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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL- Nº         
 
 

Nome da Instituição Solicitante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HC DA UFG 

Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás – SES/GO. 
Data do Pedido:        /           /       

 
 

1 - OBJETO:   

 

Contratação por 12 meses de empresa técnica especializada para 
executar prestação de serviço em manutenção predial preventiva e corretiva, 
inclusive emergenciais, bem como adequações, pequenas construções e 
reformas, e outras atividades correlatas e/ou similares, mediante execução de 
serviços, fornecimento de materiais, peças e insumos, com disponibilização 
de ferramentas e equipamentos, para atender as necessidades da 
manutenção e garantia do perfeito funcionamento das instalações prediais no 
Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho, cnes 2535556, localizado 
no município de Jataí/GO, para a Secretaria de Estado da Saúde – SES/GO, de 
forma a suprir as necessidades de mão de obra e materiais necessários 
durante a execução dos serviços.  

A Contratação da empresa especializada dar-se-á pela melhor Proposta 
Técnica e de Preço. 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 

 

A norma  ABNT NBR 5674, Manutenção predial é o conjunto de 
atividades que devem ser realizadas ao longo da vida total da edificação para 
conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas 
constituintes para atender às necessidades e segurança dos seus usuários. 

Conforme o Termo de colaboração firmado com a Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás – SES/GO, é de responsabilidade da FUNDAHC a 
manutenção predial e conservação da edificação do HEJ.  

Considerando-se as peculiaridades da manutenção predial , desfalques 
nas equipes ocasionados por férias, licenças, afastamentos e etc., além dos 
custos de oportunidade envolvidos em recrutamento e seleção, treinamento 
e desenvolvimento, orientações, sanções disciplinares e diversas medidas 
concernentes a gestão de pessoal, a contratação de empresa para prestação 
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de serviços de manutenção predial com fornecimento de materiais apresenta-
se como opção para uma gestão responsável dos recursos, visando 
sustentabilidade financeira e racionalização de dos custos e processos. 

Entende-se também como fator de viabilidade de terceirização, a 
desobrigação de recursos voltados para o fundo rescisório, liberando espaço 
para aplicação na atividade-fim do hospital, qual seja, investimentos que 
garantam a sustentabilidade na administração hospitalar, voltada para 
atendimento de excelência aos usuários. 

Sendo assim, a contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção predial faz-se necessária para realização das manutenções 
preventivas e corretivas de toda a infraestrutura, edificações, equipamentos 
do HEJ, com foco na garantia dos elementos e na segurança e bem-estar dos 
pacientes, usuários e colaboradores. 

 
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 
3.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços prestados, nos termos da 
legislação vigente;  
 
3.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando as pessoas portadoras de atestados de boa conduta 
e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em 
suas carteiras de trabalho; 
 
3.3. Manter disciplina no local do serviço, retirando, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado 
com conduta inconveniente pela Administração; 
 
3.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o e provendo-o do 
Equipamento de Proteção Individual - EPI's; 
 
3.5 - Ressarcir eventuais prejuízos do setor de Manutenção e/ou terceiros do 
Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho, provocados por ineficiência 
ou irregularidades cometidas por seus empregados, na execução dos serviços; 
 
3.6 - Adotar critérios de segurança, inclusive previstos na legislação vigente, 
tanto para os empregados quanto para a execução dos serviços, isentando o 
Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho de quaisquer 
responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 
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3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinadas pela Administração; 
 
3.8. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança do ambiente de trabalho, adotando os 
critérios de segurança da legislação vigente, isentando a Administração de 
quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 
 
3.9. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da unidade; 
 
3.10. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços até 
o 10º dia útil a contar da data de assinatura do contrato. Este prazo é 
concedido para que a CONTRATADA possa planejar as atividades necessárias 
para execução do contrato, incluindo: mobilização, contratação de 
profissionais, ferramentas, insumos e materiais mínimos para execução do 
contrato, entre outras; 
 
3.11. 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 estadual Dr. Serafim de Carvalho, isento de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 
 
3.12. Assumir, pelo prazo de 90 (noventa) dias da expiração da vigência do 
contrato a ser celebrado, ou sua rescisão, se for o caso, toda e qualquer falha 
devidamente comprovada em que se verifique a sua responsabilidade na 
prestação dos serviços objeto deste contrato, devendo arcar com o ônus 
irrestrito de sua manutenção; 
 
3.13. Instruir o seus funcionários quanto à prevenção de incêndios e normas 
regulamentadoras do ministério do trabalho; 
 
3.14. A contratada deve retirar quaisquer resíduos originados do serviço 
realizado, dando a destinação devida aos mesmos; 
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3.15. Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de 
qualquer natureza, salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de 
Engenharia da Fundahc; 
 
3.16. 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. ESPECIFICIDADES 

 

VIGÊNCIA 
 

4.1 – O contrato da empresa vencedora terá vigência de 12 meses, com 

possibilidade de renovação. Prorrogável por até 60 meses. 

 

INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO 
 

4.2 – A CONTRATADA deverá prestar os serviços manutenção predial 

preventiva, corretiva e emergenciais, mediante a execução de serviços, com 

disponibilização de ferramentas e equipamentos, bem como adequações, 

pequenas construções e reformas, com equipe de cobertura mínima 

obrigatória, necessários à conservação das edificações. 

4.3 – Consiste em infraestrutura todos os elementos das edificações, 

equipamentos e sistemas:  

• Instalações hidros sanitárias, água potável, água quente, água pluvial, 

grelhas, canaletas e redes de esgoto, incluindo tubulações, instalações, 

isolamentos, redes, conexões, bombas e demais itens; 

• Instalações hidros sanitárias e elétricas das caixas e reservatórios, 

incluindo tubulações, caixas d´água, reservatórios, isolamentos, 
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impermeabilizações, conexões, bombas, quadros elétricos, componentes 

elétricos e demais itens; 

• Instalações do sistema de combate a incêndio, incluindo tubulações, 

redes, conexões, instalações elétricas, alarmes, centrais de alarmes, 

hidrantes, mangueiras, bombas, quadros elétricos, sensores, detectores 

de fumaça, luminárias de emergência e demais itens, SDAI – Sistema de 

Detecção de Alarme e Incêndio; 

• Instalações elétricas, de infraestrutura e de cabeamento estruturado, 

telefonia, lógica e CFTV, incluindo cabos, eletrocalhas, câmeras, 

centrais, quadros de comando, dispositivos diversos, etc.; 

• Infraestrutura de subestações,  no-breaks, e sistemas de energia elétrica 

(instalações elétricas, dutos, tubulações, isolamentos, equipamentos, 

etc.); 

• Instalações elétricas para iluminação; 

• Infraestrutura para sistema de proteção de descargas atmosféricas – 

SPDA (instalações, conectores, cabos, barras de aterramento, isoladores, 

etc.) 

• Infraestrutura de sistemas de ar-condicionado (instalações elétricas, 

dutos, tubulações, isolamentos, etc.); 

• Infraestrutura de tubulações e elementos das instalações de gases 

medicinais, água fria, vapor, vácuo e GLP (tubulações, dutos, terminais, 

válvulas, etc.); 

• Portas, portais, esquadrias, janelas, fechaduras, vidraçarias, espelhos, 

películas solares para vidros, cortinas, persianas, bem como todos os 

acessórios; 

• Coberturas, impermeabilizações, mantas asfálticas, telhamento, painéis, 

placas, calhas, ralos e descidas de águas pluviais; 



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

 

• Sistemas de aquecimento solar, incluindo tubulações, quadros elétricos, 

bombas, elementos de ligação hidro sanitária; 

• Revestimentos de forros, pisos, pisos elevados, pisos táteis, paredes, 

calçadas e pavimentações externas; 

• Postes, mastros, fachadas, letreiros, totens e elementos de comunicação 

visual e sinalização; 

• Rampas, escadas, guarda-corpos, corrimões e suporte metálicos; 

• Portões, cancelas, catracas, cercas, gradis, muros e isolamentos; 

• Marquises, pergolados; 

• Estacionamentos, vias, pavimentos, paver, calçadas, meio-fio, sarjeta, 

pinturas e sinalizações verticais e horizontais, placas e acessos; 

• Forros e divisórias nos mais variados materiais; 

• Áreas técnicas, tais como lajes, salas, abrigos, centrais, etc.; 

• Todos os demais componentes construtivos da edificação 

• Infraestrutura e edificações, incluído: alvenaria, paredes, estruturas de 

concreto armado e estrutura metálica, acabamentos e reparos de pintura, 

serralheria, marcenaria, soldagem, vidraçaria, aplicação de forro, 

montagem, desmontagem e reparos de mobiliários, montagem, 

desmontagem e reparos em divisórias, 

• Todo e qualquer trabalho implícito e necessário à conservação e ao 

perfeito e completo funcionamento de toda a infraestrutura, edificações 

e sistemas; 

 

4.4 – O Serviço de Manutenção Predial tem como finalidade garantir o perfeito 

funcionamento e conservação das instalações prediais, das edificações, dos 

acessos, de equipamentos de infraestrutura e toda a infraestrutura da 

unidade e/ou complexo de saúde descritos anteriormente, mediante a 
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execução de reparos, trocas, reposições, consertos, inspeções, vistorias, 

realização de check-lists, manobras de equipamentos e/ou sistemas, limpezas, 

testes, regulagens, reapertos, recolocações, fixações, pinturas, repinturas, 

adequações, entre outras ações e serviços. O Serviço de manutenção predial 

será realizado de acordo com as Ordens de Serviços – OS (Manutenção 

Corretiva) e conforme Plano de Manutenção Predial (Manutenção 

Preventiva). 

4.4 – Fazem parte do Serviço de Manutenção Predial também, as atividades 

de: mudanças de layout de ambientes, salas, setores, etc.; montagem, 

desmontagem, transporte, movimentação e instalação de mobiliários fixos, 

divisórias, móveis, equipamentos, eletrodomésticos, etc.; movimentações, 

transporte, coleta e distribuições de cilindros de gases medicinais, etc. 

 

GESTÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADES TÉCNICAS 
 

4.5 – A CONTRATANTE designará um Gestor do Contrato que será responsável 

pelas tratativas junto à CONTRATADA. 

4.6 – Caberá ao Gestor do Contrato o planejamento, coordenação e gestão do 

contrato firmado com a CONTRATADA mediante a execução das seguintes 

atividades: avaliação e fiscalização dos serviços realizados, avaliação e 

validação das medições de serviços, avaliação e validação dos relatórios 

mensais, emissão de Ordens de Serviço, realização de reuniões periódicas, 

monitoramento de todas as atividades da CONTRATADA, entre outras.  

4.7 – O Gestor do Contrato poderá solicitar a funcionários da contratada para 

auxiliar, minimamente, nas atividades de planejamento, coordenação e 

gestão do contrato, bem como as de avaliação e fiscalização dos serviços 

realizados, avaliação e validação das medições de serviços, avaliação e 
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validação dos relatórios mensais, emissão de Ordens de Serviço, realização de 

reuniões periódicas, monitoramento de todas as atividades da CONTRATADA, 

entre outras 

4.8 – A CONTRATADA obrigatoriamente designará um responsável técnico, 

que será responsável pelo planejamento, coordenação e gestão do contrato. 

A empresa deve possuir em seu quadro responsável técnico com formação em 

engenharia civil e elétrica. 

4.9 - O Responsável Técnico será responsável pelas tratativas técnicas e 

gerenciais junto à CONTRATANTE e deverá ter formação em Engenharia, 

devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia de Goiás – CREA/GO. 

4.10 – O Responsável Técnico deverá providenciar junto ao conselho de classe 

uma ART – Anotação de Responsabilidade Técnica pelo CREA/GO, relativa ao 

objeto da contratação, definindo legalmente os direitos, obrigações e 

responsabilidades do profissional. 

4.11 - O Responsável Técnico será responsável, de acordo com as demandas 

de manutenção predial preventiva e corretiva, pela elaboração de planos de 

manutenção, estudos técnicos, laudos, pareceres técnicos, cálculos, 

dimensionamentos, levantamentos de serviços, etc., dentro da sua área de 

abrangência junto ao conselho de classe. 

4.12 – A CONTRATADA deverá programar antecipadamente a escala de 

trabalho, dias e horários dos Responsáveis Técnicos, juntamente com o Gestor 

do Contrato, para que possa ser feita a devida gestão do contrato. 

4.13 – A CONTRATADA deverá comprovar as horas dos Responsáveis Técnicos 

nas unidades, através de Diário de Obra, Livro de Ordem, controle de ponto, 
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controle de acesso e/ou outro instrumento de controle, a ser definido em 

conjunto com o Gestor do Contrato. 

4.14 - Para a organização diária do serviço de manutenção a CONTRATADA  

deve possuir um engenheiro residente em regime de 40 horas semanais no 

Hospital. 

4.15 - O Engenheiro Residente será responsável, de acordo com a demanda 

solicitada, pela elaboração do planejamento e execução das atividades, 

elaboração de cronograma, elaboração de croquis e projetos as-built 

(conforme construído), relatório fotográfico e demais atividades relacionadas 

à Ordem de Serviço/Demanda. Será responsável também, por manter a 

CONTRATANTE informada do completo andamento das atividades e de todas 

as atualizações da Ordem de Serviço / Demanda. Será responsável também 

por toda gestão dos recursos necessários para execução das Ordens de 

Serviços geradas, no que tange à suprimentos, insumos, materiais, 

ferramentas, equipamentos, EPI, bem como seu recebimento, guarda, 

conservação e distribuição, em tempo e hora necessários à execução dos 

serviços 

4.16 – Quando da solicitação de acompanhamento de serviços de maior 

relevância por um Engenheiro Residente, a CONTRATADA deverá providenciar 

junto ao conselho de classe uma ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

pelo CREA/GO, relativa ao serviço solicitado, definindo legalmente os direitos, 

obrigações e responsabilidades do profissional, para cada unidade. Os custos 

desta ART serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

EQUIPE DE COBERTURA MÍNIMA 

 

Item  Descrição  Quant.  Período  
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1  Engenheiro residente  01  30h semanais  

2  Eletricista  01  24h/dia  

3  Auxiliar Manutenção   01  12h/dia 

4 Auxiliar Manutenção   01 40h semanais 

 

4.17 – A CONTRATADA deverá dispor de equipes qualificadas e em 

quantidades suficientes para realização de todas as atividades dentro da 

unidade, de acordo com as solicitações e/ou demandas da CONTRATANTE. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o dimensionamento, gestão, 

planejamento e demais ações necessárias para garantir o efetivo necessário 

para o cumprimento das solicitações e/ou demandas das unidades, dentro dos 

prazos previstos. 

4.18 – A equipe de COBERTURA MÍNIMA consiste em conjunto de 

profissionais, que deverão permanecer nas unidades nas categorias 

profissionais, horários e quantidades para atender as solicitações de serviço 

da CONTRATANTE, realizar o Primeiro Atendimento, executar as Ordens de 

Serviço, atender as solicitações de serviços urgentes / emergenciais, realizar 

as manutenções preventivas e/ou corretivas. 

4.19 - Independentemente da equipe de COBERTURA MÍNIMA, a 

CONTRATADA deverá manter-se disponível e acessível para emergências. 

 

TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

4.20 – Todos os profissionais da CONTRATADA deverão ser devidamente 

qualificados e capacitados de acordo com suas funções, bem como estar com 

os treinamentos previstos nas normas vigentes e Normas Regulamentadoras 

do Ministério do Trabalho atualizados, para realização das atividades; 
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4.21 – A CONTRATADA será responsável pelos treinamentos de seus 

colaboradores, necessários para execução dos serviços, tais como 

treinamentos específicos para operação de equipamentos, atendimento às 

normas regulamentadoras, execução de serviços especiais, etc., sendo de 

responsabilidade da CONTRATADA todos as despesas relativas aos 

treinamentos. 

4.22 – A CONTRATADA deverá apresentar os treinamentos específicos de 

acordo com as atividades a ser executada, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho – NR-MTB, tais como NR10, 

NR55, NR6, entre outras vigentes. Os custos relativos a estes treinamentos, 

bem como as horas despendidas pelos colaboradores para realização destes 

treinamentos, serão de responsabilidade da CONTRATADA, deverão estar 

contidos no BDI - Bônus e Despesas Indiretas da CONTRATADA, não cabendo 

qualquer acréscimo de valor relativo a estes treinamentos à CONTRATANTE. 

4.23 – A CONTRATADA deverá entregar toda a documentação para realização 

de cadastros e integração dos seus colaboradores e prestadores de serviços, 

antes do início da prestação dos serviços para o Serviço Especializado de 

Saúde e Medicina do Trabalho – SESMT e/ou departamento de Recursos 

Humanos – RH. 

4.24 – A CONTRATADA deverá realizar capacitações e treinamentos periódicos 

dos seus colaboradores. Para isso, a CONTRATADA deverá apresentar Plano 

de Treinamento de Colaboradores em até 30 dias após vigência do contrato. 

4.25 – Sempre que solicitado ou convocado, os colaboradores da 

CONTRATADA deverão comparecer aos treinamentos, integrações, 

treinamentos introdutórios, campanhas institucionais, capacitações e demais 

ações da CONTRATANTE. 
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4.26 - Todas as despesas com contratação, rescisão, despesas médicas 

(exames admissionais, periódicos e rescisórios), encargos sociais, transporte, 

alimentação, alojamento, bonificações, gratificações, treinamentos, 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI, uniformes, que incidem direta ou 

indiretamente sobre toda a mão-de-obra da CONTRATADA serão de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

4.27 - A CONTRATADA será responsável pelo planejamento, programação, 

acompanhamento, levantamento, e execução dos serviços necessários para o 

atendimento às solicitações de manutenção predial corretiva e preventiva. 

4.28 - As especificações e quantidades de serviços e/ou materiais deverão 

atender as demandas e deverão ser validadas pelo Gestor do Contrato de cada 

unidade. Estas informações deverão estar descritas nas Ordens de Serviços - 

OS; 

4.29 – Caberá a CONTRATANTE a emissão de Ordem de Serviço, para isso, a 

CONTRATANTE deverá repassar as informações necessárias para a completa 

execução dos serviços, tais como especificações de materiais, projetos, 

croquis e demais informações relevantes; 

4.30 – Na ocorrência de demandas cujos serviços necessários não possam ser 

previamente definidos, a CONTRATADA deverá solicitar autorização ao Gestor 

do Contrato para prosseguimento nas atividades. Caberá ao Gestor do 

Contrato a definição e especificação de materiais e/ou serviços quando da 

ocorrência destas excepcionalidades; 

4.31 – A CONTRATADA será responsável pela aquisição e fornecimento de 

materiais necessários para a realização dos serviços de manutenção predial. 
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Caberá a CONTRATA fornecer documentos fiscais e manuais para 

comprovação do material aplicado com suas respectivas garantias, quando 

solicitado pela CONTRATANTE. 

4.32 – A CONTRATADA também será responsável pelo recebimento, 

armazenagem, controle de estoque, transportes e aplicação/instalação destes 

materiais. 

4.33 - Os valores dos serviços, mão-de-obra e materiais serão definidos de 

acordo com as condições informadas em TABELAS DE CUSTOS E 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS. 

4.34  - Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA a serem empregados 

nos serviços, deverão ser novos, comprovadamente de qualidade, e estarem 

de acordo com as especificações e legislações, devendo ser submetidos à 

aprovação da CONTRATANTE, quando necessário; 

4.35 - Para a realização de serviços de inspeções, vistorias, realização de 

check-lists, testes, rondas de inspeção, manobras de equipamentos e/ou 

sistemas, regulagens, movimentação de cilindros, serviços de montagem, 

desmontagem ou movimentação de movéis, etc., cujas atividades requererem 

equipe capacitada e treinada, a CONTRATADA deverá dispor destes 

profissionais em quantidade necessária para realização dos serviços. 

4.36 - Os custos relativos a estes serviços deverão seguir as condições 

descritas em TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, devendo 

todas as informações estarem claramente descritas nas Ordens de Serviço, 

bem como o tempo necessário para execução de tais atividades. 

 

 

PREVISÃO DE CUSTOS 
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4.37 - O custo total de serviços e materiais deverá respeitar os limites 

previstos abaixo; 

 

 

 

 

 

 

4.38 – Os custos totais anuais estimados para cada unidade não poderão ser 

extrapolados, salvo mediante formalização de aditivo conforme previsão 

contratual. 

4.39  – Os custos mensais são estimados. Caso seja necessária a extrapolação 

mensal dos valores em algum dos meses da vigência do contrato, deverá ser 

feita autorização pela Diretoria Administrativa Financeira. Sempre 

respeitando o valor total do contrato. 

4.40 - Os custos de serviços e materiais são estimados e serão utilizados de 

acordo com a demanda da CONTRATANTE. 

4.41 - Para a realização de serviços de maior relevância, complexidade ou 

volume, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA um orçamento 

preliminar completo dos serviços solicitados, com todos os custos dos 

serviços, sempre seguindo as condições descritas em TABELAS DE CUSTOS E 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS. 

4.42 – A CONTRATADA deverá elaborar desenhos esquemáticos (croquis) 

quando necessário, para auxiliar no entendimento dos quantitativos 

levantados dos orçamentos e/ou medições dos serviços realizados; 

ITEM DESCRIÇÃO  Hospital estadual de Jatai Dr. Serafim 

de Carvalho 

1 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SEM BDI)  
PERÍODO 

(MESES) 

CUSTO 

MENSAL 

ESTIMADO 

 VALOR 

TOTAL 

ANUAL  

                              

12,00  

         125.000      1.500.000  

2 
BDI -Bonificações e Despesas Indiretas 

Proponente deverá informar o valor do BDI a ser aplicado 

sobre os itens acima 

0,00% 
                          

-   
                          

-   

3 CUSTO TOTAL COM BDI 
 

         125.000      1.500.000  
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4.43 - A CONTRATADA poderá elaborar estudos técnicos, laudos, pareceres 

técnicos, cálculos, dimensionamentos, quando necessário e mediante 

solicitação e aprovação final da CONTRATANTE, para execução de 

manutenções e/ou serviços, através do Responsável Técnico, dentro da sua 

área de abrangência junto ao conselho de classe, apresentando ao Gestor do 

Contrato a respectiva emissão da ART – Anotação de Responsabilidade 

Técnica. Os custos relativos a estes serviços deverão seguir as condições 

descritas em TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS. 

4.44 - Os valores dos serviços serão definidos de acordo com as condições 

informadas em TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS definidos. 

4.45 – A CONTRATADA deverá executar os serviços de manutenção predial 

com profissionais qualificados, devendo realizar todo o acompanhamento e 

orientação do Responsável Técnico e do Engenheiro. 

4.46 – Toda a mão de obra, materiais, serviços especializados, equipamentos, 

EPI, ferramentas e demais itens necessários para a execução dos serviços de 

manutenção predial serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, 

incluindo contratações, aquisições, guarda de materiais e equipamentos, etc., 

até a completa conclusão dos serviços. 

4.47 - A CONTRATANTE dispõe em estoque materiais de manutenção predial. 

Na ocorrência de solicitações de manutenções ou serviços que utilizarão tais 

materiais, a CONTRATADA deverá utilizar primeiramente os materiais do 

estoque da CONTRATANTE. Nestes casos, os custos relativos aos materiais 

utilizados não serão considerados nas medições. A CONTRATANTE deverá 

manter o controle de estoque atualizado destes materiais. 

4.48 – Quando da utilização de materiais da CONTRATANTE, a CONTRATADA 

deverá deduzir da composição do serviço o material fornecido pela 
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CONTRATANTE, não podendo ser aplicado qualquer custo relativo ao BDI - 

Bônus e Despesas Indiretas sobre este material. 

4.49 – Os serviços de manutenção predial poderão envolver diversas 

especialidades da engenharia (elétrica, mecânica, civil, sistemas de gases 

medicinais, sistemas de climatização, entre outros) para tanto, a 

CONTRATADA deverá dispor de equipe capacitada e para execução de todos 

os serviços. 

4.50 – É de responsabilidade da CONTRATADA manter as áreas de trabalho 

limpas e organizadas, e executar as obras com o mínimo de ruído possível. 

4.51 – Será também de responsabilidade da CONTRATADA o correto descarte 

de materiais especiais em locais específicos, conforme legislações vigentes. 

 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

4.52 – Caberá a CONTRATADA a disponibilização de ferramentas manuais de 

pequeno porte (ex. Chaves, alicates, furadeiras, parafusadeiras, serras 

mármores, serras de madeira, serras manuais, multímetros, detectores de 

tubulação, sensores/detectores de vazamentos, martelos, marretas, 

talhadeiras, pincéis, rolos de pintura, extensores, carrinhos de mão, carrinhos 

de transporte de materiais, marteletes elétricos de pequeno porte, vassouras, 

escovas, baldes, rodos, pás, enxadas, escavadeiras manuais, etc.), bem como 

equipamentos (escadas, patamares, andaimes até 3,0m de altura, pranchas, 

maçaricos, compressores de pequeno porte para pintura e jateamento, 

lixadeiras, esmerilhadeiras, máquinas de solda, plataformas manuais, etc.) e 

respectivos insumos (lixas, lonas, etc.) necessários para execução dos serviços 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE 

qualquer custo adicional, independentemente dos serviços a  serem 

executados. 
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4.53 – A CONTRATADA deverá dispor de meios de comunicação eficiente entre 

seus colaboradores (rádios, celulares, telefones fixos, etc.). A CONTRATADA 

deverá dispor também de meio de comunicação rápida e eficiente para 

contatos com a CONTRATANTE. 

4.54 – Para a execução de serviços de maior volume, pode ser necessária a 

utilização de equipamentos de grande porte e/ou específicos (Ex.: balancins, 

betoneiras, compressores, andaimes acima de 3,0 metros de altura, serras 

especiais, marteletes rompedores especiais, maquinários pesados, 

plataformas elevatórias, maquinário de movimentação ou demolição, etc.). 

Os custos com estes serviços serão definidos de acordo com as condições 

informadas em TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS. 

4.55 - A CONTRATADA deverá dispor de equipamentos e ferramentas em 

perfeitas condições, necessários à realização dos serviços de manutenção 

predial e serviços eventuais. Será de responsabilidade da CONTRATADA a 

aquisição, locação, guarda, manutenção, substituição ou reposição (quando 

necessária, em função de desgaste, quebra, etc.) e descarte de todos os 

equipamentos necessários para a realização dos serviços de manutenção 

predial. Todos os equipamentos deverão atender as normas vigentes, não 

sendo permitida a utilização de equipamentos adaptados, modificados, etc. 

4.56 – A CONTRATADA será responsável por treinamentos específicos para 

utilização e/ou operação de ferramentas e/ou equipamentos necessários para 

a execução dos serviços de manutenção predial. 

4.57 – A CONTRATADA deverá disponibilizar a todos os seus colaboradores os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI, de acordo com as normas 

vigentes. 
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4.58 – A CONTRATADA deverá disponibilizar a todos os seus colaboradores os 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI específicos para a Pandemia de 

Coronavírus – COVID 19, tais como máscaras, luvas, óculos, protetores faciais, 

capotes, etc., quando da necessidade de trabalho em áreas que requerem tais 

EPI; 

4.59 – Todos os equipamentos e ferramentas deverão ser disponibilizados em 

tempo hábil, para cumprimento dos prazos das execuções dos serviços. 

4.60 – A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção 

Coletiva – EPC, de acordo com as normas vigentes, para a realização dos 

serviços. Os EPC necessários deverão ser previamente validados junto ao 

Gestor do Contrato e, quando necessário, junto ao Serviços Especializado de 

Medicina e Segurança do Trabalho – SESMT. Os custos com estes serviços e 

materiais serão definidos de acordo com as condições informadas em 

TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS. 

. 

4.61 - A CONTRATADA deverá disponibilizar, minimamente, abrigos cobertos 

e fechados para acomodação das equipes próprias e para armazenamento de 

materiais (contêineres, abrigos temporários, etc.), bem como espaços para 

refeitório, vestiários. Estes abrigos deverão atender a demanda da 

CONTRATADA, no que tange à dimensionamento de equipes e de área de 

armazenamento. Estes locais deverão ser devidamente identificados, 

iluminados e deverão atender as normas vigentes, em especial às Normas 

Regulamentadores do Ministério do Trabalho. Os custos necessários para 

adequações dos abrigos para acomodação de equipes administrativas e/ou 

armazenamento de materiais serão de responsabilidade da CONTRATADA, 
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deverão estar contidos no BDI - Bônus e Despesas Indiretas da CONTRATADA, 

não cabendo qualquer acréscimo de valor à CONTRATANTE. 

4.62 - Em casos excepcionais, havendo disponibilidade de locais nas unidades, 

a CONTRATANTE poderá ceder em caráter provisório, os espaços destinados 

a abrigar equipes e de armazenamento. Neste caso, a CONTRATADA deverá 

realizar as adequações necessárias assumindo, para tanto, os custos com estas 

adequações e, garantir a devolução nas condições necessárias. Caso a 

CONTRATANTE necessite posteriormente dos locais cedidos, a CONTRATADA 

deverá devolver o local em perfeitas condições de uso. 

 

TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
 

4.63 – Os preços relativos aos SERVIÇOS E MATERIAIS necessários para a 

realização dos serviços de manutenções preventivas, corretivas, adequações 

ou melhorias descritos na Carta Cotação serão definidos de acordo com as 

condições a seguir: 

• Tabelas SINAPI de Preços de Insumos – GO, tabela desonerada (não 

onerada), referente ao mês da solicitação do serviço, disponíveis no site 

da Caixa Econômica Federal; 

• Tabelas de Composições GOINFRA, tabela desonerada (não onerada) 

referente ao mês da solicitação do serviço, disponíveis no site da Agência 

Goiana de Infraestrutura e Transportes; 

• Cotação de mercado: Caso o material a ser fornecido ou serviço a ser 

prestado não conste em nenhuma das fontes citadas, a CONTRATADA 

deverá apresentar 3 (três) cotações de mercado, com a descrição do 

material a ser fornecido ou do serviço a ser prestado. As cotações 

deverão ser avaliadas e validadas pelo Gestor do Contrato de cada 

unidade. 
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4.64 - É facultado ao Gestor do Contrato solicitar a apresentação das Cotações 

de Mercado originais e/ou verificação junto aos fornecedores em caso de 

dúvida da autenticidade e/ou quaisquer necessidades de esclarecimento dos 

documentos apresentados. 

4.65 – Todos os preços apresentados das Tabelas ou Cotações de Mercado 

deverão ser considerados sem BDI - Bônus e Despesas Indiretas. 

4.66 – Deverão ser adotadas as tabelas na seguinte ordem de prioridade: 

utilizar primeiramente a Tabela SINAPI. Caso esta tabela não contenha o 

material ou serviço a ser executado, deverá ser utilizada a Tabela GOINFRA. 

Caso o material ou serviço não constem em nenhuma das tabelas, deverão ser 

utilizadas as Cotações de Mercado. 

4.67 – Na ocorrência de existirem materiais ou serviços nas duas tabelas 

(SINAPI e GOINFRA), deverá ser utilizada a primeira tabela, portanto, a Tabela 

SINAPI. 

4.68 – Na ocorrência de não existirem tabelas emitidas no “mês da 

solicitação”, dever-se-á utilizar a tabela mais recente daquele órgão, sem 

impactar nas cláusulas descritas anteriormente. 

4.69 – Para as Cotações de Mercado, os orçamentos apresentados deverão 

conter, no mínimo: descrição do material ou serviço; dados do fornecedor; 

data de emissão da cotação. Poderão ser apresentada também, como cotação 

de mercado, Notas Fiscais de materiais ou serviços, desde que estes sejam 

idênticos aos solicitados. 

 

PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

4.70 - Plano de Manutenção Predial corresponde a uma relação de serviços 

necessários para garantir o perfeito funcionamento de toda a unidade. Neste 

plano, são descritas, entre outras informações: serviço a ser executado, local 
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de execução, periodicidade, etc. O Plano de Manutenção Predial deverá ser 

executado por profissionais qualificados. 

4.71 – Os serviços de manutenção predial preventiva serão executados 

conforme Plano de Manutenção Predial e deverão ser iniciados em até 30 dias 

após a vigência do contrato. 

4.72 – Até a validação, pelo Gestor do Contrato de cada unidade, do Plano de 

Manutenção Predial da CONTRATADA, a CONTRATADA deverá utilizar o Plano 

de Manutenção Predial fornecido pela CONTRATANTE. 

4.73 - A CONTRATADA será responsável pela elaboração e atualização dos 

Planos de Manutenção Predial preventiva para cada unidade, que deverá ser 

apresentado e validado junto ao Gestor da CONTRATANTE. Estes Planos 

deverão conter, minimamente: 

• Identificação dos Sistemas/ Partes/ Equipamentos a serem manutenidos; 

• Localização /Setor; 

• Descrição das atividades de manutenção necessárias; 

• Periodicidade das atividades de manutenção; 

• Criticidade da Manutenção; 

4.74 - Os Planos de Manutenção Predial elaborados pela CONTRATADA 

deverão ser apresentados para análise e aprovação do Gestor do Contrato de 

cada unidade em até 30 dias após a vigência do contrato. 

4.75 – A CONTRADA deverá emitir uma Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART relativa ao Plano de Manutenção Predial, devendo a CONTRATADA arcar 

com os custos das mesmas. 

4.76 – A CONTRATADA será responsável por realizar os levantamentos, 

vistorias, inspeções e análises necessárias, para elaboração do Plano de 

Manutenção Predial. O Gestor do Contrato poderá auxiliar no envio das 
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informações, bem como na disponibilização do Plano de Manutenção 

anterior. Os custos para elaboração do Plano de Manutenção Predial serão de 

responsabilidade da CONTRATADA, deverão estar contidos no BDI da 

CONTRATADA. 

4.77 – Os serviços de Manutenção Predial Preventiva deverão ser executados 

conforme Planos de Manutenção Predial. A não execução dos serviços de 

Manutenção Predial conforme Planos de Manutenção Predial Preventiva está 

sujeita a penalizações. 

4.78 – É de responsabilidade da CONTRATADA a inserção das informações de 

entrada, andamento e baixa dos serviços de manutenção preventiva (Plano de 

Manutenção Predial) no Software de Gerenciamento utilizado pela 

CONTRATANTE. 

4.79 – O Plano de Manutenção Predial terá vigência de 12 (doze) meses a 

partir da sua validação, devendo o mesmo ser revisado nas seguintes ocasiões: 

renovação contratual, aumento da área construída da unidade ou solicitação 

pelo CONTRATANTE. 

4.80 – O Plano de Manutenção Predial elaborado pela CONTRATADA e 

devidamente validado pelo Gestor do Contrato, será incorporado como 

acervo da CONTRATANTE, que dele fará uso enquanto lhe convir. 

 

GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS 

4.81 – As Ordens de Serviço – OS - são documentos gerados pela 

CONTRATANTE, que descrevem os problemas detectados, melhorias, 

adequações e/ou manutenções necessárias, bem como locais de execução 

para o completo funcionamento das edificações, sistemas e equipamentos 

das unidades. As OS são geradas eletronicamente, através de Software de 
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gerenciamento da CONTRATANTE. Excepcionalmente, as OS poderão ser 

geradas manualmente. 

4.82 Todas as Manutenções Prediais corretivas, preventivas e demais serviços, 

deverão ser executadas pela CONTRATADA, mediante atendimento à OS. 

4.83 – É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do encerramento 

dos serviços executados através do Software de Gerenciamento, descrevendo 

os serviços realizados, as datas de início e fim e os custos relativos aos 

serviços, garantindo os históricos e dados das manutenções realizadas; 

4.84 – É de responsabilidade da CONTRATADA a execução do encerramento 

dos serviços executados de manutenção preventiva, de acordo com o Plano 

de Manutenção Predial através do Software de Gerenciamento, descrevendo 

os serviços realizados, as datas de início e fim e os custos relativos aos 

serviços, garantindo os históricos e dados das manutenções realizadas; 

4.85 – É de responsabilidade da CONTRATADA ministrar treinamentos do 

Software de Gerenciamento para os seus colaboradores. 

4.86 – Sempre que houver necessidade de interrupção ou desligamento no 

fornecimento de água, energia, gases medicinais, interrupção no sistema de 

ar-condicionado, ou quaisquer outros elementos, bem como a interrupção ou 

redução de acessos ou trânsito de pessoas e veículos, a CONTRATADA deverá 

comunicar antecipadamente o Gestor do Contrato, devendo iniciar os serviços 

somente com a devida autorização. 

4.87– Caso seja necessária a alteração e/ou interligações de infraestrutura, 

instalações, redes ou sistemas com os existentes, a CONTRATADA deverá 

consultar previamente os projetos estruturais e/ou de instalações da unidade. 

Caso sejam realizadas alterações das instalações e/ou estruturais e, conforme 

definições descritas na Ordem de Serviço, deverão ser realizados os projetos 



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

 

com as alterações realizadas “conforme construída” (as-built) 

obrigatoriamente, sendo obrigatória a emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, de acordo com o conselho de classe 

correspondente. Tais projetos farão parte da documentação técnica da 

unidade (Mapoteca). Os custos com estes serviços serão definidos de acordo 

com as condições informadas em TABELAS DE CUSTOS E COMPOSIÇÕES DE 

PREÇOS definidos na Carta Cotação. 

4.88 – É de responsabilidade da CONTRATADA a análise prévia das condições 

de trabalho, acessos, horários de trabalho, projetos existentes, etc., para 

atendimento às OS, devendo ser autorizado pela CONTRATANTE a execução 

dos serviços. 

4.89 - A CONTRATADA deverá seguir e cumprir as regulamentações, rotinas, 

fluxos, horários das unidades, cabendo à CONTRATANTE o repasse de tais 

informações. 

4.90 – Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá realizar e apresentar ao 

Gestor do Contrato um relatório fotográfico dos serviços executados, sem 

custos adicionais para a CONTRATANTE. 

 

PRAZOS DE ATENDIMENTO 

4.91 – As equipes de COBERTURA MÍNIMA deverão estar disponíveis em 

quantidades e de acordo com a qualificação dos profissionais, imediatamente 

após o início da vigência do contrato. 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 

4.92– A CONTRATADA deverá iniciar os serviços de manutenção corretiva 

imediatamente após o início da mobilização / vigência do contrato, através do 

recebimento das Ordens de Serviço emitidas pela CONTRATANTE. 
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4.93 - A CONTRATADA deverá iniciar os serviços de manutenção preventiva 

em até 30 dias após o início da mobilização / vigência do contrato, de acordo 

com o Plano de Manutenção Predial existente de cada unidade. Após 

validação do Plano de Manutenção Predial elaborado pela CONTRATADA, este 

deverá ser utilizado para a execução dos serviços de manutenção preventiva. 

 

PRIMEIRO ATENDIMENTO 

4.94 – Primeiro Atendimento consiste na vistoria inicial realizada pela 

CONTRATADA, após emissão da Ordem de Serviço. Nesta vistoria a 

CONTRATADA deverá verificar se a solicitação está de acordo com a Ordem de 

Serviço. Estando de acordo, a CONTRATADA deverá prever quais serviços 

serão realizados, devendo prever os materiais, equipe e ferramentas 

necessárias. 

4.95 - Após emissão da OS, a CONTRATADA deverá realizar o primeiro 

atendimento à solicitação de manutenção corretiva em no máximo 4 (quatro) 

horas, salvo casos emergenciais. 

 

CONCLUSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

4.96 – Os prazos máximos para Conclusão da Ordem de Serviço são: 

• Criticidade Emergencial: Conclusão da OS em até 4 horas; 

• Criticidade Alta: Conclusão em até 8 horas; 

• Criticidade Média: Conclusão em até 24 horas; 

• Criticidade Baixa: Conclusão em até 48 horas; 

• Serviços especiais – Conclusão conforme cronograma previamente 

acordado e validado com o Gestor do Contrato. 

4.97 – Consistem em Serviços especiais os serviços de maior volume, que 

requerem materiais, serviços ou ferramentas específicos e/ou especializados, 
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bem como adequações, pequenas construções e reformas,  outras atividades 

correlatas e/ou similares 

4.98 - Caso os prazos máximos para Conclusão da Ordem de Serviço descritos 

acima não possam ser atendidos, a CONTRATADA deverá justificar o motivo 

na Ordem de Serviço e informar o prazo conclusão da mesma; Caberá ao 

Gestor do Contrato a análise e validação pelo não atendimento dentro dos 

prazos estabelecidos. 

4.99 - Em casos excepcionais, poderão surgir demandas em caráter 

URGENTÍSSIMO, onde o atendimento deverá ser imediato. 

4.100 – A CONTRATADA terá um prazo máximo de 60 dias corridos após início 

da vigência do contrato do contrato para conclusão das Ordens de Serviços 

que estiverem pendentes (emitidas anteriormente à contratação da mesma). 

4.101 – A CONTRATADA deverá manter sistema de pronto atendimento para 

emergência 24 (vinte e quatro) horas por dia, acessível por meio de telefone 

celular ou fixo, disponibilizando equipe técnica especializada e operacional, a 

fim de sanar emergências ou urgências que ponham em risco a integridade 

dos pacientes, colaboradores ou usuários das instalações físicas da 

CONTRATANTE ou qualquer de seus equipamentos e instalações, que não 

possam ser resolvidas pela equipe de COBERTURA MÍNIMA. 

 
 

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. 

 
-  Todos os materiais, mão de obra e ou equipamentos necessários para a 

execução dos serviços, deverão ser fornecidos pela empresa contratada. 
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- 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, 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. 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 proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, 
início da prestação dos serviços; 
 
5.7. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de 
conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de 
referência. 
 
 
6 – JULGAMENTO 
 
6.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de 
Compras e Serviços. 
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HABILITAÇÃO INICIAL – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA  

6.2. Para comprovação de qualificação técnica e habilitação inicial, as 
empresas proponentes deverão apresentar, junto às suas propostas, pelo 
menos um Atestado de Capacidade Técnica de Manutenção Predial, por 
período mínimo de 12 meses ininterruptos, com área total de no mínimo 
5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados).   
6.3. As empresas que não apresentarem os atestados supracitados estarão, 
automaticamente, inabilitadas.  
6.4. Os 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 de manutenção prediais prestados.    
 
 
 
  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PREÇO  

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 Corpo Técnico; Experiência;  

• Qualificação de Preço composta por: Proposta de Preço.   

A pontuação e classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO DA 
PROPONENTE obedecerão aos critérios de avaliações constantes neste anexo.   

No julgamento da pontuação da Proposta Técnica, para definição da 
Nota Técnica (NT), será considerado o somatório dos resultados obtidos por 
cada fator de avaliação, divididos por 02 (dois). 
 

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 . 

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. 
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Será considerado como “Preço” os valores ofertados de BDI - Bônus e 
Despesas Indiretas, devendo estes serem considerados na unidade 
porcentagem (%).   
  A classificação da Proposta Técnica e Preço serão pela média do ITP 
(Índice Técnico da Proposta Técnica) e NP (Nota de Preço), mediante a 
aplicação da seguinte fórmula com os respectivos pesos:   

ITP (Índice Técnico da Proposta Técnica): PESO = 50% 
NP (Nota de Preço): PESO = 50% 

A= (ITP + NP) / 2 
Onde: 

A = Avaliação da Proposta 
ITP = Proposta Técnica 

NP = Proposta de Preço. 
  

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

 Havendo empate entre duas ou mais propostas, a Comissão de Seleção 
valorizará, pela ordem:   

1º “Menor Preço” 
2º “Qualificação técnica”, obedecendo a ordem: 

“F.3 – Experiência” (máximo 30 pontos), 
“F.2 – Corpo Técnico (máximo 10 pontos)” 

 
 Serão desclassificadas as Propostas de Preço que contiverem uma 

estimativa de BDI - Bônus e Despesas Indiretas  para custeio das atividades 
com valores inferiores em 10% (dez por cento) do Bônus e Despesas Indiretas 
– BDI ou superiores à 28% (vinte e oito porcento) incidente sobre os custos 
estimados descritos no CUSTOS PREVISTOS – SERVIÇOS E MATERIAIS, parte 
integrante desta Carta cotação.   
  
 
 

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA  
TÉCNICA  

  
A Proposta Técnica para Contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço em manutenção predial preventiva e corretiva, inclusive 
emergenciais, será analisada e pontuada conforme o quadro abaixo, sendo 
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que a pontuação máxima só será obtida se a proposta técnica apresentada 
contiver a integralidade dos quesitos solicitada, caso contrário, a pontuação 
será proporcional ao item apresentado, de acordo com a especificação abaixo:  
  
Não apresentado/não atendido= 0%  
Apresentado/parcialmente atendido = 50%  
Apresentado/ totalmente atendido = 100%  
  

CRITÉRIO  ITENS DE AVALIAÇÃO  PONTUAÇÃO 
POSSÍVEL  

MÁXIMA  

CORPO TÉCNICO  
Avalia o corpo técnico 
da proponente, para 
realização das 
atividades  de 
Manutenção Predial   
  

Corpo Técnico da 
proponente  

 10 PONTOS   

TOTAL   10 pontos   

EXPERIÊNCIA  
Avalia as Experiências 
da proponente na 
realização de atividades 
de Manutenção Predial   

Experiência 
Manutenção Predial  

em  03 pontos   

Experiência em 
Manutenção Predial  
Hospitalar  

27 pontos   

TOTAL  30 pontos   

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL:  40 pontos   
  
   
CRITÉRIO CORPO TÉCNICO -  
10 PONTOS POSITIVOS  
  

A proponente deverá informar o corpo técnico atual. Os profissionais 
deverão ter vínculo com a proponente, devendo comprovar tal vínculo através 
de Regime de Contratação Celetista - CLT (apresentação de Carteira de 
Trabalho) ou a apresentação do Contrato registrado junto ao CREA.  
  

F2 - CORPO TÉCNICO  
Avalia  o  corpo técnico  atual  da 
proponente,  para  realização das 

atividades de Manutenção Predial: 

PONTUAÇÃO (10 PONTOS)  

POR ITEM  TOTAL  
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CORPO TÉCNICO 
DE ENGENHARIA  

Engenheiro Civil  03 pontos  08 pontos  

Engenheiro 
eletricista  / 
Instalações  

de  
03 ponto  

Engenheiro 
Mecânico  

 02 ponto  

CORPO TÉCNICO 
DE SEGURANÇA  
DO TRABALHO  

Engenheiro  
Segurança  
Trabalho  

de 
do  

02 ponto  02 pontos  

  
 
  
CRITÉRIO EXPERIÊNCIA -  30 PONTOS POSITIVOS  
  

EXPERIÊNCIA – Avalia as Experiências da 
proponente na realização de atividades de 
Manutenção Predial  

PONTUAÇÃO (30 PONTOS)  

POR ITEM  TOTAL  

EXPERIÊNCIA  
ANTERIOR EM  
MANUTENÇÃO  
PREDIAL  

Manutenção Predial 
(mínimo de 12 meses) 
área mínima 5.000,00 
m²   

Requisito mínimo para 
participação  

Manutenção Predial em 
unidade acima de 
5.000m²  - mínimo 12 
meses   

02 pontos  02 pontos  

EXPERIÊNCIA  
ANTERIOR EM  
MANUTENÇÃO  
PREDIAL  
HOSPITALAR  

Manutenção Predial em 
unidade hospitalar até 
5.000,00 m²  - mínimo 
12 meses  
 

03 pontos  28 pontos  

Manutenção Predial em 
unidade hospitalar 
entre 5.000,00 m² e 
10.000m²  - mínimo 12 
meses  
 

10 pontos  
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Manutenção Predial em 
unidade hospitalar 
acima  
de 10.000m²  - mínimo 
12 meses  
 

15 pontos  

 
PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE  
PREÇOS  
  

Para a Proposta de Preços para Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço em manutenção predial preventiva e corretiva, 
inclusive emergenciais, será considerado o Percentual de BDI.   
  
 
6 – A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 
 
6.1. Os serviços ora cotados serão prestados no Hospital Estadual de Jatai Dr. 
Serafim de Carvalho, Jatai-GO;  
 
6.2. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, bem 
como, dos seus procedimentos e técnicas empregados; 
 
6.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de 
emissão; 
 
6.4 A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente 
com o serviço a ser executado. 
 
 
7- 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. 
 
7.2. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à 
mobilização de pessoal e equipamento logo após a assinatura do Contrato e o 
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recebimento da correspondente Ordem de Serviço, para que se possa iniciar 
e concluir a reforma dentro do prazo contratual.   
 
7.3. A mobilização constituirá na colocação e montagem, no local da reforma, 
de todo equipamento, materiais e pessoal necessários à execução dos 
serviços. Deverão também estar incluídos no item mobilização, os custos de 
transporte dos equipamentos a serem montados e daqueles utilizados para a 
implantação da reforma.  
 
7.4. A participação da Proponente neste processo de seleção implica na 
aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos 
deste instrumento, bem como na observância dos regulamentos 
administrativos e das normas técnicas e legislações aplicáveis.   
 
7.5. A Proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 
deste procedimento.   
 
7.6. Os erros materiais irrelevantes, assim considerados os que não 
prejudiquem a compreensão e avaliação das propostas, bem como não 
contrariem a essência deste processo, serão objeto de saneamento, mediante 
ato motivado pela Comissão de Seleção.   

 
7.7. Os documentos necessários às comprovações exigidas nesta Carta 
Cotação, poderão ser apresentados por cópia, facultada a FUNDAHC solicitar 
a apresentação do Original em caso de dúvida da autenticidade dos 
documentos apresentados.   
 
7.8. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do ajuste, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.   
 
 
 
 

Setor Responsável pelo recebimento:  

  Setor de Manutenção 

Goiânia,        /        /     . 
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_____________________________________ 
Roberto Petronio naves Ribeiro 
Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
 

 
Recibo Setor de Compras 
Em, _____/____/_____  
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