
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este Termo de Referência tem a pretensão definir o conjunto de diretrizes orientadoras para 

a contratação de empresa especializada na limpeza, higienização de manutenção de fossas 

sépticas, rede de esgoto e caixas de passagem  e de gordura em atenção as atividades do 

HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENOPOLIS ERNESTINA LOPES JAIME-HEELJ. 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa especializada contratação de empresa especializada na limpeza, 

higienização de manutenção de fossas sépticas, rede de esgoto e caixas de passagem e de 

gordura em atenção as necessidades do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime 

- HEELJ, CNES 2437783, localizado na Rua Pireneus s/n.º - Centro, Pirenópolis – CEP 72980-000, 

Unidade de Saúde gerenciada pelo IBGH, nos termos do Contrato de Gestão no 004/2014-SES-

GO. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

3.1. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH nasceu com a vocação de cuidar da saúde 

das pessoas. Para tanto, utiliza a gestão como o principal instrumento a fim de realizar e 

sustentar essa vocação, gerenciando unidades de saúde de variados perfis e portes, localizadas 

em diversos estados da federação. 

3.2. O Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH celebrou com a Secretaria de Estado da 

Saúde/GO, o contrato de gestão nº 004/2014, que tem como objeto a execução das atividades 

de organização, administração e gerenciamento do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina 

Lopes Jaime.  

3.3. No rol de responsabilidades do IBGH está a realização de manutenções preventivas e 

corretivas na estrutura física do Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, 

além da higienização e limpeza dos pátios internos e externos com a poda de árvore, gramas e 

plantas diversas nos termos do Contrato de Gestão firmado entre o CONTRATANTE e a 

Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, o que será realizado por meio de contratada 

especializada. 



 

3.4. Pela sua importância, torna-se obrigatória a execução de manutenções preventivas e, 

eventuais corretivas, para garantir continuidade operacional com a segurança e padrões de 

qualidade estipulados pelas agências reguladoras. Este sistema opera 24h00min por dia, todos 

os dias do ano sem interrupções. As manutenções preventivas garantirão a confiabilidade da 

execução das atividades garantindo a sustentabilidade do dos serviços médicos do HEELJ. 

3.5. A cidade de Pirenópolis não possui rede de esgoto para coleta de dejetos sanitários, 

portanto o Hospital conta com um sistema de fossas sépticas onde são acondicionados. Para que 

não haja transbordamento faz-se necessário que haja o acompanhamento diário do volume 

depositado, bem como a limpeza e higienização dos locais onde os resíduos são depositados. A 

higienização das caixas de passagem também é de suma importância para que não ocorram 

incidentes quanto a alagamento de Setores internos do Hospital   

4. DA PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

4.1. O procedimento de contratação será realizado conforme disposto no Regulamento de 

Compras e Contratações do HEELJ 

4.2. O objeto da contratação se molda na prestação de serviços de forma continuada. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. A contratada fará a limpeza e manutenção de todas as caixas de passagens, rede de esgoto 

e fossas sépticas quantas vezes forem necessárias levando em consideração a solicitação do 

Setor de Manutenção do HEELJ, responsável pelas manutenções da Unidade.  

5.2. Os resíduos provenientes da retirada serão descartados pela Contratada conforme 

legislação ambiental vigente, em local apropriado para este fim.  

5.3.  A Contratada encaminhará veículo especifico para retirada de resíduos e rejeitos conforme, 

contendo equipe treinada a este fim em até 24h00min para os casos não considerados urgentes 

em horário comercial.  

5.4.  As limpezas e retiradas consideradas emergenciais serão realizadas em até 06h00min após 

abertura de chamado realizado pelo Setor de Manutenção, em dias comerciais ou não.  

 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1 A CONTRATADA obriga-se à:  



 

6.1.1. Executar os serviços contratados através da fixação de parâmetros técnicos e a tempo 

certo obedecendo ao cronograma e prazos estipulados entre as partes;  

6.1.2. Respeitar e fazer com que sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da 

CONTRATANTE e aquelas relativas ao objeto do presente Contrato.  

6.1.3. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o objeto do 

presente Contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada sem prévio 

consentimento, por escrito, da CONTRATANTE.  

6.1.4. Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao 

patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, 

procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente, 

sendo defeso à CONTRATADA invocar a existência do contrato para eximir-se dessas obrigações 

ou transferi-las ao CONTRATANTE.  

6.1.5. Manter, durante todo o período de vigência do Contrato, todas as condições que 

ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, qualificação 

técnica e cumprimento da proposta.  

6.1.6. Cuidar da regularidade obrigacional derivada do vínculo e subordinação com o pessoal 

envolvido direta ou indiretamente na execução deste Contrato, adimplindo com toda e qualquer 

obrigação fiscal e trabalhista decorrente da prestação de serviços dos seus 

cooperados/funcionários, sendo defeso à CONTRATADA invocar a existência do contrato para 

eximir-se dessas obrigações ou transferi-las ao CONTRATANTE.  

6.1.7. Manter o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos serviços, documentos, 

pesquisas, entrevistas e demais informações apuradas ou de que tome conhecimento durante a 

prestação do serviço.  

6.1.8. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, imediatamente, as 

partes do objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções quando 

da execução dos serviços;  

6.1.9. Providenciar a emissão do documento de cobrança (Nota Fiscal), de acordo com os valores 

contratados e apurados, até o dia 25 do mês da efetiva prestação do serviço, no qual deverá vir 

instruído com as Certidões de Regularidades Fiscais Federais (Conjunta, CRF e Previdenciária), 



 

Estadual (Estado de Goiás), Municipal (ISSQN), FGTS e Trabalhista (TST e TRT), sob pena da 

retenção do pagamento até que se regularize a emissão da NF.  

6.1.10. Atuar conforme as normas estabelecidas pelos órgãos de fiscalização profissional de sua 

especialidade e obedecer, quando aplicável, às normas legais vigentes na ANVISA e Ministério 

da Saúde.  

6.1.11. Disponibilizar sua equipe para a realização dos serviços contratados, com telefones de 

contato dos mesmos.  

6.1.12. Não permitir, em nenhuma hipótese, que pessoa que não seja membro de seu corpo 

técnico entre no Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime-HEELJ, mesmo que 

acompanhada por funcionário ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar qualquer 

atividade que tenha a ver com o presente Contrato.  

6.1.13. Dar esclarecimentos sobre qualquer procedimento, o mais breve possível, a contar do 

recebimento de notificação para tal.  

6.1.14. Submeter-se à fiscalização a ser realizada pelo CONTRATANTE, ou qualquer órgão 

fiscalizador, relativa à prestação dos serviços pactuados, conforme regras estabelecidas nos 

protocolos internos e padronização da CONTRATANTE e do nosocômio onde será prestado os 

serviços.  

6.1.15. Aceitar o desconto mensal, sem prejuízos de advertências, caso os serviços sejam 

realizados em desacordo com o contratado.  

6.1.16. Comunicar, por escrito, imediatamente, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis.  

6.1.17. Designar para execução dos serviços somente profissionais habilitados.  

6.1.18. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou 

penais resultantes do contrato a ser celebrado. A inadimplência do proponente não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto do 

contrato, razão pela qual a proponente renuncia expressamente a qualquer vínculo de 

solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE.  

6.1.19. Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança e medicina do trabalho, e 

diligenciar para que seus empregados trabalhem com equipamentos de proteção individual 



 

(EPI), tais como capacetes, botas, luvas, capas, óculos e equipamentos adequados para cada tipo 

de serviço que estiver sendo desenvolvido. A CONTRATANTE poderá paralisar os serviços quando 

os empregados não estiverem protegidos, correndo o ônus da paralisação por conta da 

contratada, mantendo-se inalterados os prazos definidos no presente contrato. 

6.1.20. Encaminhar junto com o documento fiscal e certidões negativas de regularidade fiscal 

relatório e ou declaração contendo o número de contêineres (caçambas) retiradas no período 

de vigência da prestação efetiva do serviço contendo a validação do Setor de Manutenção.   

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1. Gerenciar a execução do serviço Contratado. 

7.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 

com relação ao objeto contratado. 

8. DO PAGAMENTO 

8.1. As faturas serão emitidas dentro da competência, no dia 25 de cada mês da prestação de 

serviços. O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário, em até 30 (trinta) dias, 

contados a partir do aceite da Nota Fiscal correspondente, desde que tenha havido o repasse 

do Contrato de Gestão nº 004/2014-SES-GO e seus Termos Aditivos, referente ao mês do 

fornecimento, e estará condicionado a entrega total das peças. 

8.2. Juntamente a nota fiscal, referente aos serviços prestados, a Contratada deverá apresentar 

comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista. 

8.3. A contratada fará o fechamento da fatura levando em consideração o número de viagens 

realizadas de rejeitos retirados nas limpezas e higienização da rede de esgoto, caixas de 

passagem e fossas sépticas.  

9. DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE  

9.1. Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses. Se 

houver prorrogação do contrato, os preços poderão ser reajustados com base no IGP-M (Índice 

Geral de Preços do Mercado) da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e poderá ser aplicado após 

completada a periodicidade mínima de 12 (doze) meses do início do contrato.  



 

9.2. A concessão do reajuste estará condicionada à prévia manifestação do gestor do contrato, 

na qual deverá constar que os novos preços estão compatíveis com os praticados pelo mercado 

e a proposta permanece vantajosa para o Contratante.  

9.3. A variação do valor contratual para fazer face à revisão de preços, se aplicável, será 

processada mediante a celebração de aditamento.  

10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

10.1 O contrato terá período de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por meio 

de termo aditivo. 

10.1 Em caso de rescisão, por qualquer motivo, do contrato de gestão ao qual esta contratação 

está vinculada, o contrato firmado entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA será rescindido, 

independente de prévio aviso ou notificação.  

11. DA VISITA TÉCNICA 

11.1. As interessadas deverão realizar visita técnica (vistoria) no Hospital Estadual de 

Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – HEELJ, localizado na Rua Pireneus s/n.º - Centro 

Pirenopolis/Goiás, CEP 72.980-000, unidade de saúde gerenciada pelo do Instituto Brasileiro 

de Gestão Hospitalar - IBGH, afim de verificar o perfil da unidade, sua estrutura física e seus 

equipamentos. 

11.2. A visita técnica (vistoria) será agendada previamente, de segunda-feira a sexta-feira, 

em horário comercial, das 8:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, com o HEELJ, através 

do telefone (62) 3331-7514, a ser realizada no mínimo 01 dia útil antes do dia marcado para 

a abertura do certame. 

11.3. Da vistoria será lavrada Declaração de Vistoria, conforme modelo apresentado 

(ANEXO IV), e deverá ser assinada pelo responsável pela unidade hospitalar, nos termos do 

item 3.4. “d” do edital do presente processo seletivo. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Não serão aceitas propostas que apresentem preço global ou unitário simbólicos, irrisórios 

ou de valor zerado, incompatíveis com os preços pelo mercado. 



 

12.2. O IBGH não tem a obrigação de contratar o serviço publicado, e podendo optar também, 

na contratação parcial destes. 

12.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, após a apresentação da mesma. 

 

Responsável pela Elaboração 
do Termo de Referência 

 
Diretor Administrativo 

 
Diretor Geral  

Nilson  Braz de Souza  
 
 
 

Hondinelly Santana de Melo Silvana Maria Graziani Braga 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA 

Declaramos, para fim de participação no Processo Seletivo nº ____/2019-HEELJ, cujo objeto é a 

limpeza, higienização de fossas sépticas, rede de esgoto interna e caixas de passagem, nas 

condições e especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, para 

atender às necessidades do HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNESTINA LOPES 

JAIME - HEELJ, conforme  exigência  do  item  11   do  Termo de Referência, a  empresa 

________________ , inscrita no CNPJ nº  ________, por intermédio de seu (sua) 

representante, o (a) Sr. (a)  __________________ , inscrito(a) no CPF sob o nº _____

 RG nº________ , efetuou vistoria técnica nas instalações do local onde os 

serviços serão executados, acompanhado por servidor designado para esse fim, e tomou 

pleno conhecimento de todas as condições físicas, estruturais e técnicas, existentes na unidade 

hospitalar. 

Pirenópolis, _____ de _________ de 2019. 

 

Assinatura do funcionário 
Nome completo/cargo   
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