃO
Verificar o grau de eficiência dos serviços executados pela
contratada.
Atendimento de 100% (cem por cento) dos quesitos previstos
no Termo de Referência.
Avaliação de eficiência será feita pelo gestor/fiscal do
contrato, mediante a utilização de formulário
Controle manual dos formulários de avaliação de eficiência.
Mensal
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Mecanismo de Cálculo
Início da Vigência

Faixa de Ajuste no Pagamento

Sanções

Média aritmética da soma das pontuações resultante das
avaliações realizadas. Será atribuído o conceito BOM para o
resultado de 7 a 10 pontos; REGULAR para o resultado de 4 a
6,9 pontos e RUIM abaixo de quatro pontos.
Data do início da execução do contrato.
Avaliação com conceito REGULAR, o pagamento da fatura
mensal será ajustado para 95%; Avaliação com conceito
RUIM, o pagamento da fatura mensal será ajustado para 90%.
Pagamento de 100% do valor da Nota Fiscal/Fatura, avaliação
com o conceito BOM;
Multa de 2% do valor faturado no respectivo mês da avaliação
e aquelas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e
no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA RESCISÃO CONTRATUAL
Este contrato poderá ser rescindido na hipótese de ocorrência de situação previstas nosartigos
78 e 79 da Lei nº 8.666/93, observadas as disposições do Artigo 78 desta mesma Lei, devidamente
justificado pela autoridade competente e respeitado o Direito Constitucional do Contraditório e da Ampla
Defesa.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA INCIDENCIA FISCAL E REVISÃO DOS PREÇOS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O pagamento de encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais decorrentes da execução do contrato de prestação de
serviços serão de exclusiva responsabilidade da contratada. O CONTRATANTE enquanto fonte retentora
descontará dos pagamentos que efetuar os tributos que estejam obrigados pela legislação vigente,
recolhendo-os nos respectivos prazos legais.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Uma vez apurado no curso do contrato que a contratante acresceu,
indevidamente, a seus preços valores correspondentes a tributos, contribuições fiscais e/ou para-fiscais e
emolumentos de qualquer natureza não incidentes sobre a realização do serviço, tais valores serão
excluídos e será feita a correspondente redução dos preços praticados, bem como haverá o reembolsado
ao HC/UFG dos correspondentes valores porventura pagos à contatada, acrescidos da atualização
monetária, sem prejuízo da devida apuração dos fatos e aplicação das penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA REPACTUAÇÃO
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Será admitida, por solicitação da Contratada, a repactuação ou reajuste
dos preços dos serviços continuados contratados com prazo de vigência igual ou superior a doze meses,
desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, e demonstrada de forma analítica a variação
dos componentes dos custos do contrato, devidamente justificada, de acordo com o artigo 5° do Decreto
n° 2.271, de 1997.
I - A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao
princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas,
tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à
execução do serviço.
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II - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base diferenciadas, a
repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A repactuação ou reajuste não poderá alterar o equilíbrio econômicofinanceiro original do contrato.
I - É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação ou do reajuste, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença
normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
II - O aumento dos custos da mão-de-obra decorrente de novo acordo, dissídio ou convenção coletiva
deverá ser integralmente repassado ao preço repactuado, exceto na hipótese descrita no subitem abaixo.
III - A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e Convenções Coletivas que
não tratem de matéria trabalhista, tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da
atividade.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O interregno mínimo de um ano será contado:
I - Para a primeira repactuação:
a) Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir do dia
correspondente à data da vigência dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de
trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo à categoria profissional abrangida pelo
contrato.
b) Para os custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir do dia correspondente a data-limite
para apresentação das propostas constante do Edital.
II - Para as repactuações subsequentes à primeira: a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última
repactuação ocorrida ou preclusa.
SUBCLÁUSULA QUARTA - O prazo para a Contratada solicitar a repactuação do contrato encerra-se
na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar
os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do
encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.
I - Caso a Contratada não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá
a preclusão do direito à repactuação.
a) Se a vigência do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o
decurso de novo interregno mínimo de 1 (um) ano, contado na forma prevista neste Termo de Referência.
b) Caso na data da prorrogação contratual ainda não tenha sido registrado o novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria, a Contratada deverá solicitar a inserção de cláusula no termo aditivo de
prorrogação que resguarde o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo disponha daquele
instrumento devidamente registrado, sob pena de preclusão.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Ao solicitar a repactuação, a Contratada efetuará a comprovação da
variação dos custos dos serviços contratados da seguinte forma:
I- Quando a repactuação se referir aos custos da mão de obra: apresentação do novo acordo, dissídio ou
convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato, acompanhado da demonstração
analítica da variação dos custos.
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II- Quando a repactuação se referir a insumos e materiais, exceto quanto a obrigações decorrentes de
acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
III - Quando a repactuação se referir aos demais custos: Planilha de Custos e Formação de Preços que
comprove o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:
a) Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração.
b) As particularidades do contrato em vigência.
c) Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes.
SUBCLÁUSULA SEXTA - O contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de custos
alegada pela Contratada.
SUBCLÁUSULA SÉTIMA - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas
vigências iniciadas observando-se o seguinte:
I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;
II - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para
concessão das próximas repactuações futuras; ou
III - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver
revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser
considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da
anualidade em repactuações futuras.
IV - Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e
apenas em relação a diferença porventura existente.
SUBCLÁUSULA OITAVA - No caso de não existir convenção coletiva de trabalho ou dissídio para
algum tipo de categoria de trabalhador, o preço dos serviços objeto da contratação, especificamente,
quanto aos valores relativos a estes trabalhadores, para fazer jus à variação de custos decorrente do
mercado, a repactuação somente será concedida mediante a comprovação, pelo contratado, do aumento
dos custos, considerando-se:
I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
II - as particularidades do contrato em vigência;
III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;
IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros
equivalentes;
SUBCLÁUSULA NONA - O reajuste a que se refere este item será admitido após 12 (doze) meses de
vigência da contração.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA - O prazo para a Contratada solicitar o reajuste do contrato encerra-se na
data da prorrogação contratual subsequente, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não
haja prorrogação.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Caso a Contratada não solicite o reajuste, tempestivamente,
ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste.
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SUBCLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A decisão sobre o pedido de repactuação ou de reajuste deve
ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes
de variação dos custos.
SUBCLÁUSULA DÉICMA TERCEIRA - O prazo referido na Subcláusula anterior ficará suspenso
enquanto a Contratada não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pelo Hospital das
Clínicas para a comprovação da variação dos custos.
SUBCLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- As repactuações e reajustes serão formalizadas por meio de
aditamento ao contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES
CONTRATUAIS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A contratada fica obrigada a aceitar, no interesse da Administração e
nas mesmas condições assumidas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato inicial atualizado, conforme prevê o § 1º do Art. 65, da
Lei nº 8.666/93.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA – O contrato poderá ser alterado, devidamente justificado, na hipótese de
ocorrência de situação prevista no Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
A prestação dos serviços objeto deste Contrato não gera vínculo empregatício entre os
empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE, ficando vedada qualquer relação entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinação direta.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO NEPOTISMO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
É vedado à empresa CONTRATADA alocar para prestação de serviço objeto desta
contratação, nas dependências do CONTRATANTE, familiar de agente público em que este exerça cargo
em comissão ou função de confiança de acordo com o Art. 7.º do Decreto n.º 7.203/2010.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos, ou que não estejam previsto neste Contrato ou no Edital de licitação
relativo ao objeto desta contratação, serão dirimido pela autoridade competente de acordo com as
disposições legais em vigor aplicáveis ao caso.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser
adotadas práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber, conforme disposto no
item 25 do Termo de Referência.
CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO TERMO DE
REFERÊNCIA
O disposto no presente contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, vinculando-se este
contrato ao edital de pregão eletrônico e termo de referência,independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS ILÍCITOS PENAIS
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As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUNTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Não será permitido à CONTRATADA utilizar este Contrato para
realizar caução ou qualquer operação financeira.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Não será permitido à CONTRATADA transferir ou subcontratar, total
ou parcialmente, os serviços, ficando obrigada pelo exato cumprimento das obrigações que assumir no
instrumento contratual.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA será responsável pelos danos causados, direta ou
indiretamente, à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
SUBCLÁUSULA QUARTA - A assinatura do presente Contrato importa no reconhecimento dos
direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei n.º 8.666/93.
SUBCLÁUSULA QUINTA - Para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de
qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou indireta quanto ao
objeto deste contrato, ou de outra forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.
SUBCLÁUSULASEXTA - Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final,
completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado, o qual substitui todas as propostas ou contratos
anteriores, verbais ou escritos, bem como todas as demais comunicações posteriores com relação ao seu
objeto.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO
Incumbirá a Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial da União, no prazo previsto na Lei 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO
O Foro do presente Contrato é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás,
renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento em três vias de igual
teor, para todos os fins de direito e de justiça, na presença de duas testemunhas que também o assinam.
Goiânia,

Prof. Dr. Manoel Rodrigues Chaves
Vice-Reitor da UFG – Contratante

de ____________ de ______

Cont. Alete Maria de Oliveira
Ordenadora de Despesas do HC/UFG - Interveniente

____________________________
Contratada
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaro que a empresa _____________________________________________, inscrita no CNPJ (MF)
nº ______________________________________, Inscrição Estadual nº _______________________,
estabelecida em __________________________, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa
privada e a Administração Pública:

Nome
Orgão/Empresa

CNPJ

Vigência
Contrato

do Valor Total do Contrato

Valor Total dos Contratos _____________________

Cidade/UF,

de

de 2017.

______________________________________________
Assinatura e carimbo do emissor
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