
 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO 

 

 

Contratação de empresa especializada para Avaliação e Reforma de 

Poltronas e Cadeiras, para o Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho - HEJ. 

 

A presente contratação tem como objetivo atender às necessidades visando 

a avaliação e reforma de Poltronas e Cadeiras, para o Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho - HEJ. 

Preliminarmente, é importante destacar que o HEJ, é um hospital de média 

complexidade, com perfil de urgência e emergência, atende demanda referenciada e 

espontânea, possui em seu escopo 132 (cento e trinta e dois) leitos de internação e 20 

leitos de UTI (Adulto). 

Justifica-se a necessidade da contratação visto que, o HEJ não possui em 

seu quadro funcional profissionais qualificados para a prestação desse serviço. 

O objetivo dessa contratação é zelar pelo patrimônio pertencentes ao 

Hospital Estadual de Jataí. Todavia, existem fatores diversos que influenciam na 

preservação do mobiliário nas edificações, fatores esses que vão desde o envelhecimento 

natural até a deterioração por acidentes, acompanhados pela dinâmica de serviços de 

reparos paliativos, manutenções, avaliações de funcionamento com constante 

substituição de componentes defeituosos. 

Importante ressaltar que o benefício direto da contratação, é minimizar os 

custos de reposição deste mobiliário, já que os bens são passíveis de recuperação e 

poderão ser percebidos quando do atendimento de futuras requisições de móveis 

(poltronas e cadeiras), haja vista a permanência dos bens em depósito e sua reutilização 

nas pendências do HEJ. 

Neste sentido, tendo como finalidade garantir e resguardar condições de 

segurança, habitabilidade e a conservação dos móveis da Unidade, torna-se 

imprescindível proceder a contratação de pessoa jurídica para realizar a reforma 

retromencionada. 

TERMO DE REFERÊNCIA  
PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO OU 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 



 

4. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/ SERVIÇOS 

3. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Ante o exposto, a contratação de empresa especializada para os serviços 

supracitados faz-se necessário para recuperar e tornar operacionais esses bens 

desgastados pelo uso, bem como a manutenção da ordem e desempenho eficaz da 

unidade hospitalar, garantindo o cumprimento dos termos do Termo de Colaboração nº 

01/2020 – SES. 

 

O objeto da contratação refere-se à Contratação de empresa especializada 

para Avaliação e Reforma de Poltronas e Cadeiras, para o Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho. 

O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços sob demanda, incluindo troca de peças, 

componentes e outros materiais necessários para o correto funcionamento de Poltronas e 

cadeiras - conforme especificações, quantidades e características constantes no Anexo I 

deste Termo de Referência. 

 

4.1. LOCAIS, DIAS E HORÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.  

4.1.1. Os serviços serão executados nas instalações do CONTRATANTE: 

Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho – Jataí-GO, em 

horário comercial, correspondendo das 07h às 19h, de segunda à 

sexta-feira. 

 4.1.1.1. Dias e horários poderão ser ajustados conforme 

autorização da CONTRATANTE; 

4.1.1.2.  Os serviços poderão ser executados nas dependências 

da empresa CONTRATADA, mediante controle de saída dos 

bens pelo serviço de Patrimônio do HEJ, sem ônus para o 

CONTRATANTE.  

4.1.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar pessoal tecnicamente 

capacitado, bem como todo o material necessário para a execução 

dos serviços. 

4.1.3. Os empregados e prepostos da CONTRATADA não terão qualquer 

vínculo empregatício com a CONTRATANTE, correndo por conta 

exclusiva da primeira, todas as obrigações decorrentes da legislação 



 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, as quais se obriga a 

saldar na época devida. 

 

O prazo de execução será de 30 (trinta) dias, com possibilidade de 

prorrogação por igual período, caso necessário. 

 

Os serviços serão executados nas instalações do Hospital Estadual de Jataí 

Dr. Serafim de Carvalho – Jataí-GO, ou poderão ser realizados nas dependências da 

empresa CONTRATADA, mediante controle de saída de bens pelo setor de patrimônio da 

unidade. 

 

O CONTRATANTE obrigar-se-á: 

7.1.  Ao CONTRATANTE caberá disponibilizar todos os meios necessários 

para a realização dos serviços, bem como efetuar o pagamento à 

CONTRATADA. 

7.2. Estabelcer rotinas para o cumprimento do objeto deste Termo de 

Referência; 

7.3. Permitir o acesso da CONTRATADA ao local determinado para 

prestação dos serviços, objeto deste contrato, devendo tomar todas 

as providências administrativas que garantam o livre desempenho das 

atividades; 

7.4. Fiscalizar e acompanhar toda a execução dos serviços, anotando em 

registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao mesmo; 

7.5. Aprovar, quando necessário, a modificação dos materiais e 

equipamentos a serem utilizados para a execução deste contrato; 

7.6. Efetuar o pagamento nos prazos e na forma estipulada no contrato; 

7.7. Fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato; 

7.8. A CONTRATANTE exime-se de qualquer responsabilidade por danos 

causados pela CONTRATADA na execução dos serviços objeto do 



 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

presente contrato, respondendo a CONTRATADA por quaisquer 

danos eventualmente causados; 

7.9. Informar à CONTRATADA, sempre que notar, falhas no sistema de 

execução dos serviços contratados; 

7.10. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de 

instrumentos de controle, que compreendem a mensuração dos 

seguintes aspectos: 

I) os resultados alcançados em relação ao CONTRATADO, com a 

verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada; 

II) o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

III) a satisfação do público usuário. 

7.11. Impedir que terceiros executem o objeto deste Termo de Referência; 

7.12. Proceder as vistorias nos locais onde o serviço está sendo realizado, 

por meio do fiscal do Contrato e/ou por profissional do serviço de 

patrimônio do HEJ, cientificando a CONTRATADA e determinando a 

imediata regularização das falhas eventualmente detectadas; 

7.13. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares 

cabíveis, garantidos o contraditório e a ampla defesa; 

 

 

8.1. Planejar, gerenciar e prestar os serviços que compõem o objeto 

licitado, nas condições estabelecidas neste Termo; 

8.2. Mobilizar e disponibilizar todos os recursos, materiais, ferramentas, e 

profissionais necessários à prestação dos serviços; 

8.3. Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE; 

8.4. Efetuar a devida limpeza após a realização dos serviços, sendo que o 

entulhos e restos de materiais resultantes do trabalho deverão ser 

descartados por conta da contratada e em locais apropriados (em caso 

dos serviços serem realizados no HEJ); 

8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo 

CONTRATANTE quanto à execução dos serviços; 

8.6. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais 



 

como, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras 

despesas que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, para 

entrega do objeto do contrato; 

8.7. Iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato 

cumprimento às especificações estabelecidas neste Termo de 

Referência; 

8.8. Fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no 

prazo determinado; 

8.9. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a 

terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por 

seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução 

do contrato;  

8.10. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou 

prejuízos causados por ação ou omissão de seus empregados, 

contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato;  

8.11. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato, 

independentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE; 

8.12. Utilizar os serviços de energia elétrica, água e esgoto do 

CONTRATANTE de maneira racional, de modo a evitar desperdícios 

(em caso dos serviços serem realizados no HEJ) ;  

8.13. Entregar ao CONTRATANTE, ao término do contrato, todos os 

registros e informações relacionados à execução dos serviços, bem 

como todo o histórico de manutenção e de outros serviços executados;  

8.14. Zelar pela conservação do material e equipamentos submetidos à sua 

guarda (em caso dos serviços serem realizados no HEJ);  

8.15. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer 

obrigação por inadequação de seu planejamento ou por falta de 

recursos.  

8.16. Os profissionais alocados na realização do serviço deverão ser 

especializados nas referidas áreas de atuação;  

8.17. Substituir de imediato o empregado cujo comportamento evidenciar-se 

inconveniente à boa execução dos serviços (em caso dos serviços 

serem realizados no HEJ);  



 

8.18. Fornecer aos seus funcionários, sem ônus para o Contratante, crachás 

de identificação (em caso dos serviços serem realizados no HEJ);  

8.19. Manter a equipe de trabalho devidamente uniformizada e identificada 

em caso dos serviços serem realizados no HEJ;  

8.20. Responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância de 

todas as normas estatuídas pela legislação trabalhista, social e 

previdenciária, tanto no que se refere a seus empregados, como a 

contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e 

qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância 

das citadas normas, aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que 

ocorridos nas dependências do CONTRATANTE. Caso esta seja 

chamada a juízo e condenada pela eventual inobservância das normas 

em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respectivo 

desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais 

e honorários de advogado arbitrados na referida condenação;  

8.21. A equipe de trabalho da CONTRATADA será fiscalizada pelo 

CONTRATANTE, por meio dos gestores devidamente designados. 

8.22. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias 

ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito, 

por meio de seu encarregado;  

8.23. Observar a utilização adequada dos materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços.  

8.24. Responder pelos danos, decorrentes de sua culpa ou dolo, causados 

diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, não excluindo ou 

reduzindo esta responsabilidade à FISCALIZAÇÃO e acompanhamento 

do CONTRATANTE. 

8.25. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada 

nas instalações e/ou equipamentos objeto da prestação dos serviços. 

8.26. Deverá ser fornecido todo o ferramental necessário para a boa 

execução dos serviços, entre materiais, objetos e equipamentos, 

correndo às expensas da CONTRATADA todas as despesas para 

mantê-los permanentemente em atividade; 

8.27. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a imediata substituição de qualquer 

material, produto ou equipamento em mau estado de conservação, e 



 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10. HABILITAÇÃO PARA PARECER TÉCNICO 

cujo uso considere prejudicial à segurança das pessoas ou a qualidade 

dos serviços; 

8.28. Os danos ao patrimônio da CONTRATANTE decorrentes de acidentes, 

incidentes ou má execução dos serviços, deverão ser corrigidos ou 

repostos pela CONTRATADA; 

8.29. Relatar ao Fiscal do Contrato, de forma imediata, toda e qualquer 

irregularidade observada que dificulte ou influencie em seus serviços, 

tais como maus usos, vazamentos, ingerências etc;  

8.30. Realizar o trabalho com segurança, cumprindo as normas de 

Segurança e usando Equipamentos de Proteção (EPI's); 

8.31. Proteger logomarcas, adesivos, alisares, pisos, móveis, utensílios e 

outros, contra os produtos, materiais e a sujeira decorrente do serviço 

que estiver sendo feito, utilizando utensílios, instrumentos, 

equipamentos e ferramentas adequadas. 

 

9.1. Para efeito deste contrato, não será considerado como precedente, 

novação ou renúncia aos direitos que a lei e o presente contrato 

assegurem às partes, a tolerância quanto a eventuais 

descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições 

estipuladas no presente contrato; 

9.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

As proponentes deverão, obrigatoriamente, encaminhar juntamente com a 

proposta de preços os seguintes documentos: 

10.1. Atestado de capacidade técnica da empresa ou de seus profissionais 

proponentes expedido por pelo menos, um cliente (pessoa jurídica de 

direito público ou privado), que comprove ter executado serviços 

equivalentes ao objeto deste Termo de Referência; 



 

11. QUANTITATIVOS E VALORES ESTIMADOS 

12. PAGAMENTO 

10.2. Apresentar Alvará de Funcionamento emitido pelo órgão competente; 

10.3. É vedada a contratação de pessoa jurídica a qual possua 

administrador ou sócio com poder de direção que mantenha relação 

de parentesco, inclusive por afinidade, até o terceiro grau com 

dirigente da FUNDAHC ou das concedentes dos recursos; 

 

11.1.  Valor global - As proponentes deverão encaminhar a proposta de valor 

global dos serviços prestados a serem realizados. 

11.2. Descrição do custo operacional – Preço, em reais, das execuções, 

discriminadas, dos serviços mensais realizados. 

11.4. A CONTRATADA deverá garantir a prestação dos serviços conforme 

solicitado de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

  

 

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, após a apresentação e 

aceite da nota fiscal, a qual deverá ser apresentada juntamente com as Notas Fiscais, e 

os demais documentos legais exigidos. 

Deverá ser apresentado também, o relatório de prestação de serviço 

executado e demais comprovações necessárias em razão da execução dos serviços 

requistado pela CONTRATANTE. 

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste contrato são 

provenientes do Termo de Colaboração nº 01/2020-SES celebrado entre o Estado de 

Goiás, via Secretaria Estadual de Saúde, e a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas 

da UFG – FUNDAHC. 

Os serviços a serem executados deverão estar de acordo com esse termo 

de referência. 

Jataí, 29 de junho de 2022. 

 

BRUNO SOUSA LOPES 
Supervisor de Operações 

Hospital Estadual de Jataí – HEJ 
Mat.: 8295 



 

 
ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO ESTIMADO 

 

A logística de execução dos serviços de reforma consistirá, SEM ÔNUS para 

a CONTRATANTE: 

• no comparecimento ao Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 

Carvalho - HEJ, portando o catálogo de tecidos para escolha da 

fiscalização; 

• vistoria das cadeiras devidamente identificadas pelos setores de 

Manutenção e Patrimônio; 

• emissão de ordem de serviço, indicando as intervenções que serão 

realizadas em cada cadeira; 

• autorização da fiscalização para a realização dos serviços propostos 

pela contratada, recolhimento dos móveis (caso necessário); 

•  transporte até a oficina da CONTRATADA (caso necessário); 

• remoção do material avariado; 

• substituição das peças avariadas; 

• devolução dos bens dentro do prazo estipulado 

 

DOS MATERIAIS UTILIZADOS  

 

Todas as peças e produtos utilizados na reforma dos móveis deverão ser 

compatíveis com as já existentes. 

 

A) Assento - espuma injetada de poliuretano espessura média 40mm, 

flexível de alta resiliência (capacidade de retornar ao estado inicial mesmo após longos 

períodos de deformação), com contra-assento de acabamento e proteção em 

polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com 

ou sem perfil de pvc. 

B) Encosto - espuma injetada de poliuretano, espessura média 40mm, 

flexível de alta resiliência, com contra-encosto de acabamento e proteção em 

polipropileno injetado rígido, espessura mínima de 1mm, com bordas arredondadas com 



 

ou sem perfil de pvc. 

C) Revestimento - courvim/vinil preto nas cadeiras e azul nas poltronas ou 

tecido 100% poliéster/poliamida, incombustível, impermeável e resistente à formação de 

“piling”, a critério da CONTRATANTE poderá ser solicitado em cor disponível no catálogo 

do fornecedor. 

D) Espuma - poliuretano, flexível de alta resiliência. Em regra, as cadeiras 

serão solicitadas com espumas das densidades indicadas nas especificações de assento 

e encosto, podendo a CONTRATANTE indicar, a seu critério, a densidade diferenciada 

para cada parte da cadeira/poltrona ou colocação de camadas de espumas de 

densidades diferenciadas. 

E) Apoios para braços – material de alta resistência com acabamento em 

pintura. 

F) Base/estrutura – material de alta resistência com acabamento em 

pintura. 

 

 

QUANTIDADE DE CADEIRAS/POLTRONAS PARA AVALIAÇÃO E REFORMA 

 

Tipo Quantidade Setor 

Cadeira estofada com ou sem 

braço 

11 Maternidade, Posto de 

Enfermagem/Internação Cirurgica, NIR, 

Posto de Enfermagem do Pronto Socorro, 

Serviço Social, Classificação de Riscos e 

Posto de Enfermagem/Clínica Médica 1 

Poltrona Reclinável Hospitalar 

(Descanço) 

15 Maternidade (quartos 101, 105, 107, 108 

e 106). 

10 Internação Cirurgica – Piso 2 (quartos 

Isolamento, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 

209 e 210). 

02 Sala de Estabilização 1 

05 Clínica Médica 1 (Enfermarias 1, 2 e 3) 

10 Clínica Médica 2 (Enfermarias 1 a 5) 

04 Psiquiatria 



 

 

 

 
MODELO DE POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR EXISTENTE NO HEJ 

 

 
 

(Imagem ilustrativa) 
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