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Termo de referência instalação elétrica da internação- 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: 10/02/2021 

 
 

I - OBJETO:   

 

Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de 

engenharia para prestação de serviço de instalação elétrica na internação 
Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho, com fornecimento de mão de 
obra, materiais de consumo e insumo. 

A presente contratação adotará como regime de execução a 
empreitada por Preço Global. O objeto da presente contratação não se trata 

de serviço continuado. O prazo de execução deverá ser de 2 semanas a 
contar na data de assinatura do contrato. 

O objetivo principal da contratação é realizar instalação elétrica para 

montagem de 12 ar condicionados e adaptação das tomadas dos quartos 
para 3 postos. 

 
II – JUSTIFICATIVA: 

 
 Executar instalação elétrica no Hospital, mantendo o prédio em 

condições de funcionamento e conservação adequados, conforme Termo de 

Colaboração nº 01/2020 – SES, ANEXO II, Cláusula 3ª, Item 3.2, objetivando 
oferecer boas condições na prestação a atenção à saúde a população, bem 

como dar o suporte necessário aos colaboradores para a execução de suas 
atividades, para alcançar as metas pactuadas no referido Termo. 

A necessidade desta instalação emergencial se justifica devido a 

solicitação da SES para abertura emergencial de leitos de UTI. 
A contratação será com o fornecimento de insumos e materiais de 

consumo. 
 

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:       

 
3.1. Realizar a instalação de circuito para atender 12 ar condicionados, com 

instalação de eletro calha e fornecimento dos materiais; 
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3.2. Verificar e realizar os reparos necessários nas tomadas dos quartos de 
internação, todas as tomadas devem ser de 3 postos. 
 

3.4. 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; 
 

3.5. 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. 

 
3.6. Toda e qualquer manutenção a se realizar fora do horário de trabalho, 
deverá ser programada e autorizada pelo setor de manutenção; 

 
3.7. Refazer às suas custas, em prazo a ser acordado com o setor de 

Manutenção, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, omissões 
ou quaisquer outras irregularidades constatadas durante FISCALIZAÇÃO, 
inclusive com reposição de peças danificadas durante a manutenção; 

 
3.8. Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pelo setor 

de Manutenção, assumindo todo o ônus do não comparecimento às 
reuniões; 
 

3.9. A empresa CONTRATADA deverá executar qualquer tarefa dentre as 
necessária a reforma do telhado e forro de gesso do hospital, seja por 

questões de mão-de-obra ou materiais, acompanhado pelo setor de 
Manutenção. 

 
3.10. A contratada deve retirar quaisquer resíduos originados do serviço 
realizado, dando a destinação devida aos mesmos. 

 
3.11 - 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 Manutenção, sob pena de responsabilidade; 
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3.12 - Ressarcir eventuais prejuízos do setor de Manutenção e/ou terceiros, 

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

3.13 - 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; 
 

3.14 - Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de 
qualquer natureza, salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de 

Engenharia da Fundahc. 
 

3.15. 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; 
 

3.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, 
das normas disciplinadas pela Administração; 
 

3.17. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecida pelo CREA, e 
assinada por um Engenheiro ou arquiteto responsável.  

 
3.18. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da Administração; 

 
3.19. Após quaisquer trabalhos de limpeza, recolocar, rigorosamente em 

seus devidos lugares, todos os equipamentos e/ou materiais removidos; 
 

3.20. Providenciar a correção de falhas detectadas pelo setor de 
Manutenção e Reparos. 
 

3.21. Todos os serviços serão desenvolvidos por empresa CONTRATADA, 
cabendo à essa empresa a total responsabilidade por estes; 

 
3.22. Fornecer, sempre que solicitados, documentos que comprovem a 
manutenção das condições de habilitação exigidas para a contratação; 
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3.23. Prover condições que possibilitem o início da prestação dos serviços 

até o 5º dia útil a contar da data de assinatura do contrato; 
 
3.24. 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; 

 
3.25. 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 as condições do telhado, forro de gesso e infiltrações indicando as 

soluções adotadas e relatório fotográfico do serviço realizado. 
 

3.38  A contratada deve realizar relatório técnico e fotográfico do estado do 
telhado, forro de gesso e infiltrações antes do início dos serviços. 
  
 

 

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; 
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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 30 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; 
5.8. 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, “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. Os serviços ora cotados serão prestados no Hospital das Clínicas Dr. 
Serafim de Carvalho, Jatai-GO;  
7.2. Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

7.3. Promover condições à fiscalização de todos os serviços contratados, 
bem como, dos seus procedimentos e técnicas empregados. 

7.3. As notas deverão vir sem rasuras e estar no período de validade de 
emissão. 
7.4. Os serviços deverão ser executados imediatamente após emissão da A.F 

(Autorização de Fornecimento). 
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7.5 A empresa deve apresentar atestado de capacidade técnica condizente 

com o serviço a ser executado. 
7.6 O fornecimento de peças, gases e outros insumos pela contratante deve 
ser parte integrante do contrato. Este fornecimento de qualquer material a 

mais que o da proposta será analisado pelo departamento de engenharia e a 
critério da contratante. 

 
8 – Descrição da solução  
 
 
8.1 Instalação de Disjuntor Alimentador: Instalação de um disjuntor tripolar 

em caixa moldada de 80A no Quadro Geral de Energia, com seus respectivos 
acessórios e miscelâneas de instalação, localizada na sala de CPD.  

8.2 Montagem Encaminhamento Geral: Montagem de 90 metros de 
encaminhamento geral em eletrocalha de 100X100mm, partindo da Sala de 
CPD, interligando o quadro geral com o quadro de distribuição de energia e 

os respectivos aparelhos de Ar-condicionado.  
8.3 Montagem de Quadro de Distribuição de Energia: Montagem e 

instalação de quadro de distribuição de energia contendo 1 disjuntor geral 
de 80A, 12 disjuntores unipolares de derivação de 25A, 3 dispositivos de 
proteção contra surtos, barramento de terra e neutro.  

8.4 Lançamento Circuito Alimentador: Lançamento e ligação de 1 circuito 
trifásico composto de 4x25mm²+1x16mm² isolação EPR/XLPE 90°, partindo 

do quadro geral no CPD, até o quadro de distribuição dos aparelhos de Ar-
Condicionado.  
8.5 Lançamento Circuitos Alimentação aparelhos de Ar-Condicionado: 

Lançamento e ligação de 12 circuitos monofásicos composto de 3x4,0mm² 
isolação PVC 70°, partindo do quadro de distribuição dos aparelhos de Ar-

Condicionado, até os respectivos aparelhos.  
8.6 Revisão geral no quadro de alimentação das tomadas elétricas dos 

quartos, incluindo mudança das tomadas para tomadas de 3 postos. 
8.7 Energização e Comissionamento do Sistema: Energização, 
comissionamento e entrega técnica do sistema.  

 
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. 
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9.2 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 a reforma dentro do prazo contratual.   

9.3 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.  

9.4 Os equipamentos deverão estar no local da reforma num tempo hábil, de 
forma a possibilitar a execução dos serviços na sua sequência normal.   

9.5 A CONTRATADA fará o transporte de todo o equipamento necessário até 
o local da reforma.  

9.6 Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução 
das reformas será fornecido pela CONTRATANTE, cabendo à 
CONTRATADA todas as providências e encargos nesse sentido.  

9.7 A desmobilização constituirá na retirada do canteiro de todos os 
equipamentos usados pela CONTRATADA e só será iniciada após a 
autorização da FISCALIZAÇÃO.  

9.8 Ao final dos serviços, a CONTRATADA deverá remover todos os 
equipamentos, as sobras e o material não utilizado, os detritos e outros 

materiais equivalentes, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante 
a execução sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues 

completamente limpas, além de atender às exigências dos órgãos públicos 
competentes.  

9.9 A CONTRATANTE fornecerá a energia elétrica requerida para a execução 
dos serviços. Fica a cargo da CONTRATADA prover todos os meios para sua 
distribuição aos locais de uso.  

 
 

Setor Responsável pelo recebimento:  

  Setor de Manutenção 

Goiânia, 10/02/2020. 

 

_____________________________________ 
Roberto Petronio naves Ribeiro 
Engenheiro Clínico – FUNDAHC 

MAT 4912  
 

 
Recibo Setor de Compras 
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Em, _____/____/_____  


