
 
 
 

 

 
 

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

 
 
1. OBJETO 

 
Constitui objeto do presente termo de referência à promoção de 

desenvolvimento pessoal e profissional de aprendizes para o HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DR. SERAFIM DE CARVALHO, de acordo com a cota prevista na 
lei 10.097/2000. 
 
2. JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA A CONTRATAÇÃO 

 
A Lei de Aprendizagem nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 

5.598/2005 determina que todas as empresas de médio e grande porte 
contratem um número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um 
máximo de 15% do seu quadro de funcionários cujas funções demandem 
formação profissional. Atualmente a cota de aprendizes no Hospital Estadual 
de Jataí Dr. Serafim de Carvalho é de 13 aprendizes, tendo já em nosso 
quadro a quantidade de 10 aprendizes contratados, podendo variar de acordo 
com o quadro de funções, portando estima-se que seja necessário a 
contratação incial de 03 aprendizes podendo chegar a 16.  
 
3. LOCAIS DE ENTREGA DOS BENS / SERVIÇOS 

 
Hospital  Estadual de Jataí Dr.Serafim de Carvalho 
Rua Joaqquim Caetano nº 1876 – Bairro Divino Espirito Santo 
CEP: 75805-020 
Jataí-Goiás-Brasil 

 
 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO (CRONOGRAMAS) 

 
Vigência contratual prevista para 12 (doze) meses, prorrogável por mais 

12 meses. 
 
 
5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

O serviço de formação técnico-profissional é ministrada com o objetivo de 
ampliar as opções das organizações para atendimento a legislação da 
aprendizagem. 

 

 

 

6. ESPECIFICIDADES 
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6.1 As proponentes deverão elaborar suas propostas considerando todas as 
normativas, acordos e leis vigentes que tratam o objeto da contratação; 

6.2  A CONTRATADA deverá garantir a contínua e integral prestação do 
serviço, de acordo com as necessidades da Unidade de Saúde 
obrigando-se no cumprimento incondicional dos termos do contrato,  

 
 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
7.1 Os serviços deverão ser prestados no HOSPITAL ESTADUAL DE 

JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO, localizado à Rua Joaquim 
Caetano, nº 1876, Divino Espírito Santo, CEP: 75.805-020, Jataí – GO; 
 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
1) A CONTRATADA compromete-se, na forma deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, a executar os serviços contratados, observando todas as 
normas vigentes; 
2) A CONTRATADA se compromete executar o Programa de Aprendizagem, 
ministrando o aprendizado teórico aos aprendizes; 
3) Acompanhar periodicamente as atividades escolares dos aprendizes, 
fiscalizando a matrícula e frequência escolar dos aprendizes que não tiverem 
concluído o ensino obrigatório; 
4) Ministrar conteúdos teóricos de formação técnico-profissional e oferecer aos 
aprendizes orientações gerais sobre higiene e segurança do trabalho, bem 
como noções de cidadania, ética e convivência comunitária; 
5) Manter a CONTRATANTE informada sobre quaisquer eventos que 
dificultem ou interrompam o curso normal do Contrato; 
6) Desenvolver o Programa de Aprendizagem em ambientes adequados que 
ofereçam as condições de segurança e saúde; 
7) Desenvolver o Programa de Aprendizagem em horários compatíveis com a 
agenda escolar de cada aprendiz, de modo a não prejudicar a sua frequência 
às aulas do ensino regular; 
 
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
1) Executar o Programa de Aprendizagem ministrando o aprendizado prático, 
com atividades organizadas em tarefas de complexidade progressiva 
desenvolvida no ambiente de trabalho; 
2) Expedir a “ORDEM DE SERVIÇO”, nos moldes estipulados neste Termo de 
Referência; 
3) Facilitar, por todos os meios, a execução do contrato por parte da 
CONTRATADA; 
4) Proporcionar todas as facilidades sob sua responsabilidade e ao seu 
alcance para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro 
das normas vigentes e de acordo com as cláusulas contratuais; 
5) Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou 
irregularidade observada no curso da execução do objeto do Contrato, bem 
como fixar prazo para a devida solução do problema, caso já não haja 
previsão contratual a respeito; 
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6) Prestar à CONTRATADA as informações e esclarecimentos necessários 
que eventualmente venham a ser solicitados. 
7) Efetuar o pagamento no prazo, condições e preços pactuados. 
8) Recusar o serviço prestado em desacordo com o especificado ou fora das 
condições contratuais. 
 
10. PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias, após a 
apresentação e aceite da nota fiscal.  

Os recursos financeiros para a consecução 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 referencia. 
 
 

Jataí, 05 de Janeiro de 2021. 
 

 
DARLAN DIAS SANTANA 

Diretor Geral 
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Assinaturas

DARLAN DIAS SANTANA

CPF: 943.376.591-53

Assinou em 20 jan 2022 às 09:01:47

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

20 jan 2022, 07:37:04 Operador com email hospitalestadualjatai@gmail.com na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número a570ff77-b1ab-467e-bb0b-ab07b9f3b2a0. Data

limite para assinatura do documento: 24 de janeiro de 2022 (07:36). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

20 jan 2022, 07:37:08 Operador com email hospitalestadualjatai@gmail.com na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

diretoriageral.hej@fundahc.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo DARLAN DIAS SANTANA e CPF 943.376.591-53.

20 jan 2022, 07:37:08 Operador com email hospitalestadualjatai@gmail.com na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

cristianesoaresvilela@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo CRISTIANE SOARES VILELA e CPF 033.130.731-66.

20 jan 2022, 09:01:47 DARLAN DIAS SANTANA assinou. Pontos de autenticação: email

diretoriageral.hej@fundahc.com.br (via token). CPF informado: 943.376.591-53. IP:

179.185.77.147. Componente de assinatura versão 1.198.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

24 jan 2022, 07:36:03 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: data limite para assinatura foi

atingida. Processo de assinatura concluído para o documento número a570ff77-b1ab-467e-

bb0b-ab07b9f3b2a0.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.
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Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número a570ff77-b1ab-467e-bb0b-ab07b9f3b2a0, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de janeiro de 2022. Versão v1.8.0.
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Assinaturas

CRISTIANE SOARES VILELA

CPF: 033.130.731-66

Assinou em 24 fev 2022 às 15:25:15

Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

24 fev 2022, 15:24:39 Operador com email hospitalestadualjatai@gmail.com na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e criou este documento número 597ccee6-11a8-4be4-9310-8acac6ffdabc. Data

limite para assinatura do documento: 26 de março de 2022 (15:24). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

24 fev 2022, 15:24:43 Operador com email hospitalestadualjatai@gmail.com na Conta 1b07fb59-b998-4de2-a42a-

62bb4e7bbf1e adicionou à Lista de Assinatura:

cristianesoaresvilela@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo CRISTIANE SOARES VILELA e CPF 033.130.731-66.

24 fev 2022, 15:25:15 CRISTIANE SOARES VILELA assinou. Pontos de autenticação: email

cristianesoaresvilela@gmail.com (via token). CPF informado: 033.130.731-66. IP: 179.185.77.147.

Componente de assinatura versão 1.214.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

24 fev 2022, 15:25:16 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

597ccee6-11a8-4be4-9310-8acac6ffdabc.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 597ccee6-11a8-4be4-9310-8acac6ffdabc, com

os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 24 de fevereiro de 2022. Versão v1.8.0.
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