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1 - OBJETO:   

 

Tomada e avaliação de preços para empresa de engenharia, 
especializada e habilitada, para a execução de projeto de “restauração e e 
manutenção dos reservatórios de água”,  reparo de instalações, estruturas 
e ambientes dos reservatórios superiores e inferiores, através da 
modalidade de contratação POR PREÇO GLOBAL, visando atender às 
necessidades Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho em Jataí-

GO, através de prestação de serviços especializados, de acordo com as 
condições e especificações constantes deste documento. Essa contratação 
não se refere a execução do serviço de manutenção, e sim ao projeto de 
necessidades, relatorio estrutural, especificações e planilha orçamentaria. 
 
2 – JUSTIFICATIVA: 
 

 
Preliminarmente, é importante destacar que o Hospital Estadual de 

Jataí Dr. Serafim de Carvalho – HEJ é caracterizado como hospital geral de 
média complexidade, com atendimento de demanda referenciada e 
espontânea, com abrangência das regiões Sudoeste I e II, contemplando 28 
municípios. A unidade possui 156 leitos de internação, nos quais 20 são de 
UTI. O HEJ dispõe de assistência hospitalar especializada, Serviço de 
Atendimento ao Diagnóstico Terapêutico - SADT, Raio X, Tomografia, 
Ultrassonografia, Eletrocardiograma, Ecocardiografia, Doppler Vascular, 
Serviço de Emergência 24 horas e Ambulatório Médico e Não Médico. 

A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Goiás – FUNDAHC assumiu o gerenciamento e operacionalização do HCSC 
em 30/09/2020 através do Termo de Colaboração nº01/2020, e de forma 
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indissociável o Plano de Trabalho, o qual prevê o cumprimento de metas 
qualitativas e quantitativas. 

Com base na inspeção técnica, constatou a necessidade de 
manutenção corretiva de alta complexidade técnica nos reservatórios de 
água superior, sendo necessária a manutenção da operação de seus 
elementos e sistemas construtivos, de padrões construtivos médios e com 
sistemas convencionais, com plano de manutenção por empresas 
terceirizadas contratadas para execução de atividades específicas como: 
manutenção e instalação de bombas, portões de acesso, reservatórios de 
água, troca de registros, troca de tubulações galvanizadas, instalação de 
escadas marinheiro, dentre outros. Essa contratação não se refere a 
execução do serviço de manutenção, e sim ao projeto de necessidades, 
relatorio estrutural, especificações e planilha orçamentaria. 

Conforme inspeção verificou-se que o impacto do risco oferecido 
aos usuários e ao patrimônio foi classificado como de GRAU DE RISCO 
MÉDIO, ou seja, risco de provocar a perda parcial de desempenho e 
funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta de sistemas, 
e deterioração precoce. 
 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
A CONTRATADA obriga-se a: 

 
3.1  Executar em até 20 dias a análise da situação, discutir solução a ser 

adotada com a Engenharia da FUNDAHC, realizar projeto estrutural de 
adequação dos reservatórios, listar e especificar necessidades da 
manutenção dos reservatórios, verificação estrutural, necessidade de 
pintura do local, ferragens, instalações hidráulicas e de incêndio e 
apresentar planilha orçamentaria para execução dos serviços;  

 
3.2  Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecida pelo CREA, e 

assinada por um Engenheiro ou arquiteto responsável. Este profissional 
deve fazer parte do quadro técnico da contratada; 

 
3.3  A contratada deve realizar relatório técnico e fotográfico do estado das 

instalações onde será realizado o serviço, antes do início dos trabalhos. 
 

3.4  A contratada deve entregar cópia impressa e digital do projeto 
estrutural do reservatório. 
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3.5 A contratada deve entregar planilha orçamentaria e descritivo da 

solução a ser adotada para contratação dos serviços de manutenção; 
 

3.6  Faz parte deste termo de referência relatório de inspeção e fotográfico 
das situações encontradas durante a manutenção preventiva. 

 
 
 

5 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1 - Permitir o livre acesso dos funcionários da Contratada, quando em 
serviço e devidamente identificados, às dependências da unidade. 
 
5.2 - 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. 
 

5.3 - Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente 
designados; 
 
5.4 - Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento 
da execução contratual; 
 

5.5 - Expedir Autorização de Serviços; 
 

5.6 - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de 
serviços aprovadas; 
 

5.7 - Disponibilizar instalações sanitárias; 
 

5.8 - Notificar a CONTRATADA de todas as falhas, erros, imperfeições ou 
irregularidades que encontrar na prestação dos serviços, dando-lhe, 
inclusive, prazo para sua correção; 

 
5.9 - Fornecer à CONTRATADA, quando aplicável, os subsídios necessários 
para a elaboração dos laudos técnicos e documentos previstos na 
legislação previdenciária em vigor; 
 

 
6 – DA PROPOSTA 
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 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 unitários e totais, de 
forma a obedecer à discriminação do objeto; 
 
6.4 - Os valores deverão ser apresentados em Reais; 
 
6.5 - Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão os 
unitários; 
 
6.6 - O prazo para entrega da proposta será de 10 (dias) dias corridos, 
contados a partir da entrega deste termo de referência; 
 
6.7 - 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; 
 
6.8 - A proposta deverá constar prazo de entrega, forma de pagamento, prazo 
de pagamento, início da prestação dos serviços; 
 
6.9 - A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de 
conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de 
referência. 
 
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 
considerando o menor preço e técnica”. 
 
7.2. HABILITAÇÃO INICIAL – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA  
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7.2.1. Para comprovação de qualificação técnica e habilitação inicial, as 
empresas proponentes deverão apresentar, junto às suas propostas, pelo 
menos uma CAT com atestado de capacidade técnica de projeto ou 
manutenção de reservatórios de água com pelo menos 40.000 litros. A CAT 
deve ser de profissional com responsabilidade técnica vinculada a empresa.  

7.2.2. As empresas que não apresentarem o atestado supracitado 
estarão, automaticamente, inabilitadas.  

7.2.3. As CATs com Atestados de Capacidade Técnica deverão ser 
emitidos por estabelecimentos ou empresas comerciais, industriais, 
residenciais, esportivos, de saúde ou similares. Os Atestados deverão ser 
apresentados juntamente com as respectivas ART – Anotação de 
Responsabilidade Técnica pertinentes aos serviços prestados. Todas as CATs 
devem ser de profissionais com responsabilidade técnica vinculada a empresa. 

7.2.4 A empresa deve entregar junto a proposta atestado de visita 
técnica ao local, assinado pelo engenheiro ou encarregado da manutenção da 
unidade. As visitas podem ser agendadas com o senhor Wilker ou Ana 
Caroline, no telefone (64)99927-9988 ou (64)99988-6636. 

7.2.5 A empresa deve apresentar CRQ do profissional habilitado e da 
empresa junto a proposta. 

 
 

7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PREÇO  
 

 7.3.1. No julgamento das Propostas Técnicas e Preços apresentados 
pelas proponentes, para efeito de análise e pontuação, serão considerados os 
seguintes critérios:  

• Qualificação Técnica composta por Experiência;  

• Qualificação de Preço composta por: Proposta de Preço.  

 
7.3.2. A pontuação e classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO 

DA PROPONENTE obedecerão aos critérios de avaliações constantes neste 
anexo.  

7.3.3. No julgamento da Proposta de Preço, para a definição da Nota de 
Preço (NP) serão avaliados os Preços Propostos (PP) pelos proponentes. A 
Proposta de Menor Preço (MP) dentro de todas as propostas é dividida pelos 
Preços Proposto (PP), conforme fórmula a seguir:  

 
NP = MP/PP . 
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7.3.4. O Julgamento da Proposta Técnica será definido através do ITP 
(Índice Técnico da Proposta Técnica), que consistirá no resultado da apuração 
obtida na Nota Técnica (NT), dividida pela Maior pontuação de Nota Técnica 
(MNT) dentre todas as propostas. 
 

7.3.5. Será considerado como “Preço” o valor total ofertado, incluindo BDI 
- Bônus e Despesas Indiretas. A classificação da Proposta Técnica e Preço 
serão pela somatória do ITP (Índice Técnico da Proposta Técnica) e NP (Nota 
de Preço), mediante a aplicação da seguinte fórmula:  

 
ITP (Índice Técnico da Proposta Técnica) 

 
O Julgamento da Proposta Técnica será definido através do ITP (Índice 

Técnico da Proposta Técnica), que consistirá no resultado da apuração obtida 
na Nota Técnica (NT), dividida pela Maior pontuação de Nota Técnica (MNT) 
dentre todas as propostas. Cada CAT que atenda as especificações do item 
7.2.1, conta como um ponto até o limite máximo de 10 pontos. 
 

NP (Nota de Preço) 
A= ITP + NP 

 
Onde: 
A = Avaliação da Proposta 
ITP = Proposta Técnica 
NP = Proposta de Preço. 
 

7.3.6. Será declarada vencedora do certame a proponente classificada, 
cuja avaliação total das Propostas Técnica e Preço (A), venha obter a melhor 
pontuação.  

 
7.3.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão de 

Seleção valorizará, pela ordem:  

• 1º “Menor Preço”  

• 2º “Qualificação técnica”:  

  
 
8 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
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8.1 - Os serviços ora cotados serão prestados no HEJ(Hospital Estadual de Jataí 
Dr. Serafim de Carvalho);  
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. 
8.3 - As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de 
emissão. 
8.4 - Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 
(Autorização de Fornecimento). 
8.5 - A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica, com 
certidão de acervo técnico, condizente com o serviço a ser executado. 
 
9- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário 
simbólicos, irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços 
praticados pelo mercado. 
 
 
Setor Responsável pelo recebimento: Manutenção - HEJ e Engenharia - 

FUNDAHC. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Roberto Petronio naves Ribeiro 
Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
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