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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

INSPEÇÃO PREDIAL COM EMISSAO DE LAUDO, CONFORME 
DESCRITIVO  

 
 

Nome da Instituição Solicitante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO HC DA UFG 
Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho 
Nome do Convênio – Fonte de Recurso: Termo de Colaboração com a Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás – SES/GO. 

 
 

1 - OBJETO: 

 

Contratação de empresa técnica especializada para executar serviço de 
inspeção estrutural e predial com emissão de laudo estrutural conclusivo das 
patologias apresentadas no anexo I, Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de 
Carvalho, localizado no município de Jatai/GO, de forma a informar a situação 
estrutural e possiblidade de suportar a carga descrita no anexo II deste termo 
de referência. 

O pagamento ao final do serviço realizado, com base na proposta 
apresentada. 
 

2 – JUSTIFICATIVA: 
 

Durante ronda predial foram constatadas trincas em paredes e várias 
outras patologias apresentadas no anexo I, desta maneira é necessária uma 
inspeção para determinar a situação da estrutural e capacidade de carga da 
estrutura pois serão instalados equipamentos com aproximadamente 3,5 
Toneladas. 

 
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; 
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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 da 
HEJ, 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 a 
HEJ de quaisquer responsabilidades por eventuais acidentes de trabalho; 
 
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 5º dia útil a contar da data de assinatura do contrato; 
 
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 
HEJ, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 
 
3.12. Não serão permitidas variações, modificações ou adaptações de 
qualquer natureza, salvo se devidamente aprovadas por escrito pelo setor de 
Engenharia da Fundahc; 
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3.13. 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; 
 
 
3.14. Emitir Anotação de Responsabilidade Técnica, fornecida pelo CREA, e 
assinada por um Engenheiro responsável. Este profissional deve fazer parte 
do quadro técnico da contratada; 
 
3.15. Ao final do serviço a CONTRATADA deverá emitir um relatório técnico 
sobre o serviço indicando as soluções adotadas e relatório fotográfico do 
serviço realizado; 
 
3.16  A contratada deve realizar relatório técnico e fotográfico do estado do 
local antes do início dos serviços. 
 
3.17. A empresa Contratada realizar a inspeção predial emitindo laudo 
conclusivo da situação e prescrever solução a ser adotada caso necessário. 
 
3.18 A empresa contratada deve averiguar as cargas presentes no anexo II e 
emitir parecer conclusivo indicando se a laje anexa ao centro cirúrgico suporta 
a carga descrita. Caso haja necessidade de reforço estrutural, deve prescrever 
a solução a ser adotada e anexar planilha orçamentaria, base SINAPI ou 
AGETOP. 
 
 
 
4 – DA PROPOSTA 

 A proposta deverá ser apresentada de maneira a: 
 
4.1. Não conter rasuras ou emendas; 
 
4.2. Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo 
representante legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa; 
 
4.3.  Conter com clareza e sem omissões as especificações do serviço ofertado, 
em tabela com discriminação detalhada dos serviços em valores unitários e 
totais, mencionando a descrição, quantidade, valores, de forma a obedecer à 
discriminação do objeto; 
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4.4. Os valores deverão ser apresentados em Reais; 
 
4.4.1. Ocorrendo divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 
os unitários; 
 
4.5. 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; 
 
4.6. A proposta deverá constar, forma de pagamento, prazo de pagamento, 
início da prestação dos serviços; 
 
4.7. A apresentação da proposta pelo proponente implica a declaração de 
conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de 
referência; 
 
 
5 – JULGAMENTO 
 
5.1. O julgamento das propostas será realizado com base no Regulamento de 
Compras e Serviços. 
 
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 Cumprir os prazos de execução dos serviços; 

 
6.3 Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 

referidos neste caderno de especificações, a empresa CONTRATADA 

se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda 

Assistência Técnica e Administrativa necessárias para imprimir 

andamento conveniente aos trabalhos. 

 
6.4 As notas fiscais relativas às medições dos serviços prestados deverão ser 

apresentadas sem rasuras e estar no período de validade de emissão; 

 
6.5 A empresa deve apresentar Atestado de capacidade técnica condizente 

com o serviço a ser executado. 
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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. 
 
 
 

Setor Responsável pelo recebimento:  

  Setor de Manutenção 

 

 

 

_____________________________________ 
Roberto Petronio Naves Ribeiro 

Engenheiro Clínico–FUNDAHC 
MAT 4912  
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ANEXO I 
 
 

Serviço de  avaliação de suporte de carga 
Setor Local 

Deposito 01 2º Andar 

Centro Cirúrgico Area de Apoio (CME) 

Serviço de inspeção de trincas  
Setor Local 

3 Andar 

Parede de Entrada 

Piso Próximo a Entrada 

Próximo aos Banheiros 

Rampa de Acesso 

Rampa de Acesso 2 

Banheiro 303 

Entre quartos 301 e 303 

Ambulatório 

Entrada 

Entrada 2 

Entrada Banheiro Masculino 

Próximo ao SESMT 

Banco de Sangue  Entrada 

Centro Cirúrgico 

Escada de Acesso 

Coordenação da Enfermagem 

Coordenação da Enfermagem ( Entrada ) 

Copa 

Entrada de Maca 

Janela Expurgo 

Parede da Escada de Acesso 

Parede Expurgo 

Pia da Copa 

Piso Corredor Interno 

Piso Corredor Interno 2 

Piso 

Porta da Copa 

Porta de Acesso 

Quina da Escada Porta de Acesso 

Repouso da Emergência UTI 

Repouso da Emergência 

Vestiário Feminino 

Vestiário Feminino 2 

Vestiário Masculino 

Unidade de Internação Clínica Médica Corredor de Acesso 
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Corredor de Acesso (2) 

Corredor de Acesso (3) 

Parede Corredor de Acesso 

Piso Corredor de Acesso 

Deposito 01 Parede ao lado da Entrada 

Emergência 

Administração 

Corredor 

Escada de Acesso 

Escada 

Janela Observação Masculina 

Parede Expurgo 

Parede Externa Observação Masculina 

Parede Observação Masculina 

Sala Amarela 

Sala Vermelha 

Banheiro Observação Pediátrica 

Banheiro Público Feminino 

Banheiro Público Masculino 

Embaixo Escada 

Parede pé da escada 

Recepção 

Engenharia Clinica 
Corredor 

Teto 

Administração Próximo a Diretoria 

Unidade de Internação Clínica Cirúrgica DML 

Laboratório Corredor 

Laje Próximo ao telhado acesso pelo 3 andar 

Lavanderia Acima Entrada 

Unidade de Internação Obstetrícia 

Perto do DML e CPD 

Porta Saída 

Quina em frente ado CPD 

Raio X Corredor 

Refeitório Corredor 

Síndrome Gripal 

Parede Antigo Pre parto 

Parede em frente a Enfermaria 7 

Enfermaria 7 

Plantonista Masculino 

Entrada 

Final do Corredor 

Parede de Acesso 

Serviço de inspeção de infiltração 
Setor Local 

Unidade de Internação Clínica Médica Corredor externo 
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Corredor interno 

Administração Estacionamento de motos 

Síndrome Gripal Area externa 
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ANEXO II 
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