
 

1. OBJETO 

2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

3. ESPECIFICAÇÃO DOS BENS OU SERVIÇOS 

 
 

 
 
Contratação de empresa especializada em serviços de testes hidrostáticos das mangueiras de combate a 
incêndio para cumprimento das normas de segurança de toda  a planta hospitalar do HCSC Jataí-Go. 
 

 

01- A contratação se faz necessária para a realização dos testes hidrostáticos das mangueiras de 
incêndio do Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho – HCSC, para atendimento ao 
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CBMGO. 

 
 

 
 

A empresa contratada, deverá testar todas as mangueiras da planta do Hospital Dr. Serafim de Carvalho 

HCSC, emitir um certificado de conformidade da realização dos teste de cada mangueira, todos os testes 

com validade de 12 meses, devendo garantir o serviço executado pelo mesmo prazo, e evidenciar os 

serviços em um selo com a data da realização dos testes e data de vencimento do teste em cada 

mangueira, e substituir a mangueira que não for aprovada nos testes com o valor de mercado, atendendo 

a quantidade mínima definida, na tabela a seguir: 

 

Tabela I 

 

 
Mangueira de Hidrantes 15Mts 42 

Total 42 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. 



 

01- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

É de reponsabilidade da contratada: 

  1.1-Todas as mangueiras testadas deverão  possuir um selo contendo a data dos testes; 
 

  1.2-Emitir um certificado de conformidade da realização dos testes de cada mangueira; 
 

  1.3-Devolver as mangueiras devidamente aduchadas em suas caixas de hidrantes;  
 

1.4-Os testes deverão ser realizados a cada 12 meses com equipamento apropriado utilizando 
água; 

 
 
 02-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 É de responsabilidade da contratante: 

  2.1- Acompanhar os testes hidroestático de todas as mangueiras; 
 
  2.2- Facilitar o acesso da contratada nas dependências da contratante; 

  

 03- HORÁRIO DOS TESTES:  

  3.1- Horário comercial de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 17h. 
   
 04- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

 4.1-O serviço a ser executado dentro de um prazo de 12 meses podendo ser renovado por igual 
período. 

 
   05- 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 contratada; 

 
5.3-Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, mencionando a 
descrição,  quantidade, valor de forma a obedecer a descriminação do objeto; 

 
   5.4-Os valores deverão serem apresentados em Reais; 
 

5.5- 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;  

 
5.6-A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de conhecimento e 
aceitação de todas as condições do presente termo de referência;   

   



 

4. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS/ SERVIÇOS 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES/HABILITAÇÃO 
TÉCNICA 

 

   06- JULGAMENTO 

6.1-O julgamento da proposta será realizado com base no Regulamento de Compras e      
Serviços; 

 
   07- DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1- Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou 
de valor zerado, incompatíveis com os preços praticados pelo mercado.  

 
 

 

 
    HOSPITAL DAS CLINICAS DR.SERFIM DE CARVALHO 
    Rua Joaqquim Caetano nº1876 – Bairro Divino Espirito Santo 
    CEP: 75805-020    Jataí-Goiás-Brasil 

 
 

     Vigência contratual prevista para 01 (um) ano. 
 
 

6.1.1 NBR 12779- Fala do teste hisdrostático das mangueiras de Incêndio, que deverão ser realizado a 

cada 12 meses. 

   

6.1.2 PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

O pagamento será realizado pela Contratante, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

e aceite da nota fiscal. A apresentação da nota fiscal, deverá ser precedida de relatório de prestação de 

serviço e demais documentos legais necessários para encaminhamento para pagamento. 

 
 

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

 
 
 

Jataí, 04 de março de 2021 
 

 
 

 
Inácio Ferreira da Silva Neto 

Técnico em Segurança do Trabalho 


