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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

 

1 - OBJETO: 

 

Contratação de empresa para prestação dos serviços contínuos de manutenção 

preventiva e corretiva de um elevador da marca Atlas, a serem realizadas por empresa 

especializada, com inclusão de fornecimento de peças necessárias a manutenção preventiva e 

corretiva, conforme equipamento descrito neste Termo de Referência, englobando a mão de 

obra. Os serviços deverão ser realizados nas dependências do Centro de Referência em 

Oftalmologia (CEROF-UFG), localizado na Av. Primeira Avenida, s/n, Setor Leste 

Universitário, Goiânia – Goiás – CEP: 74605-020. 

 

          Descrição do Equipamento 

 

Serviço Equipamento Local 

Manutenção preventiva e 

corretiva 

Elevador Atlas                           

Maquina: CE                            

Comando: VVVF EXBB    

Fabricante: Ind. Vilares 

CEROF-UFG 

 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

 

A contratação é necessária para manter em perfeito e contínuo funcionamento e em 

bom estado de conservação o elevador alocado no CEROF-UFG, sendo que o mesmo 

possui intenso fluxo de pacientes, visitantes e funcionários, nas dependências do hospital. 

A contratação visa benefícios diretos e indiretos, com a qualificação da mão de obra, sendo 

que no quadro funcional da unidade, não há profissionais especializados para atender o 

serviço. Assim, considerando a quantidade de pacientes que são transportados, em grande 

maioria, deficientes visuais, que utilizam do serviço. A manutenção preventiva e corretiva 

proporciona aumento da vida útil do equipamento, visando a redução de custos com 

manutenções e inoperância. 
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3  - DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS 

 

Manutenção preventiva - conforme manual do equipamento elaborado pela fabricante, devendo 

abranger os testes de: 

➢ Velocidade de deslocamento entre andares; 

➢ Funcionamento da ventilação forçada; 

➢ Funcionamento das luminárias; 

➢ Funcionamento das botoeiras; 

➢ Teste do sensor de carga máxima do elevador; 

➢ Componentes eletrônicos; 

➢ Componentes eletromecânicos; 

➢ Funcionamento do freio mecânico de segurança; 

➢ Funcionamento do sistema de alarme; 

➢ Interfone; 

➢ Avaliação da qualidade das baterias do elevador; 

➢ A manutenção preventiva deverá contemplar a limpeza do equipamento com produto 

adequado que seja anticorrosivo. 

Deverá ser realizada a troca de peças conforme plano de manutenção preventiva do fabricante 

(CONTRATADA). 

  Todos os meses o componente de içamento e contrapeso deverá ser avaliado, testado e 

aprovado pelo técnico especialista da CONTRATADA. 

 

Manutenção corretiva - deverá ser realizada sempre que solicitada, e abrange a troca de peças 

quando da quebra do equipamento, com prazo regular de substituição de 24 (vinte e quatro) 

horas, após constatação no ato da execução da manutenção corretiva: 

➢ Casos em que as peças não sejam de disponibilidade imediata, a CONTRATADA deverá 

informar à CONTRATANTE um prazo factível para sua substituição e consequente 

manutenção do equipamento; 

➢ O prazo para atendimento de chamados para execução de manutenção corretiva 

emergencial  deve ocorrer no prazo máximo de 1 (uma) hora a partir do chamado.  

➢ A empresa deverá fornecer as informações relativas às manutenções prestadas em modelo 

Ordem de Serviço, contendo o nome do técnico que executou o serviço e assinatura do 
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profissional que acompanhou a execução; 

 

4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

 

4.1. Realizar manutenções preventivas e corretivas no elevador 

localizado no Centro de Referência em Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás; 

 

4.1.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser prestados de acordo 

com os manuais dos fabricantes e normas técnicas específicas, a fim de manter os 

equipamentos em perfeitas condições de  uso; 

 

4.1.2. As especificações da ABNT serão consideradas como elemento base para 

quaisquer serviços ou fornecimentos de peças e insumos. Quando estas faltarem ou forem 

omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e 

regulamentos de órgãos/entidades internacionais reconhecidos como referência técnica, 

bem como as recomendações dos fabricantes do elevador; 

 

4.1.3. A EMPRESA VENCEDORA, antes de dar início à execução do contrato, deverá 

apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-GO, do 

engenheiro que será o responsável técnico, relativamente aos serviços contratados, 

devidamente assinada e paga; 

 

4.1.4. Todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços serão de 

responsabilidade da EMPRESA VENCEDORA;  

 

4.1.5. A EMPRESA VENCEDORA, na qualidade de especialista, será responsável por 

toda e qualquer documentação exigida e/ou necessária para atendimento das normas e 

legislação vigente, sem nenhum ônus para o Hospital; 

 

4.1.6. A EMPRESA VENCEDORA efetuará o conserto dos defeitos existentes por 

ocasião do início do contrato, mesmo os provenientes de manutenção e/ou instalação 

deficiente; 

 

4.1.7. Sempre que solicitado e no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

responsável técnico da EMPRESA VENCEDORA deverá comparecer ao local de 

prestação dos serviços para esclarecimentos de ordem técnica/operacional. 

 

4.1.8. Os serviços não aprovados pelo hospital deverá ser refeitos sem ônus para o 

CEROF-UFG; 

 

4.1.9. Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e 

adotadas, prioritariamente, medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante 
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procedimentos, às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores; 

 

4.1.10. Todos os demais serviços que se tornem necessários, além dos descritos neste 

Termo de Referência, deverão ser realizados pela EMPRESA VENCEDORA, de tal forma 

que não haja necessidade de nova contratação para realização de serviços complementares; 

 

4.2. Além da documentação necessária, conforme legislação vigente, as licitantes deverão 

apresentar, a seguinte documentação complementar: 

• Atestado ou declaração de capacidade técnica-operacional, expedido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região 

onde executa ou foram executados os serviços de manutenção, que comprove a 

aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em natureza e 

quantidades com o objeto da contratação. 

• Certidão de Registro de Pessoa Jurídica ou Inscrição da EMPRESA  expedida ou 

visada pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia da região a que estiver 

vinculada, contendo obrigatoriamente o registro do Responsável Técnico na área 

afim. 

• Comprovação de que a EMPRESA possui Responsável Técnico, engenheiro com 

formação na área afim, para prestar serviços de manutenção devidamente 

registrado no CREA da região. 

 

4.3. A EMPRESA poderá visitar e vistoriar o local onde serão executados os serviços, em 

companhia de servidor(a) do CEROF-UFG, até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para 

fechamento da entrega de propostas, com o ojetivo de se inteirar das condições e do 

grau de dificuldade existentes na unidade, mediante prévio agendamento com a Unidade, 

em dias úteis, no horário de 8h00min as 11h00min e 14h00min as 17h00min. 

 

4.3.1. Realizada a visita a empresa emitirá o Atestado de Visita Técnica, atestando 

textualmente o seguinte: 

 

• Que a empresa vistoriou os locais onde serão executados os serviços e que tomou 

conhecimento de todas as informações, peculiaridades e condições para 

cumprimento das obrigações assumidas relacionadas ao objeto desta licitação. 

• Caso a empresa opte por não realizar a visita/vistoria no local, emitirá declaração 

na qual dispense a necessidade de visita/vistoria, assumindo todo e qualquer risco 

por sua decisão e se comprometendo a prestar fielmente o serviço nos termos do 

contrato, da presente cotação e dos demais anexos que compõem o processo. 

 

4.4. Fornecer previamente ao setor de Manutenção, as fichas funcionais de todos os 

profissionais que venham a prestar serviços nas suas dependências, podendo o Gestor 

solicitar a qualquer tempo, a substituição de qualquer um deles, a bem do serviço ou por 

questões de segurança; 
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4.5. A contratada tem responsabilidade na observância integral das disposições legais 

pertinentes à segurança e medicina do trabalho, bem como toda a legislação correlata em 

vigor ou que vier a ser criada, inclusive medidas ou ordens de serviço emitidas pelo setor 

de Manutenção; 

 

4.6. Todo e qualquer serviço a se realizar fora do horário de trabalho, deverá ser 

programada e autorizada pelo CEROF-UFG; 

 

4.7. Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo setor de 

Manutenção, assumindo todo o ônus do não comparecimento às reuniões; 

 

4.8. A empresa CONTRATADA deverá executar qualquer tarefa, acompanhada pelo 

setor de manutenção do CEROF-UFG;   

 

4.9. A contratada deve retirar quaisquer resíduos originados do serviço realizado, dando a 

destinação devida aos mesmos; 

 

4.10 - Verificar todas as instalações e equipamentos no local, antes do início dos serviços e 

qualquer divergência ou dano encontrado deverá ser comunicado ao setor de Manutenção, 

sob pena de responsabilidade; 

 

4.11 - Ressarcir eventuais prejuízos do setor de Manutenção e/ou terceiros, provocados 

por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados, na execução dos 

serviços; 

 

4.12 Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, tanto para 

os empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o CEROF-UFG de 

quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 

 

4.13 Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de qualquer natureza, 

salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo CEROF-UFG; 

 

4.14 Dispor de todo o instrumental, EPI (Equipamentos de Proteção Individual), 

ferramentas, necessários à execução dos serviços, devendo os equipamentos elétricos, 

serem dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; 

 

4.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinadas pelo CEROF-UFG; 

 

4.16 Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecida pelo CREA, e assinada por 

um Engenheiro responsável. Este profissional deve fazer parte do quadro técnico da 

contratada; 
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4.17 Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da 

rotina de funcionamento da Unidade; 

 

4.18 Todos os serviços serão desenvolvidos por empresa CONTRATADA, cabendo à 

essa empresa a total responsabilidade por estes; 

 

4.19 Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 

condições de habilitação exigidas para a contratação; 

 

4.20 Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços até o 5º dia 

útil a contar da data de assinatura do contrato; 

 

4.21 Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 

transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 

indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho 

dos serviços objeto do contrato, ficando o CEROF-UFG, isento de qualquer vínculo 

empregatício com os mesmos; 

 

4.22 Ao final do serviço a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico sobre o 

serviço prestado para o CEROF-UFG, indicando as soluções adotadas e relatório serviço 

realizado; 

 

4.23 Para acessar áreas controladas deverá solicitar autorização ao departamento 

responsável; 

 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

5.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução do contrato, inclusive 

permitir livre acesso às instalações, quando solicitado  pela empresa CONTRATADA ou 

seus empregados em serviço; 

 

5.2. Manter os locais de trabalho, seu acesso e demais dependências correlatas, livre e 

desimpedidas. 

 

5.3. Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços; 

 

5.4. Inspecionar os equipamentos e materiais disponibilizados pela CONTRATADA para 

prestação dos serviços; 

 

5.5.  Atestar a prestação dos serviços realizados e realizar o pagamento das faturas no 

prazo de até 15 (quinze) dias da apresentação; 

 

 5.6     Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada na execução dos 
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serviços; 

5.7  Comunicar à CONTRATADA qualquer fato que implique no ajuste do valor da fatura ou 

que inviabilize a atestação da prestação do serviço; 

 

5.8 Fiscalizar a execução a execução do contrato; 

5.9  Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 

 

6 – DA PROPOSTA 

A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

 

6.1. Não conter rasuras ou emendas; 

6.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, 

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

6.3. Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 

mencionando a descrição, quantidade, valores e prazo de entrega, de forma a obedecer à 

discriminação do objeto; 

6.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

 6.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais 

prevalecerão os unitários; 

6.5. O prazo para entrega da proposta será de 05 (cinco) uteis, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

6.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 30 dias corridos, contados do 

primeiro dia útil seguinte à data em que ocorrer a entrega da proposta; 

6.7. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, início da 

prestação dos serviços; 

6.8. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

6.9. A proposta deve ser apresentada dentro da planilha orçamentaria anexa, a mesma 

pode ser solicitada ao setor de compras. 

 

7 – JULGAMENTO 

 

7.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de  Compras e 

Serviços, “As Compras e a Contratação de Serviços serão realizadas, preferencialmente, 

considerando o menor preço ofertado”. Será adotado o critério de menor preço global. 

 

 

8 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

 

8.1. Os serviços ora cotados serão prestados no Centro de Referência em 

Oftalmologia da Universidade Federal de Goiás – Goiânia/Goiás; 
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8.2. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

8.3. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem como, 

dos seus procedimentos e técnicas empregados; 

8.4 . As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de emissão; 

8.5 Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F (Autorização 

de Fornecimento); 

8.6. A contratada deve apresentar, na proposta, tabela de custo para fornecimento de 

material extra caso seja necessário; 

8.7. A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente com o serviço 

a ser executado. 

 

9 - DA VIGÊNCIA 

 

A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, para ser executados de forma contínua, a contar 

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. 
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