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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE ARQUITETURA 

HOSPITALAR PARA ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES  

 

 

1 - OBJETO:   

Contratação de empresa especializada em projetos de engenharia/arquitetura para 

formulação de projetos as built e de necessidade de reestruturação do Hospital das Clínicas 

Dr. Serafim de Carvalho. 

 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
 A contratação de empresa para prestação de serviços de Elaboração de Projetos de 

Arquitetura e Engenharia As built e para reestruturação visa atender às necessidades de 

reestruturação física do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho. 

 A demanda de contratação dos serviços de arquitetura e engenharia em unidades 

hospitalares é frequente e continua, seja na implantação de novas tecnologias, na 

ampliação do atendimento ou na restauração da infraestrutura existente desgastada pelo 

uso. A continuidade da manutenção da infraestrutura física da manutenção de um hospital 

permite atendimento e ensino de qualidade com segurança para todos os usuários. 

 

3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

3.1. A contratada deve realizar a coordenação dos projetos, o levantamento físico em 

campo e os Projetos as built e de reestruturação quando necessário. O prazo de execução 

dos projetos é de 90 dias. Os projetos serão considerados entregues após a aprovação nos 

órgãos competentes. 

 

3.2. 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; 

 

3.3. 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. 

 

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

assumindo todo o ônus do não comparecimento às reuniões; 

 

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

destinação devida aos mesmos. 

 

3.6 - 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 Engenharia, 

sob pena de responsabilidade; 
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3.7 - Ressarcir eventuais prejuízos do setor de Engenharia e/ou terceiros, provocados por 

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

 

3.8 - Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, tanto para os 

empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o Hospital das Clínicas Dr. 

Serafim de Carvalho de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 

 

3.9  - Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de qualquer natureza, 

salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de Engenharia da Fundahc. 

 

3.10. 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; 

 

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

disciplinadas pela Administração; 

 

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

um Engenheiro ou arquiteto responsável para cada projeto. Estes profissionais devem fazer 

parte do quadro técnico da contratada.   

 

3.13. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina 

de funcionamento da Administração; 

 

3.14. Todos os serviços serão desenvolvidos por empresa CONTRATADA, cabendo à essa 

empresa a total responsabilidade por estes; 

 

3.15. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a manutenção das 

condições de habilitação exigidas para a contratação; 

 

3.16. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços até o 5º dia útil 

a contar da data de assinatura do contrato; 

 

3.17. Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Hospital das Clínicas Dr. Serafim de 

Carvalho e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na 

execução dos serviços contratados; 

 

3.18. 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 Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, 

isento de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

 

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

serviço executado, indicando as soluções adotadas e fornecer cópia digital dos projetos, 

além de duas copias físicas. 
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4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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. 

 

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

desimpedidas, não permitindo depósito de materiais estranhos à sua finalidade, bem como 

penetração e/ou infiltração de água; 

 

 

5 – DA PROPOSTA 

 A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 

 

5.1. Não conter rasuras ou emendas; 

 

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

com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 

 

5.3.  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; 

 

5.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 

 

5.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão os unitários; 

 

5.5. O prazo para entrega da proposta será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir da 

publicação deste termo de referência; 

 

5.6. A proposta deverá ser emitida com validade de 60 dias corridos, contados do primeiro 

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

 

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

prestação dos serviços, estar assinada e numerada, além de conter telefone e e-mail de 

contato; 

 

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

aceitação de todas as condições do presente termo de referência. 

 

5.9 A proposta deve ser apresentada em tabela mostrando valor unitário por m² de cada 

projeto, e valor total. 

 

5.10. A contratada deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) Certidão de Acervo Técnico - 

CAT de um profissional de Engenharia/Arquitetura especialista em arquitetura hospitalar, 

devidamente registrado no CREA/CAU como responsável técnico, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA/CAU, que 
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comprove que o profissional executou serviços em hospitais de no mínimo 100 leitos. Este 

projeto deve estar finalizado e aprovado junto aos órgãos competentes. 

 

 

6 – JULGAMENTO 

6.1. 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. 

 

 

7 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

7.1. A contratada deve realizar a coordenação dos projetos, o levantamento físico em 

campo e os seguintes Projetos as built e de reestruturação quando necessário: 

 Projeto de Arquitetura Hospitalar, com adequação da utilização dos espaços; 

 As built dos projetos relacionados conforme necessidade: 

1. Projeto Estrutural; 

2. Projeto de Instalações Hidráulicas; 

3. Projeto de Instalações Sanitárias; 

4. Projeto de Instalações de Águas Pluviais; 

5. Projeto de Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão; 

6. Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA); 

7. Projeto de Sinalização de Enfermagem, incluindo chamada de enfermagem; 

8. Projeto de sonorização; 

9. Projeto de Gás Canalizado (GLP); 

10. Projeto de Gases Medicinais e Vácuo; 

11. Projetos de Climatização; 

12. Projetos de Prevenção, Detecção e Combate a Incêndio; 

13. Projeto de cabeamento estruturado e rede de dados; 

 

7.2. A contratada deve realizar os projetos inexistentes e adequar as normas os projetos 

as built conforme necessidade do projeto de arquitetura e solicitação do setor de 

engenharia da Fundahc. O cronograma de entrega deve ser definido juntamente com o 

setor de engenharia da Fundahc. Como resultado desses serviços, tem-se a entrega dos 

seguintes documentos: 

  Desenhos: 

 Dimensionamento, Especificações e Desenhos Detalhados; 

 Planta Baixa; 

 Cortes; 

 Fachada; 

Textos: 

 Relatório Técnico de acordo com RDC/Anvisa nº 51 de 2011; 

 Especificações Técnicas; 

 Memorial Descritivo; 

 Memorial de Cálculo; 

 Orçamento; 

 Cronograma Físico-Financeiro da Obra; 
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7.3. Os projetos deverão conter todos os elementos para caracterizar a obra e avaliar 

detalhadamente os seus custos; e desenvolvidos de forma que guardem sintonia entre si, 

tenham consistência material e atendam as diretrizes gerais do programa de necessidades e 

dos estudos de viabilidade. O programa de necessidades será feito pela contratada com o 

aval do setor de engenharia e a diretoria da FUNDAHC. 

 

7.4 Os Projetos deverão conter todos os elementos para caracterizar a obra, elaborado 

com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 

técnica, o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite 

avaliar, detalhadamente, os custos a execução da obra e a definição dos métodos e do prazo 

de execução, com a finalidade de minimizar a necessidade de sua reformulação, ou de 

variantes, durante as fases de execução da obra;  

 

7.5. Os projetos deverão conter, entre outros aspectos, a identificação de todos os 

elementos constitutivos do empreendimento; as soluções técnicas globais e localizadas e a 

identificação e especificações de todos os serviços, materiais e equipamentos a incorporar 

a obra;  

 

7.6. Deve ser apresentado, como parte do projeto, o orçamento do custo global da obra, 

fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, 

composições unitárias dos custos dos serviços de todos os itens da planilha orçamentaria.  

 

7.7. Os projetos devem ser guiados pelos princípios de sustentabilidade ambiental, 

atender aos requisitos de eficiência energética; 

 

7.8. Para os projetos de arquitetura, apresentar nas plantas o leiaute de móveis e 

equipamentos das unidades.  

 

7.9. Deverão estar graficamente representados, a discriminação em plantas, cortes e 

fachadas, em escalas não menores que 1:100, de todos os pavimentos da edificação e seus 

espaços, com indicação dos materiais de construção, acabamentos e dimensões, 

principalmente de escadas, sanitários e locais especiais.  

 

7.10. Os projetos devem conter a locação da edificação ou conjunto de edificações e 

seus acessos de pedestres e veículos; 

  

7.11. Os projetos devem conter definição de todo o espaço externo e seu tratamento: 

muros, rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre com as dimensões e 

locações relativas;  

 

7.12. Os projetos devem conter o demonstrativo de compatibilidade dos Projetos 

Complementares, dos quais ele será a base; 

 

7.13. Os projetos devem conter o relatório técnico; 

 

 

 

 

 



FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DAS CLINICAS DA 
UFG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

8- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de 

pessoal e equipamento logo após a assinatura do Contrato e o recebimento da 

correspondente Ordem de Serviço, para que se possa iniciar e concluir o serviço dentro do 

prazo contratual. 

   

8.3. Os projetos existentes podem ser solicitados por e-mail (engenharia@fundahc.com.br). 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Roberto Petronio naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  

 

 

 

 


