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CHAMAMENTO Nº009/2021- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 

  

 

 EDITAL nº 009/2021 

 

Processo Administrativo 51/2021 (PA/ASM/HMDECG/MARICÁ/51/2021) 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

FORNECIMENTO DE DIAGNÓSTICO NR-10, LAUDO TÉCNICO DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LAUDO DE MEDIÇÕES DO SISTEMA DE 

ATERRAMENTO, ELABORAÇÃO DO PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS (PIE), PLANO DE AÇÃO E CRONOGRAMA, REFERENTES AO 

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ERNESTO CHE GUEVARA — MARICÁ/RJ 

 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO, em cumprimento aos princípios 

constitucionais de Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, os quais 

norteiam as Organizações Sociais no tocante às contratações de terceiros, veiculados 

concretamente na decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1923 e no Manual de Compras 

e Contratações da Associação Saúde em Movimento – ASM, torna a público o presente Edital 

para contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de diagnóstico NR-

10, laudo técnico das instalações elétricas, laudo de medições do sistema de aterramento, 

elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE), plano de ação e cronograma, 

referentes ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara — Maricá/RJ, consoante termos 

do Contrato de Gestão 006/2021 celebrado entre esta OS e o Município de Maricá-RJ , de acordo 

condições que especifica. 

 

O presente Instrumento Convocatório rege-se pelo Manual Compras da CONTRATANTE, que 

se encontra disponível no sítio eletrônico (https://www.asaudem.org/), juntamente com o ato 

convocatório da presente concorrência. 

 

O serviço será efetuado pelo fornecedor que apresentar o MENOR PREÇO, obedecendo aos 

ditames estabelecidos neste edital e às especificações técnicas no respectivo Termo de Referência 

008/2021em anexo. 
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Serão encaminhados ao número máximo de fornecedores capacitados para atendimento das 

especificações no presente documento-  que façam ou não parte do cadastro de fornecedores da 

CONTRATANTE , o Edital e o Termo de Referência, para apresentação de proposta por  aqueles 

que demonstrem  interesse. 

 

A CONTRATANTE poderá, mediante decisão fundamentada, revogar o procedimento de 

escolha a qualquer tempo, antes da formalização do respectivo contrato, para atender a razões de 

conveniência, bem como anular o procedimento, se constatada irregularidade ou ilegalidade, sem 

que disso resulte, para os participantes, direito a reclamação ou indenização 

 

I - OBJETO 

 

1.1 - Contratação de empresa especializada em serviços de fornecimento de diagnóstico NR-10, 

laudo técnico das instalações elétricas, laudo de medições do sistema de aterramento, 

elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas (PIE), plano de ação e cronograma, 

referentes ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, situado na Rodovia Ernani do 

Amaral Peixoto nº. 23269 – Bairro São José do Imbassaí – Maricá – RJ, no âmbito do 

Contrato nº 006/SMS/2021, formalizado entre a Secretaria de Saúde do Município de 

Maricá/RJ e a Organização Social, Associação Saúde em Movimento – ASM. 

 

1.2  Os serviços contratados serão prestados de acordo com os requisitos técnicos e nas 

especificações exatas do TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021,  em anexo, que passa 

a ser parte integrante do presente instrumento. 

 

II – PROPOSTAS  

 

2.1. As propostas e as documentações deverão ser entregues até o dia 04/06/2021 (sexta-feira) 

até às 23:59h (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), pelo endereço eletrônico 

licitacao.marica@asaudem.org.br ou no endereço situado Rodovia Ernani do Amaral Peixoto nº. 

23269 – Bairro São José do Imbassaí – Maricá – RJ, aos cuidados da Presidente da Comissão 

Especial para os Processos Seletivos de Contratação de Pessoas Jurídicas da ASM. 
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2.2. A proposta de preços deve conter a descrição, em detalhes, da formação dos preços para 

sua elaboração. 

 

2.3. Quaisquer dúvidas de natureza técnica, porventura surgidas, serão esclarecidas pela 

CONTRATANTE, mediante expediente dirigido à Comissão Especial para os Processos 

Seletivos De Contratação de Pessoas Jurídicas da ASM, pelo e-mail 

licitacao.marica@asaudem.org.br 

2.4. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 

condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e no Contrato a ser celebrado. 

 

III - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

3.1 - Faz-se necessária a contratação de empresas especializadas para atendimento da demanda 

Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, de acordo com o Contrato nº 006/2021, 

formalizado entre o Município de Maricá/RJ e a Organização Social, pelas seguintes razões : 

a) O Hospital Dr. Ernesto Che Guevara tem funcionamento 24 (vinte e quatro) horas, 07 

(sete) dias por semana, caracterizado como hospital municipal, com a responsabilidade 

de assegurar a integridade de todos os assistidos neste nosocômio, por tempo 

ininterrupto, considerando-se: 

1.a.1. A necessidade de apontar as adequações necessárias à NR10 e normas ABNT. 

1.a.2. Que o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara não possui laudo técnico das 

instalações elétricas, laudo de medições do sistema de aterramento e Prontuário das 

Instalações Elétricas (PIE). 

1.a.3. Que se faz necessário sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 

saúde dos trabalhadores e pacientes que, direta ou indiretamente, interajam em 

instalações elétricas e serviços com eletricidade. 

1.a.4. A falta deste serviço interfere em todas as áreas assistenciais da Unidade, 

comprometendo a qualidade assistencial podendo haver inclusive a paralisação do 

atendimento. 

 

mailto:licitacao.marica@asaudem.org.br
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IV - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

4.1 - Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, situado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto 

nº. 23269 – Bairro São José do Imbassaí – Maricá – RJ. 

 

 

V - DATA E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

 

5.1 - A proposta de prestação de serviços, devidamente acompanhadas da respectiva cotação de 

preço e documentos exigidos por este edital deverão ser entregues por e-mail no endereço:  

licitacao.marica@asaudem.org.br; 

5.2 - Abaixo segue o cronograma de datas: 

 

Data Evento 

-   27 de maio de 2021 Data da Publicação do Edital  

-  27 de maio a 04 de junho 

2021. 

Data para recebimento das propostas. 

-  07 de junho 2021. Data estimada para publicação e envio dos resultados de 

avaliação das propostas. 

-  08 de junho de 2021  Data para apresentação de recursos 

-  09 de junho de 2021 Data para publicação da análise dos recursos e resultado final. 

- 11 de junho de 2021. Data estimada para assinatura do contrato. 

 

 

VI - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 - Os   concorrentes  deverão   apresentar   a  documentação especificada no TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº 008/2021  juntamente   com as propostas, tendo pleno conhecimento de que 

a não regularidade da apresentação dos documentos no prazo estipulado implicará na 

desclassificação do concorrente e na impossibilidade de efetivar a contratação, sem prejuízo da 
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aplicação das demais sanções previstas no Manual de Compras do CONTRATANTE. 

 

6.2 - Não poderão participar do presente processo Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – OSCIP, Organizações Sociais, Organização da Sociedade Civil – OSC, Cooperativas, 

e demais entidades sem fins lucrativos. 

 

6.3 - Não poderão participar do presente processo seletivo, em consagração ao princípio da 

legalidade, moralidade e impessoalidade, empresas que:  

a) possuam em seu quadro societário pessoas que mantenham vínculo com a Associação 

Saúde em Movimento –ASM;  

b) possuam em seu quadro societário servidores públicos vinculados ao Município de 

Maricá-RJ; 

c) que tenha como sócio membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 

ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau; 

d) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública; b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública; 

e) Empresas inidôneas, constante em qualquer dos cadastros: a) TCU - Inidôneos Licitantes 

Inidôneos; b) CNJ, no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; c) Portal da Transparência da CGU, no 

CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas; d)  Portal da Transparência 

da CGU, no CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas. 

 

VII – DA DOCUMENTAÇÃO 

 

7.1 - As empresas interessadas em participar do presente processo de seleção deverão apresentar 

os documentos abaixo relacionados: 

 

1 Cópia autenticada do contrato social e alterações. 



PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL - EMERGENCIAL 

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 
Rua Abreu Sodré, nº101, Edf. Vila Center, Sobreloja 07 e 09, Centro, 

CEP:24.900-105 - Maricá-RJ 

https://www.asaudem.org/ 

 

 

CHAMAMENTO Nº009/2021- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

 

2 

Certidão específica expedida pela junta comercial e/ou cartório de pessoa 

jurídica que atestem alterações contratuais, para os casos em que não houver 

consolidação do contrato social. 

3 Alvará da Prefeitura do Município onde se localiza a sede da empresa. 

4 Licença expedida pela Secretaria Municipal de Saúde - Setor de Vigilância 

Sanitária, quando aplicável. 

5 Comprovante de inscrição no CNPJ/MF, que deverá conter a atividade 

econômica principal está de acordo com o contrato social da contratada e 

serviço que se pretende contratar. 

6 Certidão Negativa de Débito FGTS. 

7 Certidão Negativa de Débito Tributário da União. 

8 Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual. 

9 Certidão Negativa de Débito Tributário Municipal. 

10 Certidão Negativa de Débito Trabalhista. 

11 Certidão Negativa do Distribuidor Cível (falência). 

12 Certidão Negativa Distribuidor da Justiça Federal. 

13 Comprovante de registro no Conselho da categoria profissional dos sócios 

que constam como Responsáveis Técnicos. 

14 Comprovante de pagamento de anuidade do conselho profissional dos 

Responsáveis Técnicos. 

17 Cópia RG dos sócios. 

18 Cópia CPF dos sócios. 

19 Cópia do Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral dos sócios. 

20 Cópia da Carteira profissional expedida pelo conselho da categoria 

profissional. 

21 Cópia comprovante de endereço dos sócios responsáveis. 

22 Certidão Consolidada do TCU 

 

7.2 - Como condição para assinatura do contrato deverão ser apresentados todos os 

documentos indicados no neste item e no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021 deste edital. 
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7.3 - Para receber o pagamento dos serviços prestados, além das obrigações previstas no item 7.1, 

a CONTRATADA assume a obrigação de apresentar à CONTRATANTE, devidamente válidos, 

os seguintes documentos: nota fiscal de prestação de serviços; CND Conjunta de Tributos 

Federais e Previdenciários, ou Certidão Positiva com Efeito Negativa; CRF - FGTS; 

Alvará/Licença de Funcionamento; Comprovante de registro de pessoas jurídicas junto ao 

órgão/entidade competente; Certidão Trabalhista (TST), Certidões Negativas Estadual e 

Municipal; e cópias autenticadas da quitação de todas as obrigações legais para com os prepostos 

designados por ela para a prestação de serviços, sob pena do não pagamento até que ela cumpra 

tais obrigações ou rescisão motivada e imediata deste contrato.  

 

VIII – DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

8.1 - As propostas de prestação de serviços deverão contemplar as especialidades e condições 

técnicas dos serviços especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021 devendo o 

proponente indicar os diferenciais que pretende oferecer. 

 

8.2 - Os diferenciais oferecidos pelos proponentes serão considerados como incrementos na 

prestação dos serviços e serão utilizados como critério de desempate. 

 

8.3 - As propostas de preços deverão seguir as diretrizes indicadas no ANEXO II deste edital. 

 

 

IX - AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1 - Os documentos e a proposta de prestação de serviços entregues pelos interessados serão 

analisados COMISSÃO ESPECIAL, podendo este colegiado solicitar esclarecimentos técnicos 

dos  setores de contratações:  Jurídico, Diretoria Administrativa e Diretoria Geral do HOSPITAL 

MUNICIPAL DR. ERNESTO CHE GUEVARA , quando estes se fizerem necessários. 

 

9.2 - O resultado do chamamento será divulgado de acordo como o cronograma indicado neste 

edital; 
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9.3 - Após as avaliações, os proponentes detentores das melhores propostas serão convocados 

para assinatura do contrato; 

 

9.4 -  Será julgada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PREÇO, devendo o preço 

proposto incluir todos os custos diretos e indiretos pertinentes, atendendo todos os requisitos 

técnicos previstos no Termo de Referência nº 008/2021. A proposta deverá conter PLANILHA 

DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, com o detalhamento de todos os custos. 

 

 

X – CRITÉRIO DE DESEMPATE  

 

10.1 - Havendo empate nos preços entre as propostas selecionadas, a COMISSÃO ESPECIAL 

adotará como critério de desempate os diferenciais (incrementos) oferecidos pelos proponentes 

relativos aos serviços propostos. 

10.2 - Caso o empate persista, os proponentes serão convocados para negociação presencial dos 

serviços e preços propostos, tonando-se vencedor aquele que oferecer as melhores condições. 

 

XI - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

11.1 - O prazo de vigência do CONTRATO a ser assinado será de 12 (doze) meses, a contar da 

assinatura, podendo ser renovado mediante a celebração de Termo Aditivo, observando o prazo 

de vigência do Contrato  n⁰ 006/2021, formalizado entre o Município de Maricá-RJ e a 

Associação Saúde em Movimento – ASM. 

 

11.2 - O presente contrato poderá ser rescindido pelo Contratante a qualquer tempo, por qualquer 

motivo, mediante prévia notificação com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que não 

haverá a cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, 

com o que concordam expressamente as partes, tendo em vista que o presente contrato se encontra 

vinculado à vigência do Contrato n⁰ 006/2021, formalizado com o Município de Maricá-RJ. 

 

XII - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CONTRATANTE 
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12.1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE e que devem ser cumuladas às 

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS previstas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021: 

 

a) Efetuar o pagamento da CONTRATADA, conforme valor constante na Nota Fiscal, 

atestada mensalmente pelo representante do CONTRATANTE, e nas datas 

estabelecidas, salvo em caso de atraso do repasse dos valores previstos no Contrato de 

Gestão 006/2021, pelo Município de Maricá; 

b) Fornecer à CONTRATADA, informações, materiais, insumos e demais elementos 

necessários para a execução do presente CONTRATO;  

c) Exercer a fiscalização do Contrato, comunicando imediatamente qualquer falha 

eventualmente verificada na sua execução; 

d) Exigir a fiel observância das especificações do serviço;  

e) Estabelecer o regulamento de funcionamento dos locais de trabalho, de comum acordo 

com o preposto da CONTRATADA, cabendo a esta zelar pelo seu cumprimento; 

f) Permitir que os colaboradores da CONTRATADA, devidamente identificados, 

encarregados da prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, tenham completo e 

livre acesso aos locais da execução dos serviços; 

g) Comunicar ao responsável da CONTRATADA, eventuais irregularidades ocorridas em 

decorrência da prestação do serviço; 

 

XIII - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATADA 

 

13.1 - Para perfeita prestação dos serviços caberá à CONTRATADA, sem desconsiderar as 

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS previstas no TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021: 

 

a) Prestar os serviços da forma e no prazo estipulados nesse edital e no contrato, devendo 

respeitar as normas técnicas e padrões de qualidade de serviço determinados; 

b) Conduzir a prestação dos serviços com estrita observância das especificações técnicas 

dispostas na Proposta, bem como disposições contratuais;  

c) Cumprir as instruções e normas trabalhistas, sanitárias, ambientais e de segurança e 

medicina do trabalho aplicáveis e vigentes no âmbito das atividades do 
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CONTRATANTE e em nenhuma hipótese poderá alegar desconhecimento da legislação 

e exigência, ficando ainda responsável pelos seus atos e de seus empregados decorrentes 

da inobservância da legislação mencionada, durante a execução dos serviços, bem como 

com estrita observância as normas do Contrato de Gestão firmado entre o 

CONTRATANTE e o Município de Maricá; 

d)  Manter, durante toda a duração deste Contrato, compatibilidade com as obrigações 

assumidas; 

e) Exibir e disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda documentação 

legal e fiscal inerente a sua atividade empresarial, tais como, mas não somente, licenças 

expedidas por Órgãos Governamentais, Contratos e alterações sociais, alvarás, etc.; 

f) Respeitar integralmente as normas de segurança e higiene do CONTRATANTE; 

g) Abster-se de suspender a prestação dos serviços antes do prazo final deste CONTRATO;  

h) Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, 

informações, documentos, que venha a ter conhecimento ou acesso, sejam eles de 

interesse da própria CONTRATADA ou de terceiros, não podendo, sob qualquer 

pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros, sob 

as penas da lei; 

i) Garantir que os colaboradores que trabalhem na execução do presente CONTRATO 

cumpram rigorosamente o horário estabelecido entre as partes; 

j) Manter o CONTRATANTE livre de todas e quaisquer reclamações trabalhistas, 

previdenciárias e ou reivindicações de ordem social decorrente do presente 

CONTRATO, obrigando-se, ainda, excepcionar a CONTRATANTE, em juízo ou fora 

dele, com relação a qualquer pretendido vínculo com esta última;  

k) Ressarcir o CONTRATANTE de todos os valores eventualmente desembolsados, em 

decorrência do ajuizamento de ação trabalhista que qualquer colaborador da 

CONTRATADA venha a proposta em seu desfavor; 

l) Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação; 

 

13.2 - Responsabilizar-se a CONTRATADA, em todos os aspectos, pelos profissionais que ela 

designar para prestar serviços nas dependências do hospital, cabendo a ela fazer com que seus 

prepostos observem rigorosamente as normas internas do estabelecimento. 
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13.3 – A CONTRATADA se obriga a substituir, em 24 (vinte e quatro) horas, o profissional que 

não atender as necessidades da prestação dos serviços aqui contratados. 

 

13.4 - A não entrega dos documentos citados no item VII,  poderá importar em glosa dos valores 

a serem recebidos pela CONTRATADA até o atendimento da solicitação de entrega. 

 

13.5 - Havendo o ajuizamento de Reclamação Trabalhista de qualquer colaborador da 

CONTRATADA em face do CONTRATANTE, esta obriga-se a requerer, em sua preliminar 

de defesa, a exclusão do CONTRATANTE da lide, assumindo inteira responsabilidade por suas 

obrigações sociais do contrato de trabalho “sub judice”. 

  

13.7 - Responsabilizar-se civil e criminalmente à CONTRATADA, por meio de seus sócios, pela 

atuação de seus prepostos na prestação de serviços. 

 

13.8 - A CONTRATADA se obriga participar e contribuir com todos os processos de certificação 

e creditação que forem inicializados pela CONTRATANTE, haja vista, que eventuais 

irregularidades na sua documentação poderão implicar diretamente no processo de certificação 

da CONTRATANTE, sob pena de rescisão automática do contrato  e sem prejuízo da penalidade 

prevista naquele instrumento. 

 

XIV – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA CONTRATADA  

 

14.1 - Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos 

fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais 

e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem 

devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação 

de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações 

e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem 

exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.  

 

XV – RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA 
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15.1 - Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá, em hipótese alguma, entre a 

CONTRATANTE e qualquer profissional designados pela CONTRATADA para prestar os 

serviços pactuados neste contrato, sejam eles os sócios, empregados, ex-empregados ou 

prepostos.  

15.2 - A CONTRATADA assume a responsabilidade de responder perante a CONTRATANTE 

por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo 

empregatício pela Justiça do Trabalho, por meio de qualquer procedimento que vier a ser 

promovido por sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos dela (CONTRATADA), contra 

a CONTRATANTE.  

15.3 - A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em 

execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer 

sócio, empregado, ex-empregado ou preposto, ou eventual valor que for ajustado amigavelmente 

entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação 

da CONTRATADA. 

15.4 - Eventuais despesas, custas processuais e/ou honorários advocatícios despendidos pela 

CONTRATANTE também serão ressarcidos pela CONTRATADA em 5 (cinco) dias corridos a 

partir do desembolso. A CONTRATADA desde já os reconhece como seus, servindo os 

comprovantes, guias ou notas fiscais como recibos e documentos hábeis a instruir a cobrança, se 

necessário for.  

15.5 - Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, incluindo 

reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da 

CONTRATADA (que é total e amplo), esta assumirá para si a responsabilidade por toda e 

qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, 

aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código 

de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 125 – CPC), com o que concorda e 

aceita incondicionalmente a CONTRATADA expressamente.  

 

 

XVI – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

 

16.1 - A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer 



PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL - EMERGENCIAL 

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 
Rua Abreu Sodré, nº101, Edf. Vila Center, Sobreloja 07 e 09, Centro, 

CEP:24.900-105 - Maricá-RJ 

https://www.asaudem.org/ 

 

 

CHAMAMENTO Nº009/2021- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

ato praticado por seus sócios, empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra 

a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais, conforme 

Art. 932, III, do Código Civil – Lei nº 10.406/2002 - e demais artigos e legislação 

aplicáveis, não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum 

título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na 

especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela 

CONTRATADA. 

 

XVII – DAS DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO 

 

 

17.1 – A CONTRATANTE e a CONTRATADA declaram que estão cientes, conhecem e 

entendem os termos da Lei nº 12.846/2013 e demais leis e diretrizes internacionais anticorrupção, 

tais como: Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (“OCDE”), Global Pact (“ONU”), UK Bribery Act; 

comprometendo-se, assim, a absterem-se de qualquer atividade que constitua uma violação das 

disposições das Regras Anticorrupção.  

17.2 – Durante o processo seletivo e a execução do contrato, a CONTRATADA concorda que 

não deverá, por si e por seus administradores, diretores, subcontratados, consultores, 

fornecedores, representantes ou outros intermediários, oferecer, pagar, prometer pagar, ou 

autorizar o pagamento de qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, 

incluindo, entre outros, suborno, entretenimento ou propina (“Pagamentos Impróprios”), com a 

finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão ou para assegurar qualquer vantagem indevida, 

ou direcionar negócios para qualquer das partes contratantes, a:  

a) Qualquer oficial de Governo Federal, Estadual e Municipal, funcionário da 

Prefeitura de Maricá/RJ, partido político ou oficial deste, ou candidatos a 

cargos políticos;  

b) Qualquer pessoa enquanto souber ou suspeitar ou ter motivos para suspeitar 

que tal dinheiro ou outra coisa de valor seja repassada, na íntegra ou em parte, 

a um oficial de Governo ou um funcionário do Município de Maricá-RJ ou 

um oficial de um partido político ou candidato a cargo público;  
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c) Qualquer outra pessoa para lhe encorajar a realizar suas funções ou deveres 

de maneira imprópria ou recompensar uma pessoa por ter feito algo, 

independentemente se tal pessoa seja ou não um oficial de Governo.  

 

17.3 - Caso seja descoberto que uma das partes tenha infringido as regras acima dispostas, a parte 

inocente terá o direito de rescindir o presente contrato por justa causa, ficando a parte infratora 

responsável por: (i) se responsabilizar por qualquer multa ou despesa incorrida pela parte inocente 

e que tenha conexão ao Pagamento Impróprio; (ii) indenizar e isentar a parte inocente de 

quaisquer custos, taxas, juros, multas ou outras responsabilidades incorridas em conexão com ou 

que surgir a partir de investigações de ou de defesa contra qualquer litígio ou outro procedimento 

judicial, administrativo ou legal que figurar como parte envolvida a partir de fatos ou omissões 

da parte infratora ou de qualquer um de seus subcontratados ou agentes em violação das, ou 

supostamente por violarem as, leis anticorrupção de qualquer jurisdição.  

 

 

XVIII – DO PAGAMENTO E DA ORIGEM DOS RECURSOS 

 

18.1 – A CONTRATANTE pagará à contratada, pela execução dos serviços, de acordo com o 

descrito no TERMO DE REFERÊNCIA Nº008/2021. 

 

18.2 - Os recursos para a execução do objeto contratado decorrerão do Contrato n⁰ 006/2021, 

firmado entre a CONTRATANTE e o Município de Maricá-RJ. 

 

 

XIX – DOS ANEXOS DO EDITAL 

 

19.1 -  Integram o presente edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA Nº008/2021 

Anexo II – Instruções para apresentação da Proposta de Preços 
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Maricá-RJ, 26 de maio de 2021. 

ANA PAULA MARQUES PEREIRA SILVA– SUPERINTENDENTE ASSITENCIAL 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM 
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Anexo I -  TERMO DE REFERÊNCIA Nº 008/2021 

 

1. DO OBJETO: 

Contratação de empresa especializada nos serviços de fornecimento de diagnóstico NR-10, laudo 

técnico das instalações elétricas, laudo de medições do sistema de aterramento, elaboração do 

Prontuário das Instalações Elétricas (PIE), plano de ação e cronograma, referentes ao Hospital 

Municipal Dr. Ernesto Che Guevara — Maricá/RJ. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

a. O Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara tem funcionamento 24 (vinte e 

quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, caracterizado como hospital municipal, 

com a responsabilidade de assegurar a integridade de todos os assistidos neste 

nosocômio, por tempo ininterrupto, considerando-se: 

i. A necessidade de apontar as adequações necessárias à NR10 e normas 

ABNT. 

ii. Que o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara não possui laudo 

técnico das instalações elétricas, laudo de medições do sistema de 

aterramento e Prontuário das Instalações Elétricas (PIE). 

iii. Que se faz necessário sistemas preventivos, de forma a garantir a 

segurança e a saúde dos trabalhadores e pacientes que, direta ou 

indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com 

eletricidade. 

b. A observância das cláusulas 2.8 do contrato 006/2021celebrado pela ASM com o 

município de Maricá – RJ. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

a. A contratação do serviço objeto do presente Termo de Referência encontra 

amparo e sustentação legal no Contrato 006/2021 celebrado entre o Município 

de Maricá e a Associação Saúde em Movimento – ASM, bem como no Manual 

de Compras e Contratações da Associação Saúde em Movimento – ASM. 
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4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

a. Normas Aplicáveis 

 

i. ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão;  

ii. ABNT NBR 13534 – Instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

específicos para instalação em estabelecimentos assistenciais de saúde; 

iii. ABNT NBR 13570 - Instalações elétricas em locais de afluência de 

público - Requisitos específicos;  

iv. ABNT NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão; 

v. NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade. 

 

b. Laudo Técnico Das Instalações Elétricas  

 

i. Consiste em verificar a conformidade com as Normas Técnicas Brasileiras 

(NBRs), e a NR10; 

 

ii. O laudo se atém aos aspectos técnicos das instalações elétricas: ensaios, 

medições e inspeção nos quadros e circuitos elétricos, projetos, 

dimensionamentos, ambientes de equipamentos elétricos e outros. 

 

c. Diagnóstico NR10  

 

i. Inspeção minuciosa em todo o Hospital em relação aos requisitos da 

NR10, avaliando o grau de implementação de cada um e indicando as 

ações corretivas necessárias para adequação à norma; 

 

ii. Deve contemplar todos os aspectos administrativos e de procedimentos de 

segurança do setor elétrico. 

 

d. Prontuário Das Instalações Elétricas 
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Deverá ser apresentado na forma de um manual com estabelecimento do sistema de segurança 

elétrica da empresa, sintetizando o conjunto de procedimentos, ações, documentações e 

programas necessários para proteger o trabalhador dos riscos elétricos, conforme abaixo: 
 

i. Equipamentos elétricos de potência: Vistoriar em todos os painéis 

elétricos de AT, MT e BT, até a saída para painéis de comando para 

máquinas, força e iluminação, verificando sua adequação aos requisitos de 

segurança. O mesmo se dá nas celas de transformadores cubículos de MT, 

e nas instalações elétricas de potência em geral; 

ii. Vistoriar iluminação, tomadas e circuitos elétricos na parte 

administrativa e operacional, verificando sua adequação aos requisitos de 

segurança;  

iii. Medidas de controle: Realizar questionamentos e verificações sobre as 

medidas de análise e controle de riscos elétricos, existência de diagramas 

elétricos atualizados e eficazes;  

iv. Medidas de proteção coletiva: Verificar os procedimentos adotados para 

segurança coletiva durante os trabalhos nas instalações elétricas, bem 

como as soluções adotadas para isolação, isolamento, bloqueio e 

sinalização dos circuitos elétricos ajudando na sua elaboração;  

v. Medidas de proteção individual: Verificar os procedimentos para 

proteção individual durante os trabalhos nas instalações elétricas, bem 

como o correto dimensionamento e uso dos EPIs, ajudando na sua 

elaboração;  

vi. Segurança em projeto: Verificar os dispositivos de desligamento, 

seccionamento e bloqueio de circuitos para manutenções, espaço seguro e 

localização de dispositivos elétricos, interferências de circuitos de 

natureza distinta, esquema de aterramento e suas configurações, 

aterramento temporário, acessibilidade do projeto e dados elétricos, 

memorial descritivo das instalações, identificações de status de circuito; 

vii. Segurança na manutenção e operação: Verificar os procedimentos para 

trabalhos em áreas de riscos, equipamentos e ferramentas, sistemas de 

controles dos equipamentos de proteção, ergonomia, etc.; 

viii. Segurança em instalações elétricas desenergizadas: Verificar os 

procedimentos e dispositivos para desenergização das instalações elétricas 

antes dos trabalhos de manutenção;  
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ix. Segurança em instalações elétricas energizadas: Verificar os 

procedimentos, dispositivos e ferramentas para trabalho em redes 

energizadas durante a manutenção;  

x. Trabalhadores: Verificar os procedimentos e documentação que tornam 

os trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados e autorizados para 

trabalhos em sistemas elétricos;  

xi. Proteção contra incêndio e explosão: Verificar os procedimentos para 

trabalho em áreas classificadas, a existência de certificação de 

equipamentos e dispositivos para áreas classificadas;  

xii. Sinalização de segurança: Verificar os procedimentos e aplicação das 

sinalizações para identificação de circuitos elétricos, travamentos, 

bloqueios, restrições e impedimentos de acesso, delimitação de áreas, etc.;  

xiii. Procedimento de trabalho: Verificar os procedimentos para 

planejamento, autorização e execução dos trabalhos em sistemas elétricos;  

xiv. Situação de emergência: Verificar o plano de emergência para serviços 

em eletricidade, as autorizações para trabalhadores aptos a efetuar resgates 

e primeiros socorros, os métodos de resgates padronizados, etc; 

 

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

a. Os Serviços prestados serão acompanhados e fiscalizados pela Associação Saúde 

em Movimento - ASM, os quais poderão solicitar relatórios, informações e 

esclarecimentos sempre que julgar necessário a solução de denúncias, dúvidas ou 

divergências. 

b. A fiscalização será exercida no interesse desta Associação e não exclui e nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade a 

Associação ou de seus agentes e prepostos. 

c. A ASM pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao valor estipulado 

neste Termo de Referência, condicionado à atestação expedida pela Diretoria 

responsável em acompanhar os serviços. 

d. Notificar a CONTRATADA, por intermédio da Diretoria Administrativa, 

fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades encontradas na execução dos 

serviços. 
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e. Recusar qualquer serviço que apresente incorreções de natureza construtiva e/ou 

de acabamento, ficando as correções às custas da CONTRATADA, inclusive 

material e horas gastas no trabalho. 

f. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 

inconveniente 

g. A ASM irá acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições descritas neste 

Termo de Referência, sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam 

medidas corretivas por parte da contratada. 

h. Quaisquer exigências da fiscalização do contrato inerentes ao objeto deverão ser 

prontamente atendidas pela contratada. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

a. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão dos serviços, de 

forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa 

e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências utilizadas na 

execução dos serviços; 

 

b. Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de 

acordo com as especificações da legislação vigente, das condições constantes deste termo; 

 

c. Promover a imediata correção de serviços mal executados, bem como a substituição de 

produtos ou equipamentos em desacordo com o especificado neste Termo de Referência; 

 

d. Responsabilizar-se civil e penalmente pelos danos causados diretamente à Administração, 

seus bens ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, 

especialmente com relação aos equipamentos e documentos arquivados na localidade, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pela unidade; 

 

e. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao                  

atendimento dos seus funcionários, os acidentados ou com mal súbito, por meio de seus 

encarregados, salvo responsabilidade por acidente e doenças ocasionadas por culpa ou 

dolo da unidade; 
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f. Manter o seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás contendo nome 

da empresa Contratada em destaque e de fácil leitura, com fotografia recente do 

funcionário, informando também o nome, sobrenome e cargo; 

 

g. Zelar para que seu pessoal mantenha disciplina nos locais de prestação dos serviços, 

obedecendo rigorosamente às normas estabelecidas pela unidade, a qual que poderá exigir 

a qualquer tempo, o imediato afastamento e a substituição de qualquer funcionário com 

conduta incompatível com as normas estabelecidas, devendo sua substituição ocorrer no 

prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a notificação formal da unidade; 

 

h. Apresentar à unidade controle de entrega dos Equipamentos de Proteção Individual co 

C.A. (Certificado de Aprovação) válido para cada um dos funcionários e lista de presença 

nos treinamentos dos funcionários sobre o uso correto dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI de acordo com NR – 6; 

 

i. Emitir as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, anexando respectivamente 

os relatórios dos serviços realizados; 

 

j. Cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene de trabalho, 

conforme referência aos produtos e técnicas utilizados; 

 

k. Promover a imediata substituição de materiais e equipamentos em desacordo com o 

especificado neste Termo de Referência; 

 

l. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou 

civis resultantes da execução do Contrato; 

 

m. Fornecer alvará de localização emitido pelo órgão municipal competente; 

 

n. Fornecer Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT) emitido pelo conselho de classe 

do profissional responsável técnico pela empresa; 

o. Manter à frente da execução do contrato um representante capaz de 

responsabilizar-se e representar a contratada perante a CONTRATANTE nas 

questões pertinentes a gestão do contrato. 

 

p. Designar e informar por escrito à fiscalização do contrato a equipe de funcionários da 

CONTRATADA que executarão atividades objeto deste Termo de Referência. Qualquer 

alteração na relação de funcionários designados para efetuar os serviços, informar aos 

fiscais da unidade os respectivos nomes; 

 

q. Dar ciência imediata e por escrito à unidade sobre qualquer anormalidade que verificar 

na execução dos serviços, prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender 

prontamente às reclamações sobre seus serviços. 



PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE PESSOAL - EMERGENCIAL 

ASM - ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO 
Rua Abreu Sodré, nº101, Edf. Vila Center, Sobreloja 07 e 09, Centro, 

CEP:24.900-105 - Maricá-RJ 

https://www.asaudem.org/ 

 

 

CHAMAMENTO Nº009/2021- 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  

  

r. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

s. Exibir e disponibilizar à CONTRATANTE, sempre que solicitada, toda 

documentação legal e fiscal inerente a sua atividade empresarial, tais como, mais 

não somente, licenças expedidas por Órgão Governamentais, contratos e 

alterações sociais, alvarás etc., podendo importar em glosas dos valores até o 

atendimento da solicitação. 

t. Não interromper os serviços em quaisquer hipóteses, ficando estabelecida a 

tolerância de 90 (noventa) dias para atraso nos pagamentos. 

u. A CONTRATADA se compromete a requerer a exclusão do polo passivo do 

CONTRATANTE em qualquer demanda judicial que figure como litisconsorte 

passivo àquela e o CONTRATANTE, bem como assumir integralmente qualquer 

condenação, ressarcindo ao CONTRATANTE os custos incorridos por conta 

dessa demanda; 

v. Em qualquer demanda judicial envolvida exclusivamente em face do 

CONTRATANTE, a CONTRATADA se compromete a aceitar a intervenção de 

terceiro, na modalidade de for pertinente ao rito processual, com o objetivo de 

assumir a responsabilidade dos atos decorrentes da prestação do objeto do 

contrato, ou assumir o cumprimento integral de eventual condenação. 

w. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, 

compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que 

possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento 

pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu 

artigo 5º. 

x. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 

regulamentações, por parte da CONTRATADA, em qualquer um dos seus 

aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da 

Responsabilidade Administrava – PAR, nos termos do Decreto nº 8.420/2015 e 

Instrução Normativa CGU nº 13/2019, com aplicação das sanções administravas 

porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na 

esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013. 

 

7. OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DA CONTRATADA 
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i. Diagnosticar a situação com relação ao atendimento aos requisitos da NR-

10;  

ii. Fornecer laudo com o diagnóstico e fotos das instalações, em formato A4, 

encadernado, com apontamento dos itens da norma NR-10 não atendidos 

e as indicações das soluções a serem adotadas; 

 

iii. Os técnicos que executarão os levantamentos, deverão ser altamente 

qualificados e habilitados para a função; 

iv. Ferramentas e instrumentos necessários ao trabalho, devidamente 

calibrados. As cópias dos certificados deverão ser anexados ao relatório; 

v. Fazer o recolhimento da ART junto ao CREA com engenheiro eletricista 

responsável. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

b. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas e adotar as providências cabíveis; 

c. Notificar a contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

d. Pagar à contratada o valor resultante da prestação do serviço no prazo e condições 

estabelecidas no chamamento e seus anexos; 

e. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

contratada; 

f. Acompanhar as adequações, reformas, conservação e manutenções corretivas e 

preventivas nas instalações físicas do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che 

Guevara em conjunto com a contratada; 

g. Com relação ao serviço de telefonia, a contratante disponibilizará para uso da 

contratada, apenas ramais internos. 

 

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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a. O pagamento será efetuado no mês subsequente a prestação de serviços, mediante 

apresentação do relatório de medição realizado, Nota Fiscal e certidões, tendo como data 

estimada o dia 15 de cada mês; 

 

b. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, junto com os documentos de 

faturamento da prestação de serviço, toda a documentação referente aos funcionários 

lotados nas instalações da Unidade, quando aplicável, relativas ao mês anterior ao mês 

faturado em referência; 

 

c. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pelo CONTRATANTE e, no caso de ocorrer a 

não aceitação dos serviços faturados, o fato será de imediato comunicado a 

CONTRATADA, para retificação das causas de seu indeferimento; 

 

d. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura 

pela CONTRATADA, que deverá conter o detalhamento dos serviços executados; 

 

e. O pagamento da fatura a CONTRATADA fica condicionado à prévia comprovação de 

quitação de todas as obrigações trabalhistas mensais perante a CONTRATANTE, 

incluindo remuneração, eventuais adicionais devidos e encargos de FGTS e 

Previdenciários; 

 

f. Caso se verifique o inadimplemento da CONTRATADA, a Administração poderá 

consignar o pagamento em juízo, a ser providenciado por meio adequado; 

 

g. A Nota Fiscal/Fatura, deverá vir acompanhada das devidas comprovações de regularidade 

da CONTRATADA, Relatórios de Execução dos Serviços e Outros (quando aplicável); 

 

h. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida em nome/razão social - ASSOCIAÇÃO SAÚDE 

EM MOVIMENTO – ASM - CNPJ nº 27.324.279/0001-15. 

 

 

10.  PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

a. O contrato vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos a critério das partes, mediante termo aditivo. 

 

11. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DA PROPOSTA 

a. O critério para julgamento da proposta será o de menor preço observados os prazos 

máximos para fornecimento, as especificações estabelecidas de técnica neste 

Termo de Referência. 
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12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a. Para qualificação técnica a empresa deverá apresentar necessariamente todos os 

documentos abaixo, para não ser desclassificada do certame: 

i. Apresentação de no mínimo 1 (um) atestado de Capacidade Técnica 

serviço hospitalar, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado devidamente averbado pelo conselho competente, comprovando a 

aptidão em participar do chamamento para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 

objeto do presente Termo de Referência. 

ii. Cópia da CTPS ou contrato de trabalho do Responsável Técnico, cópia da 

Carteira de Identidade Profissional e Inscrição junto ao Conselho 

Profissional, como responsável técnico pela empresa, quando for o caso. 

iii. Cópia do CNPJ da empresa e os descritivos das atividades desenvolvidas. 

iv. Deverá ser apresentada, declaração de que se compromete, às suas custas, 

colocar à disposição instalações e pessoal técnico adequados e disponíveis 

para a realização do objeto, necessários à perfeita prestação dos serviços. 

v. Declaração formal de que terá condições de cumprir o objeto de acordo 

com as instalações e estrutura do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che 

Guevara e que possuirá na data de assinatura do contrato, profissional 

devidamente qualificado, sendo, Engenheiro Eletricista e Técnico em 

Eletrotécnica, registrados nos conselhos de classe CREA (Conselho  

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia)  e  CFT  (Conselho  Federal  dos 

Técnicos Industriais) pertencentes ao quadro técnico da empresa. 

vi. Declaração de que se responsabilizará pela manutenção e conservação de 

todos os equipamentos e utensílios utilizados para o cumprimento do 

objeto do Contrato, durante o período da contratação; 

13. LOCAL 

a. A prestação/entrega do bem será destinada ao atendimento das demandas do 

Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, situado no Rod. Amaral Peixoto, 9 - São José 

de Imbassai, CEP 24942-395, Maricá - RJ. 

 

14. PRAZO PARA EXECUÇÃO 
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a. A prestação dos serviços de acordo com o referido termo de referência iniciará 

imediatamente, após a assinatura do instrumento contratual. 

 

15. DA SUBCONTRATAÇÃO  

a. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

16. DO VALOR OU DA PROPOSTA COMERCIAL 

a. Para apresentação da proposta, a empresa participante deverá apresentar os valores 

totais relacionados com a prestação do serviço, conforme descrição constante no 

Anexo I e carreado das respectivas documentações. 

 

17. DAS PENALIDADES E IMPEDIMENTOS 

a. No caso de descumprimento de cláusulas contratuais, a CONTRATANTE poderá 

aplicar sanções previstas em lei e descritas no contrato. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimentos dos 

termos e condições deste Termo de Referência não constituirão novação ou 

renúncia, nem afetará o direito de a parte exigir seu cumprimento a qualquer 

tempo. 

b. Em decorrência da presente contratação, sob qualquer hipótese ou em qualquer 

situação, não presumirá a eventual existência, ou se estabelecerá a presunção de 

qualquer vínculo societário e/ou empregatício, ou obrigações de caráter trabalhista 

e previdenciário entre as partes, por se, seus contratados, prepostos e/ou 

empregados, e não serão fiadoras das obrigações e encargos trabalhistas e sociais 

uma da outra, cabendo a cada sociedade a exclusividade e responsabilidade por 

tais obrigações, inclusive nas esferas civil e penal. 

c. Em caso de atraso no repasse das parcelas de pagamento do contrato originário 

(Contrato de Gestão 006/2021) com a CONTRATANTE, a ASSOCIAÇÃO 

SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM não efetuará, em hipótese alguma, o 

pagamento com adição de juros para a CONTRATADA, uma vez que se trata de 

uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 
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d. O presente contrato fica rescindido automaticamente e na mesma data, sem 

qualquer ônus, em caso do advento do termo final do contrato originário, Contrato 

de Gestão 006/2021, celebrado entre a CONTRATANTE e o MUNICÍPIO DE 

MARICÁ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

Elaborado por: __________________________ 

 

Aprovo o presente Termo de Referência. 

 

 

Superintendência Assistencial. 

Maricá – RJ, 26  de maio de 2021. 
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Anexo II -  Proposta de Preços 

Modelo de Proposta Comercial 

Edital Nº XXX/2021 

Objeto: Contratação de empresa especializada para xxxxx do Hospital Municipal Dr. Ernesto 

Che Guevara - Maricá/RJ. 

 

Razão Social:  

CNPJ:  

Endereço:  

E-mail:  

Telefone:  

Representante Legal (nome, RG, CPF e qualificação): 

Responsável pela assinatura (nome, RG, CPF e qualificação): 

 

LOTE ÚNICO  

ITEM DESCRIÇÃO COMPLETA VALOR DA PROPOSTA 

1 Xxx R$ XX,XX 

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$________ (__________________)  

 

__________________, ____ de ____________ de ____. 

 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

Proposta a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique à proponente e contenha 

todos os dados citados. 

Orientações: 

1- As propostas de preços deverão conter os seguintes dados: 

 

1.1 - APRESENTAÇÃO: Em papel timbrado contendo razão social completa, CNPJ/MF, 

impressa, datada, assinada e identificada (nome e cargo), sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, em 01 (uma) via. 

 

1.2 - VALIDADE: deverá ter validade de no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da sua apresentação. 
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1.3 -  VALOR DA PROPOSTA: deverá haver indicação de preços unitários e totais por 

especialidade, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos (duas casas decimais após 

a vírgula), sem acréscimos. Havendo divergência entre os valores unitários e totais, serão 

considerados os unitários, e entre os valores expressos em algarismo e por extenso, será 

considerado o por extenso. 

 

1.4 - ESPECIFICAÇÃO: Na proposta deverá ser mencionada a especificação completa dos 

serviços, considerando os incrementos a serem oferecidos. 

 


