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CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

 
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e insumos, em Grupos Geradores presentes nas 
Unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 

 
Visando comunicação futura entre esta EMSERH e essa empresa, solicito de Vossa 

Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Setorial de Licitação 
desta EMSERH, através do e-mail: csl@emserh.ma.gov.br ou via protocolo na EMSERH. A não 
remessa do recibo exime o Pregoeiro e a Comissão Setorial de Licitação – CSL/EMSERH de 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de 
quaisquer informações adicionais. 

  
PESSOA JURÍDICA: 
 
ENDEREÇO: 
 
CNPJ N°: 
 
TELEFONE(S): 
 
FAX: 
 

E-MAIL: 

PESSOA DE CONTATO: 
 
CELULAR DA PESSOA DE CONTATO: 
 
TELEFONE/FAX: 
 
Obs.: Preenchimento com “letra de forma”. 

 
Recebi da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH, cópia do 

Edital do Pregão nº. 091/2017-CSL/EMSERH, cujos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 
DE PREÇOS serão recebidos pelo Pregoeiro no dia 16 de janeiro de 2018 às 09h00min conforme 
endereço indicado no edital. 

 
São Luis, _______ de ___________de 2017. 

 
 
 

__________________________________ 
Assinatura do Responsável 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017 – CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016 – EMSERH 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e 
insumos, em Grupos Geradores presentes nas Unidades de Saúde 
administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH. 
 
  
 
ORGÃO LICITANTE: EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS 
HOSPITALARES – EMSERH. 
 
 
END.: Avenida Borborema, Quadra 16, N° 25, Bairro Calhau – São 
Luís/MA.  
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/01/2017. 
 
 
HORÁRIO: 09h00min (horário local).  
 
 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Auditório da EMSERH, localizada na 
Avenida Borborema, Quadra 16, N° 25, Bairro Calhau – São Luís/MA. 

 
 
PREGOEIRO: Raulifran da Silva Costa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
PREÂMBULO 

 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH, inscrita no 

CNPJ sob nº 18.519.709/0001-63, sediada na Av. Borborema, Quadra 16, N° 25, Bairro do Calhau 
– São Luís – Maranhão, por intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portaria nº 291/2017, de 
19 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão em 19 de outubro 
de 2017, torna público que no dia 16 de janeiro de 2018 ás 09h00min, no Auditório da EMSERH, 
localizada na Avenida Borborema, Quadra 16, N° 25, Bairro Calhau – São Luís/MA, realizará 
Licitação na modalidade PREGÃO, em sua forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE. 

 
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e suas alterações, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 
2011, e da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças 
e insumos, em Grupos Geradores presentes nas Unidades de Saúde administradas pela 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme quantidades, 
especificações e condições constantes neste edital e seus anexos. 
 
1.2. O valor para esta licitação foi estimado em R$ 2.047.990,56 (dois milhões, quarenta e 
sete mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) sendo: 

 
1.2.1. LOTE I – REGIONAL SÃO LUÍS: R$ 483.926,16 (quatrocentos e oitenta e três mil, 
novecentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos); 
 
1.2.2. LOTE II – REGIONAL ITAPECURU: R$ 250.238,20 (duzentos e cinquenta mil, 
duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos); 

 
1.2.3. LOTE III – REGIONAL CAXIAS: R$ 480.215,92 (quatro centos e oitenta mil, 
duzentos e quinze reais e noventa e dois centavos); 

 
1.2.4. LOTE IV – REGIONAL BACABAL: R$ 183.522,08 (cento e oitenta e três mil, 
quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos); 

 
1.2.5. LOTE V – REGIONAL PRESIDENTE DUTRA: R$ 217.208,08 (duzentos e dezessete 
mil, duzentos e oito reais e oito centavos); 

 
1.2.6. LOTE VI – REGIONAL IMPERATRIZ: R$ 325.672,04 (trezentos e vinte e cinco mil, 
seiscentos e setenta e dois reais e quatro centavos); 

 
1.2.7. LOTE VII – REGIONAL PINHEIRO: R$ 107.208,08 (cento e sete mil, duzentos e 
oito reais e oito centavos); 

  
2. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 
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2.1. Os licitantes devem ater-se à fiel observância dos procedimentos estabelecidos neste 
Edital, podendo qualquer interessado acompanhar seu desenvolvimento, desde que não 
interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

 
2.2. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 
 
2.3. As exigências previstas no Termo de Referência (Anexo I) e seus anexos, não 
elencadas no item 7.1 para a aceitabilidade de proposta de preço, e no item 8 para a 
habilitação do licitante, deste edital, não serão levadas a efeito para fins de licitação, podendo 
o setor interessado solicitar-lhes o cumprimento como condição de contratação. 
 
2.4. Os envelopes de Proposta de Preços e Documentação de Habilitação serão recebidos pelo 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, em envelopes separados, devidamente lacrados e 
identificados na parte externa na forma definida neste Edital. 

 
2.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação do Pregoeiro, em contrário. 

 
2.6. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das 
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de 
habilitação. 

 
2.7. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da 
contratação. 

 
2.8. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página 
www.emserh.ma.gov.br ou na sede da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – 
EMSERH, situada na Avenida Borborema, Quadra 16, n° 25, bairro Calhau, São Luís/MA, 
de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
onde poderão ser consultados gratuitamente. 
 

2.8.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados 
na página www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 
 
2.8.2. Ao adquirir o Edital, o interessado deverá estar ciente da necessidade de 
acompanhamento, na página www.emserh.ma.gov.br de eventuais notificações e 
comunicações.  
 

2.9. Ao adquirir cópia do Edital, o interessado deverá cadastrar o nome da empresa, nº CNPJ, 
endereço em que receberá notificação, fone, fax, e-mail e celular, se houver, nome do 
responsável da empresa, e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-
se válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido. 

 
2.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o 
dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na 
EMSERH. 

 
2.11. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto 
de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-
se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 
 

NOVO ITEM 

http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.br/
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2.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006 e suas alterações, do Decreto Federal nº 
3.555, de 08 de agosto de 2000, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de novembro de 2011, e da 
Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015 e subsidiariamente, no que couber, a Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho 2002, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e 
demais normas pertinentes à espécie. 
 
2.13. É facultado ao Pregoeiro: 

 
a) É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou 
solicitar amostras para fins de aceitação da proposta de preços dos licitantes 
vencedores na fase de lance e/ou parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro 
da EMSERH, para esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 
proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da 
diligência promovida. 
 
b) No julgamento da Proposta e da Documentação de Habilitação sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância da Proposta, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados. 
 
c) Relevar omissões puramente formais observadas na Documentação e na Proposta, 
desde que não contrariem a legislação e não comprometam a lisura da licitação. 

 
d) Negociar em qualquer momento da Licitação os preços e condições da Proposta, visando 
aumentar as vantagens em favor da EMSERH, não podendo, porém, alterar o objeto ou 
condições de classificação e habilitação. 

 
e) Controlar o uso de celulares, pagers e outros meios de comunicação dos licitantes 
presentes na sessão. 

 
f) Se julgar conveniente, reabrir a fase de lances com os proponentes colocados em 2º e 3º 
lugares, caso não seja vencedor o proponente de menor preço. 

 
g) Delegar aos membros da Equipe de Apoio atribuições pertinentes ao processo. 

 
h) Suspender os trabalhos das Sessões Públicas para análise de documentos, diligências e 
julgamento das propostas. 

 
i) Adiar a Sessão Pública de abertura do certame por razões administrativas e ainda 
modificar o Edital, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 
formulação da Proposta. 

 
j) Em qualquer fase da licitação, adiar sessões, assim como suspender os trabalhos, 
devendo promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos 
trabalhos em Ata circunstanciada da Sessão. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível 
com o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos 
de classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos. 
 
3.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:  

 
a) que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
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b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas 
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si; 
 
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas; 
 
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos da 
EMSERH; 
 
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a EMSERH, conforme 
art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
f) impedidas de licitar e contratar com a EMSERH, conforme art. 7º da Lei Federal nº 
10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
 
g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação; 
 
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 
 
i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
 
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 
k) cooperativa de mão de obra, conforme Termo de Conciliação Judicial firmado entre o 
Ministério Público do Trabalho e a União, nos autos do Processo nº 01082-2002-020-10-00-0, 
na Vigésima Vara do Trabalho de Brasília – DF; 

 
4. DO CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES 

 
4.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado 
dos envelopes n°s 01- Proposta de Preços e 02 – Documentos de Habilitação:  

 
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações, ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 
de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou 
Carta Credencial (Anexo II), no qual constem poderes específicos para formular lances, 
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes a este Pregão;  

 
b.1) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (Anexo II) deverão estar 
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a 
outorga, dentre os indicados na alínea "a"; 
 
b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (Anexo II) 
deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por 
tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de 
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.  

 
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
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representante (legal ou procurador) da empresa interessada. 
 

d) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME, EPP e MEI, que cumpre os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, 
respectivamente, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 
42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações; 

 
4.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original ou 
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da CSL/EMSERH, ou 
por publicação em órgão da Imprensa Oficial. Somente serão aceitas cópias legíveis.  

 
4.3. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de 
declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão 
pública do Pregão.  

 
a) Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta 
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

 
4.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.  
 
4.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem 
como de um mesmo representante para mais de uma empresa.  
 
4.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão 
Pública realizada, sendo possível o credenciamento de novo representante. 

 
4.7. Encerrado o credenciamento e iniciada a abertura do primeiro envelope de propostas de 
preços, o ingresso de licitantes ao recinto será permitido apenas ao interessado assistir a 
sessão, sem perturbar os trabalhos, não sendo mais admitidos, a partir desse momento, novas 
propostas/licitantes. 
 
4.8. Falta de credenciamento impossibilita o representante de praticar atos concernentes 
à licitação em nome da empresa licitante e, no caso específico de pregão presencial, de 
participar da etapa de lances verbais, mas não de participar das sessões públicas de 
abertura dos envelopes. 

 
4.9. No ato da entrega dos documentos de Credenciamento, os licitantes deverão apresentar, 
em separado, a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, no modelo do 
Anexo III deste Edital. 

 
a) A não apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
(Anexo III) impossibilitará o representante de praticar atos concernentes à licitação em 
nome da empresa licitante e, no caso específico de pregão presencial, de participar da etapa 
de lances verbais, mas não de participar das sessões públicas de abertura dos envelopes. 

 
5. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E OBTENÇÃO DE ESCLARECIMENTOS 

 
5.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas, diretamente, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL da 
EMSERH ou enviados por e-mail (csl@emserh.ma.gov.br), em dias úteis e em horários de 
expediente, 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. 

 
a) Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em 
conformidade com o § 1º do Art. 12 do Decreto Federal nº 3.555, de 8 de agosto de 2000. 
 

mailto:csl@emserh.ma.gov.br
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5.2. Os prazos para impugnação do Edital e pedido de esclarecimento determinados neste Edital 
são decadenciais, portanto se formulados fora dos prazos estabelecidos serão considerados 
intempestivos. 

 
5.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, conforme § 3o do art. 41 da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

 
5.3.1. Caso as Impugnações sejam encaminhadas por e-mail o interessado obriga-se no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas apresentar na CSL/EMSERH o documento 
original, sob condição de ser desconsiderado seu pedido. 

 
5.3.2. As eventuais alterações aos termos do Edital serão disponibilizados na página EMSERH, 
www.emserh.ma.gov.br e na sede da EMSERH. 

 
a) Ao acessar o Edital no site da EMSERH, o interessado estará ciente da necessidade de 
acompanhamento, na pagina www.emserh.ma.gov.br, de eventuais alterações, 
notificações e comunicações. 

 
b) A EMSERH notificará somente os interessados que informaram a retirada do Edital 
na sede da EMSERH ou via e-mail. 

 
5.4. O Pregoeiro para resposta às impugnações formuladas ou aos pedidos de esclarecimentos 
recebidos poderá auxiliar-se do apoio do setor responsável pela elaboração do Termo de 
Referência e ainda pela Assessoria Jurídica da EMSERH. 

 
a) Se a resposta à impugnação não ocorrer no prazo estabelecido à EMSERH poderá na 
sessão já designada para abertura do certame declarar seu adiamento até ulterior 
deliberação cuja nova data para a realização do certame, será divulgada pelo mesmo 
instrumento em que se deu aquela do texto original. 

 
5.5. Havendo qualquer modificação no Edital decorrente de acolhimento de Impugnação ou não, 
que afete substancialmente a formulação das Propostas a sessão de abertura do certame será 
suspensa e designada nova data para a realização do certame, com fixação do prazo igual ao 
inicialmente estabelecido. 

 
5.6. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre interessados e o Pregoeiro, 
sua Equipe de Apoio e demais servidores da CSL/EMSERH. 

 
6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, 
dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados 
e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, 
os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇOS  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017 – CSL/EMSERH  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
 
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017 – CSL/EMSERH  
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 
6.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.  
 
6.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile e internet. 

 

http://www.emserh.ma.gov.b/
http://www.ccl.ma.gov.br/
http://www.emserh.ma.gov.b/
http://www.secid.ma.gov.br/
http://www.secid.ma.gov.br/
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6.3.1. Pelo disposto no item 6.3, só serão aceitas propostas apresentadas em sessão 
pública, por portador identificável por seus documentos pessoais. 

 
6.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e representantes credenciados das licitantes.  

 
6.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia 
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da EMSERH, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 
 
6.6. Solicita-se aos licitantes que apresentem sua proposta de preços e documentos de 
habilitação na ordem estabelecida no edital para facilitar a análise do Pregoeiro; 

 
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel 
timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso 
corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas 
todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de 
apresentação obrigatória: 

 
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço 
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, 
bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente 
para fins de pagamento; 
 
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira 
de Identidade e cargo na empresa; 
 
c) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as 
especificações constantes do Termo de Referência (Anexos I, I-A e I-B), com a indicação da 
unidade, quantidade, localidade e especificações dos serviços, para todos os LOTES; 
 

c.1) Deverão ser estipulados na proposta os valores anuais estimados em anexo, por tipo 
de gerador, para eventual necessidade de manutenção corretiva com fornecimento de 
peças e componentes para o equipamento. 

 
d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada LOTE, em algarismo 
e total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) 
algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e 
todas as despesas incidentes, essenciais para a prestação de serviços de vigilância objeto 
deste Pregão; 
 
e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da 
abertura da sessão pública; 
 
f) Prazo de início da execução dos serviços: O prazo de execução dos serviços será de 
12 (doze) meses, com início em até 15 (quinze) dias corridos contados do recebimento da 
Ordem de Serviço pela Contratada, devendo ocorrer de acordo com as condições 
estabelecidas e conforme especificações deste Termo, podendo ser prorrogado o prazo de 
início mediante solicitação prévia da Contratada e aceitação da Contratante. 
 
g) Vigência do Contrato: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por igual período de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 
h) Locais de prestação dos serviços: Conforme Anexo I-A deste edital; 
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i) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e 
de Segurança e Saúde do Trabalho, conforme modelo no Anexo VI; 
 

7.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas 
e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.  
 

7.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a EMSERH, nem poderá 
onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente 
a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a EMSERH. 

 
7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação 
da proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de 
acréscimo, devendo a licitante vencedora prestar os serviços sem ônus adicionais.  

 
7.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos originais, 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações essas que 
serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

 
7.4. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o 
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.  

 
7.4.1. O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no 
valor unitário ou em dado predominante da proposta que permita inferir a informação correta. 

 
7.5. Caso o prazo de validade da proposta, prazo de início da execução dos serviços, 
vigência do contrato e locais de prestação dos serviços sejam omitidos da Proposta de 
Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo iguais aos previstos no item 7.1, respectivamente, 
alíneas “e”, “f”, “g” e “h”.  

 
7.6. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito 
de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.  
 
7.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.  
 
7.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais de propriedade da própria licitante, 
para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
 
7.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços. 
 
7.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.  
 
7.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pelo Pregoeiro. 
 

7.11.1 Não será possível desistir da oferta/proposta (Acórdão TCU n° 3.261/2014 – 
Plenário); 

 
7.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas no 
item 14 deste Edital. 
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7.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da 
proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a Administração 
poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 90 (noventa) dias consecutivos. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 
 

8.1. As licitantes, inclusive as Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e 
Microempreendedor Individual - MEI, deverão apresentar a Documentação de Habilitação em 01 
(uma) via, no Envelope nº 02, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme 
o indicado no item 6.1, observada também a norma estabelecida no item 6.5 deste Edital, 
contendo os seguintes documentos referentes a:  

 
8.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

 
a) Cédula de identidade dos sócios e/ou do empresário individual; 
 
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  
 
c) Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, 
cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
d) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 
 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
 
f) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;  
 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

 
8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  

 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver 
relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 
 
d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, 
mediante a:  

 
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;  

 
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;  

 
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada 
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente 
essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
observado o disposto no item 8.3.  
 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, 
relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa 
de Localização e Funcionamento, mediante a:  

 
e.1) Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

 
e.2) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa Municipal;  
 
e.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “e” for comprovada 
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente 
essa informação, deverá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, 
observado o disposto no item 8.3.  

 
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;  

 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 
h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 
27, inciso V, da Lei federal nº 8.666/93, no modelo do ANEXO V;  

 
8.1.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  

 
8.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do 
Resultado do Exercício – DRE) do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que 
comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes: 

 
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada 
através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão 
estar de acordo com os valores estabelecidos: 

 

𝑰𝑺𝑮 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 ≥ 1,00 

 

𝑰𝑳𝑮 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐸𝑥𝑖𝑔í𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜
 ≥ 1,00 
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𝑰𝑳𝑪 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 ≥ 1,00 

 
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido para os índices 
ISG, ILG e ILC, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos 
para a administração, Capital Social e/ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% 
(dez por cento) do valor da contratação admitidas à atualização para a data de 
apresentação da proposta através de índices oficiais; 
 
8.1.3.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;  
 
8.1.3.1.2. Serão considerados aceitos como na “forma da lei” o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

 
a) Publicados em Diário Oficial ou;  

 
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

 
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;  
 
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de 
dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração-
DREI acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento; 

 
e) Registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da sede ou domicílio 
do licitante para as sociedades simples; 

 
f) Na forma do Sistema de Escrituração Pública Digital – SPED, instituído 
pelo Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da 
cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED 
CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, 
IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016; 

 
8.1.3.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço 
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, 
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi 
arquivado. 

 
8.1.3.2. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou 
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não 
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de 
preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

 
8.1.4. Quanto à Habilitação Técnica: 

 
a) Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica em nome da licitante, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que a licitante já prestou ou 
presta serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso 
em papel timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 
assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor 
responsável, com expressa indicação de seu nome completo e cargo/função; 
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b) Registro ou inscrição (atualizado) da licitante (empresa) e dos seus responsáveis 
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede da 
licitante; 

 
c) Qualificação técnico-profissional – comprovação de a licitante possuir em seu 
quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos 1 (um) 
Engenheiro Mecânico ou 1 (um) Engenheiro Eletricista detentor (es) de atestado (s) de 
responsabilidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado (s) no CREA, comprovando ter executado ou está executando 
serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 
 

c.1) A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia 
da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante ou 
mediante certidão do CREA devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho 
devidamente registrado no CREA da sede da licitante, em que conste o profissional 
como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de contratação futura do 
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração 
de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida.  
 
c.2) Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através 
do Ato Constitutivo da empresa.  
 
c.3) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

 
d) Declaração formal e expressa da licitante indicando o profissional que atuará como 
responsável técnico pela execução dos serviços.  

 
e) Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará Equipe 
Técnica de Apoio à execução dos serviços, incluindo a relação dos profissionais, com a 
indicação nominal, qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas 
entidades profissionais competentes; 

 
f) DA VISTORIA TÉCNICA 

 
f.1) A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, examinando 
as áreas, tomando ciência do estado de conservação e características dos 
equipamentos, e eventuais dificuldades para execução dos serviços. 

 
f.2) A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa Licitante participar do 
certame, mesmo que não vistorie o local, devendo preencher a Declaração Formal De 
Dispensa De Visita / Vistoria, conforme modelo no Anexo VIII. 
 
f.3) A Licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em hipótese alguma, 
descumprir qualquer regra, decisão e acordo consequente deste Termo e de sua 
Proposta. A Licitante que não vistoriar o local será tratada nas mesmas condições 
daquela que vistoriou.  
 
f.4) A Licitante que optar pela vistoria deverá agendar junto a Gerência de Operações, 
Obras e Manutenção da EMSERH, das 08h:00min as 12h:00min e 14h:00min as 
18h:00min, o dia e horário. A Licitante deverá preencher a Declaração Formal De 
Visita / Vistoria, conforme modelo no Anexo VII. 
 
f.5) O prazo final para a realização de vistoria é de até 02 (dois) dias úteis antes da data 
de abertura da Sessão Pública. 

 
8.1.5. Outros Documentos 
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a) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com 
o art. 1º do Decreto nº 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades 
empresariais do Estado do Maranhão. 

 
8.2. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela Comissão 
Central Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na Avenida Beira Mar, 
384, Centro, CEP: 65.010-070, São Luís/MA, substituirá os documentos enumerados nos itens 
8.1.1 e 8.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado 
da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação (ANEXO IV). 

 
8.2.1. O Certificado de Registro Cadastral – CRC deve exibir a situação e os dados 
cadastrais da empresa, seja no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a exemplo 
da Declaração que complementar do CRC/SICAF. 

 
8.3. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos 
necessários à habilitação.  
 
8.4. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo 
administrativo e não será devolvida à licitante. 
  
8.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos da 
Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que efetivamente 
vai fornecer os materiais objeto da presente licitação, com exceção da: 

 
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica; 
 
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa 
ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa 
da União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão ser da 
sede da pessoa jurídica. 

 
8.6. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pela 
própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu 
representante legal.  
 
8.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital.  
 
8.8. Serão aceitas somente cópias legíveis.  
 
8.9. O Pregoeiro se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 
tiver dúvida e julgar necessário. 

 
9. DO PROCEDIMENTO  
 

9.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, após credenciamento realizado conforme 
item 4 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.  

 
9.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope contendo os 
Documentos de Habilitação serão rubricados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e os 
representantes credenciados das licitantes. 

 
9.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preços e a verificação sumária 
de sua conformidade, serão selecionados para a fase de lances as licitantes que tenham 
apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de 
menor preço.  
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9.4. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 
condições definidas no item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas 
subsequentes, até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer que 
sejam os valores ofertados nas propostas escritas. 

 
9.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase lance, 
serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se 
sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances. 

 
9.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em 
relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de 
lances. 
 

9.6. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os 
últimos, independentemente de consulta à licitante. 

 
9.7. Será dada oportunidade às licitantes selecionados, conforme itens anteriores, para, 
individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de maior preço 
e as demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de menor preço por 
lote. 

 
9.8. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado. 

 
9.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance 
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequência da fase de lances, sem 
prejuízo do disposto no item 9.13. 

 
9.9. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro. 

 
9.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão imediata da licitante da sequência da etapa de lances e na manutenção do último preço 
por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

 
9.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 

 
9.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 
exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 
 

9.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma declina do 
seu direito a lance. 

 
9.13. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa e de empresas de 
pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser 
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última 
oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 

 
9.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem 
classificada não ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte. 

 
9.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do 
envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para 
verificar suas condições habilitatórias, consoante às exigências deste Edital. 

 
9.15. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
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9.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

 
9.15.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação administrativa, sem 
prejuízo da sanção prevista. Neste caso, será facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de 
preferência às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas 
estiverem no intervalo de empate previsto no item 9.13.  

 
9.15.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno porte, o 
objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente classificada em 
primeiro lugar.  

 
9.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, observado o 
disposto no item 9.13 deste edital, e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda 
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame. 

 
9.17. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, o 
Pregoeiro poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras 
propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação. 

 
9.18. Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final, 
deverá ser protocolada na Comissão Setorial de Licitação da EMSERH, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata. 

 
9.19. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, o Pregoeiro 
encaminhará a licitação para homologação, logo após a apresentação da Proposta de Preço 
indicada no item 9.18. 

 
9.20. Se houver interposição de Recurso contra atos do Pregoeiro, a homologação dar-se-á 
após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado. 

 
9.21. Serão desclassificadas as propostas que: 

 
a) não atenderem às exigências deste Edital; 
 
b) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento; 

 
c) com valor unitário do item e/ou lote superior ao limite estabelecido no Termo de Referência 
ou preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos 
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto. 

 
9.22. Caso entenda que o preço é inexequível o Pregoeiro deverá, antes de desclassificar a 
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, através 
de: 
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a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;  
 
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.  

 
9.23. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro e que não demonstre 
posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela não 
manutenção da proposta.  
 
9.24. Confirmada a inexequibilidade o Pregoeiro poderá reabrir a licitação convocando sessão 
pública para dar continuidade ao certame. 
 
9.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da Equipe de Apoio 
e pelos representantes presentes. 

 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
10.1. Encerrado o julgamento e declarado(s) o(s) vencedor(es), os licitantes poderão manifestar 
o interesse em recorrer, devendo a manifestação ser imediata expressa e motivada, sob pena de 
decadência do direito de recorrer, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de 
recorrer. 

 
10.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto 
à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s). 
 
10.1.2. Manifestada a intenção de recorrer, por qualquer dos licitantes, será concedido o 
prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do Recurso, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 
dos autos, na Sala da Comissão Setorial de Licitação - CSL, localizada na Avenida 
Borborema, Quadra n° 16, n° 25, Calhau. CEP: 65.071-360 – São Luís/MA, de 2ª a 6ª feira, 
no horário das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min; 

 
10.1.3. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente 
informado, à consideração do Presidente da EMSERH, que proferirá decisão definitiva. 
 
10.1.4. Após julgamento do Recurso, o objeto será adjudicado e homologado pelo 
Presidente da EMSERH ao licitante vencedor encaminhando-se os autos para a contratação. 

 
10.1.5. O julgamento do Recurso será comunicado a todos os Recorrentes e demais 
licitantes, sendo ainda disponibilizado no site da EMSERH “www.emserh.ma.gov.br” para 
conhecimento de todos. 
 
10.1.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá ao Presidente da EMSERH. 
 
11.2. A homologação deste Pregão compete ao Presidente da EMSERH. 

 
11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às vencedoras dos respectivos itens e/ou lotes. 

 
12. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
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12.1. A EMSERH se reserva ao direito de, com base no art. 49 da Lei 8.666/93, revogar a 
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado e, anulá-la se constatada insanável ilegalidade, em ambos os casos baseado em 
Parecer escrito e devidamente fundamentado, assegurando o contraditório e a ampla defesa, 
nos prazos estabelecidos nos referidos atos. 
 
12.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de Nulidade e Revogação 
do processo licitatório, ressalvada a hipótese prevista na Lei 8.666/93. 

 
12.3. O Presidente da EMSERH poderá ainda declarar extinto o processo licitatório quando 
exaurida sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por 
fato superveniente, assegurando-se aos interessados o contraditório e a ampla defesa. 

 
12.4. Em decisão na qual não se evidencie lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, 
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria EMSERH. 

 
13. DA CONTRATAÇÃO 
 

13.1. Homologado o resultado deste Pregão, a EMSERH convocará o licitante vencedor para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o Instrumento Contratual (Anexo IX), sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93; 
 

13.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela EMSERH; 
 
13.1.2. O contrato deverá ser assinado por representante do licitante vencedor, devidamente 
habilitado; 

 
13.2. O fornecedor e/ou prestador de serviços que vier a ser contratado ficará obrigado a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem 
como a manter atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de habilitação 
exigida na licitação. 
 
13.3. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o Contrato ou instrumento equivalente, 
dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas no item 14 deste Edital; 

 
13.4. A contratação fica condicionada à consulta prévia pela EMSERH ao Cadastro Estadual de 
Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de julho de 
1996; 

 
13.5. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá 
apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental 
do Maranhão), conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005; 

 
13.6. No ato da assinatura do contrato, convênio ou concessão, a Administração Pública deverá 
consultar o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições 
análogas à de escravo divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, 
certificando nos autos a regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica de direito privado 
interessada em celebrar o contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 2017, 
que alterou o parágrafo único da Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013. 

 
13.7. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar o Alvará de 
Localização e Funcionamento da sede da licitante, consoante recomendação da Auditoria 
Interna da EMSERH. 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

14.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Ordem de Serviço ou a 
assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes 
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente 
desistente às seguintes penalidades: 

 
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) 
anos; 
 
b) multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, e por ocorrência, até o máximo de 10 
% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, uma vez comunicada oficialmente 

 
14.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar com a EMSERH, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 
14.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a 
EMSERH poderá, conforme previsto no art. 87, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
garantida a prévia defesa e contraditório, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 
14.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos para a Contratante; 
 
14.3.2. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do contrato, no caso da 
CONTRATADA não cumprir rigorosamente as exigências contratuais, salvo se decorrente de 
motivo de força maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

 
14.3.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 
com esta Empresa Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

  
14.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.  
 

14.4. A sanção de multa poderá ser aplicada conjuntamente com as de advertência, suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Administração da EMSERH, declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública. 
  
14.5. O valor da multa será descontado do pagamento devido à Contratada ou da garantia 
contratual, devendo neste caso ser complementada mantendo o percentual estabelecido.  
 
14.6. Inexistindo pagamento a ser efetuado, o Contratante oficiará a Contratada para que esta 
recolha aos cofres do Estado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento 
da correspondência, o valor correspondente à multa aplicada, devendo apresentar ao 
Contratante cópia autenticada do respectivo comprovante. Caso o recolhimento não seja 
efetuado, o valor correspondente à multa aplicada será cobrado judicialmente. 

 
15. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  

15.1. A despesa com a presente contratação correrá por conta das dotações orçamentárias de 
acordo com a seguinte classificação: Unidade Orçamentária: 21202; Unidade: EMSERH; 
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Despesa: 4.3.02.03.37 – Manutenção de Geradores. 
 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

16.1. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.2. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no 
dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 

 
16.3. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

 
Anexo I Termo de Referência; 

 
Anexo I-A Relação de Unidades / Endereços e dos Grupos de Geradores; 

 
Anexo I-B 
 

Planilha Orçamentária / Valor Estimado; 

Anexo II Modelo de Carta Credencial; 
 

Anexo III Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 
Habilitação; 
 

Anexo IV Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 
Impeditivos da Habilitação; 
 

Anexo V Modelo de Declaração de Cumprimento do artigo 7°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal de 1988; 
 

Anexo VI Modelo de Termo De Compromisso De Cumprimento Da Legislação 
Trabalhista, Previdenciária E De Segurança E Saúde Do Trabalho; 
 

Anexo VII Modelo de Declaração Formal De Visita / Vistoria; 
 

Anexo VIII Modelo de Declaração Formal De Dispensa De Visita / Vistoria; 
 

Anexo IX Minuta do Contrato. 
 

 
São Luís (MA), 27 de dezembro de 2017. 

 
 

Raulifran da Silva Costa 
Pregoeiro da EMSERH 

Matricula n° 3162 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO  
 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva, com fornecimento de peças e insumos, em Grupos Geradores presentes nas Unidades de 
Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA  
 

2.1. Considerando à inexistência de corpo técnico especializado no quadro de servidores nas 
atividades demandadas à EMSERH - Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, que preza pela 
gestão de excelência nos Serviços Hospitalares e em atingir níveis elevados de eficiência e 
efetividade no cumprimento de sua missão institucional, de forma contínua, sistemática e integrada, 
necessita-se de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos grupos geradores, com fornecimento de peças e insumos, para atender as 
necessidades das Unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de Serviços 
Hospitalares – EMSERH. 
 
2.2. Considerando que os serviços visam suprir a demanda de energia elétrica em casos de oscilação 
ou falta de luz, de forma a não comprometer o desenvolvimento das atividades hospitalares, bem 
como o bom funcionamento dos equipamentos e aparelhos instalados nas Unidades de Saúde, 
principalmente nas áreas hospitalares críticas.  
 
2.3. Considerando que os serviços serão prestados em Unidades de Saúde, local em que é 
obrigatório a manutenção dos aparelhos ligados permanentemente, uma vez que o desligamento 
ocasionaria prejuízos inestimáveis a saúde pública estadual, colocando em risco a vida de inúmeros 
pacientes e a interrupção das atividades dessas Unidades. 
 
2.4. Considerando manutenção preventiva como aquela que visa recuperar os desgastes naturais 
que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em função do tempo de uso, 
determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos e conhecidos, 
aumentando o tempo de vida útil dos equipamentos e evitando problemas de quebra ou desligamento 
dos equipamentos; 
 
2.5.  Considerando que não devem ser afastados da manutenção preventiva, a execução de serviços 
de rotina como avaliação da programação implantada, supervisão dos serviços em execução, 
verificação de falhas para que sejam tomadas providências e correções em tempo hábil, assim como 
os serviços prévios de limpeza, reaperto e lubrificação.  
 
2.6.  Considerando manutenção corretiva como aquela que compreende os ajustes e correções 
necessárias das instalações ou peças danificadas, advindos de desgaste, falhas ou acidentes a partir 
da identificação de defeitos observados, e o serviço emergencial se dá quando os equipamentos 
deixam de funcionar, seja por evento verificado sem falta de energia, no momento da falta de energia 
ou durante a falta de energia. 
 
2.7.  Justifica-se, diante do supracitado, a contratação dos referidos serviços em Grupos Geradores 
para atender as necessidades das Unidades de Saúde administradas pela Empresa Maranhense de 
Serviços Hospitalares – EMSERH. 
 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 

3.1. A contratação de pessoa jurídica para execução dos serviços deverá obedecer aos 
procedimentos impostos pela Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis à matéria. 
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4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

4.1. Qualificação técnico-operacional: Atestado e/ou Declaração de Capacidade Técnica em nome 
da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando que a licitante já prestou ou 
presta serviços compatíveis com o objeto deste Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel 
timbrado do eminente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus 
sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa 
indicação de seu nome completo e cargo/função; 
 
4.2. Registro ou inscrição (atualizado) da licitante (empresa) e dos seus responsáveis técnicos no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da região sede da licitante; 

 
4.3. Qualificação técnico-profissional – comprovação de a licitante possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos 1 (um) Engenheiro Mecânico ou 
1 (um) Engenheiro Eletricista detentor (es) de atestado (s) de responsabilidade técnica, expedido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA, comprovando 
ter executado ou está executando serviços compatíveis com o objeto desta licitação. 

 
4.3.1. A comprovação do vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira de 
Trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante ou mediante certidão do CREA 
devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho devidamente registrado no CREA da sede da 
licitante, em que conste o profissional como responsável técnico, ou, ainda, de declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 
declaração de anuência do profissional com firma devidamente reconhecida. 
 
4.3.2. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita através do Ato 
Constitutivo da empresa. 

 
4.3.3. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

 
4.4. Declaração formal e expressa da licitante indicando o profissional que atuará como 
responsável técnico pela execução dos serviços. 
 
4.5. Declaração formal e expressa da licitante informando que disponibilizará Equipe Técnica de 
Apoio à execução dos serviços, incluindo a relação dos profissionais, com a indicação nominal, 
qualificação e número do registro ou inscrição nas respectivas entidades profissionais competentes; 

 
5. DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA 
 

5.1. A licitante deverá apresentar devidamente preenchida a Proposta de Preços, conforme modelo 
presente no ANEXO B deste Termo de Referência.  
 
5.2. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente, das condições 
estabelecidas neste Termo.  
 
5.3. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações contidas na planilha 
de preços não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a Contratada alterar a 
composição de seus preços unitários.  
 
5.4. Deverá também ser estipulado na proposta da Contratada o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) anuais, por gerador, para a eventual necessidade de manutenção corretiva com fornecimento 
de peças e componentes para o equipamento. 
 
5.5. A empresa contratada deverá considerar no valor total de sua proposta comercial todas as 
despesas diretas e indiretas para a realização dos serviços. 

 
6. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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6.1. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, com início em até 15 (quinze) dias 
corridos contados do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada, devendo ocorrer de acordo 
com as condições estabelecidas e conforme especificações deste Termo, podendo ser prorrogado o 
prazo de início mediante solicitação prévia da Contratada e aceitação da Contratante. 
 
6.2. Os serviços serão executados em Grupos de Geradores presentes nas Unidades de Saúde 
administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme descrição 
dos equipamentos e endereço das Unidades constantes no ANEXO A deste Termo de Referência.  

 
7. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

7.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerão todos os elementos dos 
equipamentos, que serão minuciosamente averiguados e regulados, e quando verificados defeitos 
e/ou falhas, deverão ser substituídas suas peças. 
 
7.2. Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico em caráter preventivo 
e corretivo, nos grupos geradores, através de um corpo técnico especializado, obedecendo as 
recomendações dos manuais dos fabricantes e normas técnicas específicas, e com a utilização de 
ferramentas e equipamentos de proteção individual adequados, de modo a garantir a conservação e 
o perfeito funcionamento dos mesmos. 

 
7.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 
7.3.1. Os serviços de manutenção preventiva em grupos geradores compreendem a recuperação 
dos desgastes naturais que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em 
função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já 
previstos e conhecidos, aumentando o tempo de vida útil dos equipamentos e evitando problemas 
de quebra ou desligamento dos equipamentos. 

 
7.3.1.1. Não devem ser afastados da manutenção preventiva, a execução de serviços de rotina 
como avaliação da programação implantada, supervisão dos serviços em execução, verificação 
de falhas para que sejam tomadas providências e correções em tempo hábil, assim como os 
serviços prévios de limpeza, reaperto e lubrificação.  

 
7.3.2. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados na seguinte periodicidade: 

 

ATIVIDADE/PERIODICIDADE Quinzenal Mensal Semestral Anual 
Quando 

necessário 

Verificar restrições, furos, vazamentos 
e conexões soltas no sistema de filtro 
de ar. 

X    
 

Dar a partida no grupo gerador, 
operando-o por 30 minutos sob carga 
não inferior a 1/3 da carga nominal, 
verificando se há vibrações, ruídos e 
vazamento de combustível. 

X    

 

Verificar se há restrições no radiador, 
mangueiras deterioradas e correias do 
ventilador soltas ou deterioradas. 

X    
 

Verificar o nível de combustível e a 
operação da bomba de transferência 
de combustível. 

X    
 

Verificar se há vazamentos e 
restrições no sistema de escape. 

X    
 

Verificar se os medidores, indicadores 
e luzes estão em perfeito 
funcionamento. 

X    
 

Verificar se há restrições de ventilação 
nas aberturas de entrada e saída do 
gerador. 

X    
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Verificar as conexões do regulador de 
tensão. 

X    
 

Verificar o nível de óleo lubrificante. X     

Trocar o óleo e os filtros de óleo do 
motor e filtro de combustível. 

  X  
 

X 

Substituir os filtros de respiro do 
cárter, drenar os sedimentos dos 
tanques, verificar se as mangueiras 
flexíveis apresentam cortes e verificar 
o tirante do governador. 

  X  

 
 
 

X 

Verificar os controles elétricos e 
alarmes de segurança. 

X    
 

Remover o acúmulo de graxa, óleo e 
sujeira do grupo gerador. 

 X   
 

X 

Simular uma queda de energia na 
rede elétrica. Verificar a operação dos 
comutadores de transferência 
automática, chave de comutação e 
controles associados. 

 X   

 

Tensionar as correias, verificar 
bateria, limpar bomba alimentadora, 
reapertar coletores e cárter, limpar 
Filtro de Ar, Verificar nível de óleo da 
bomba injetora. 

  X  

 
 
 

X 

Verificar o cubo do ventilador e polias.   X   

Verificar os parafusos do coletor de 
admissão e do turbo compressor. 

   X 
 

Limpar a caixa de saída e o quadro de 
controle do gerador. Verificar se há 
conectores soltos; medir e anotar as 
resistências de isolamento dos 
enrolamentos do gerador. Lubrificar só 
rolamentos. 

    

 
 
 
 

X 

Verificar o funcionamento do disjuntor 
principal. 

 X   
 

Trocar o filtro de ar.    X 
 

Reapertar os cabeçotes, verificar a 
cremalheira, testar os bicos injetores. 

    
 
 

X 

Lavar o sistema de arrefecimento.   X  
 

Testar válvula termostática.   X  
 

Verificar as mangueiras, os tubos de 
óleo, a carcaça, eixo e rotores do 
Turbo Alimentador. 

   X 
 
 

Substituir mangueiras, correias, 
válvulas termostáticas. 

    X 

Ajustar cruzetas e folga das válvulas.     
 

X 
 

Ajustar bicos injetores.     X 

 
7.3.3. Em cada grupo motor-gerador em que for realizada a manutenção preventiva, a Contratada 
deverá relatar na Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva os serviços realizados. 
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7.4. MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 
7.4.1. Os serviços de manutenção corretiva compreendem os ajustes e correções necessárias 
das instalações ou peças danificadas, advindos de desgaste, falhas ou acidentes a partir da 
identificação de defeitos observados, e o serviço de emergência se dá quando os equipamentos 
deixam de funcionar, seja por evento verificado sem falta de energia, no momento da falta de 
energia ou durante a falta de energia.  
 
7.4.2. A manutenção corretiva deverá ser executada quando solicitada pela Contratante ou 
quando detectada pela Contratada, inclusive aos sábados, domingos e feriados, se houver 
necessidade, com a devida comunicação à fiscalização da Contratante, incluindo, por parte da 
Contratada, o reparo, mão de obra, fornecimentos de peças e componentes a serem instalados 
nos geradores. 

 
7.4.2.1. A chamada para a manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados do recebimento da solicitação pela Contratada.  

 
7.4.3. Deverão ser executadas as atividades de manutenção corretiva de urgência, independente 
de data e horário do chamado, a serem realizadas no local de instalação do equipamento sem 
custo adicional de mão de obra, com o objetivo de mantê-lo sempre em bom funcionamento e 
garantido o pronto funcionamento a qualquer tempo.  

 
7.4.3.1. Considera-se manutenção corretiva de urgência o serviço indispensável que deva ser 
realizado quando o grupo gerador apresentar problema que comprometa ou inviabilize seu 
funcionamento regular. 
 
7.4.3.2. Os chamados para execução de manutenção corretiva emergencial deverão ser 
atendidos pela Contratada no prazo máximo de 01 (uma) hora, a partir da abertura do 
chamado, devendo, para tanto, ser disponibilizado pela empresa sistema de comunicação 
móvel (telefone celular) para localização do responsável pela efetivação do serviço, a qualquer 
tempo, arcando com o ônus de sua aquisição e utilização. 

 
7.4.4. O atendimento inicial consiste na chegada do técnico ao local de atendimento portando 
ferramentas e instrumentos de diagnóstico.  
 
7.4.5. O técnico da Contratada fará análise do problema ocorrido com o equipamento. O técnico e 
o fiscal do contrato definirão o número de dias para efetivação do conserto (período não superior a 
03 (três) dias). 
 
7.4.6. Após o diagnóstico e a definição de prazo, o fiscal do contrato registrará o prazo na ordem 
de serviço relativa ao serviço requisitado.  
 
7.4.7. Ao atenderem aos chamados o(s) técnico(s) da Contratada deverá (ão) estar portando 
ferramentas adequadas para executar os diagnósticos e reparo no local, se for o caso.  
 
7.4.8. O equipamento submetido à manutenção corretiva, somente terá seu chamado considerado 
atendido com a apresentação de relatório dos serviços executados e das peças substituídas 
quando necessário.  

 
7.4.9. Serão realizados quantos chamados técnicos forem necessários, a pedido da Contratante, 
sem nenhum tipo de ônus.  
 
7.4.10 Em casos excepcionais em que seja necessária a retirada do equipamento das 
instalações da Unidade de Saúde para realização de conserto, deverá a Contratada instalar outro 
equipamento no mesmo local, em que for retirado o aparelho, com as mesmas especificações, 
arcando com todos os custos com o transporte, instalação e remoção (retirada e reinstalação) dos 
equipamentos. 

 
7.4.10.1. A Contratada somente executará serviços de conserto (Manutenção Corretiva) em 
oficina sempre que esta determinação seja imperiosa, técnica e estritamente necessária para o 
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bom funcionamento do( s) Grupo (s) Gerador (es) e quando o (s) conserto(s) executado (s) em 
campo não der (em) uma perfeita garantia de boa operacionalidade, mediante apresentação de 
relatório ao fiscal do contrato e aprovação por este. 

 
7.4.11. A Contratada deverá relatar na Ordem de Serviço de Manutenção Corretiva os serviços 
realizados bem como a relação de peças e insumos utilizados. 

 
8. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

8.1. Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente habilitados e credenciados 
pela Contratada, que deverá manter em seu quadro de pessoal responsável técnico habilitado para 
supervisionar a execução dos serviços, que prestará esclarecimentos técnicos pertinentes, 
apresentará especificações detalhadas de peças para aquisição e emitirá laudos e atestados - com 
ART - sobre os equipamentos, sempre que solicitado pela Administração. 
 

8.1.1 Na hipótese de substituição do Responsável Técnico durante o período de vigência do 
contrato, deverá ser imediatamente comunicado a Contratante, para fins de aprovação do nome 
do substituto que deverá atender aos mesmos requisitos exigidos do profissional anterior, bem 
como a apresentação de sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à execução 
dos serviços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da comunicação da 
Contratada. 

 
8.2. Os profissionais designados pela Contratada para execução dos serviços deverão apresentar-se 
no local de trabalho pontualmente, trajando uniforme completo e limpo, além de crachá contendo: foto 
recente, nome completo e função na empresa. 
 

8.2.1.  A Contratada deverá fornecer uniforme completo a todos os seus empregados que atuarem 
na execução direta dos serviços. Por uniforme completo, entende-se o conjunto de calça, camisa e 
calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento, além de outros 
equipamentos de proteção individual (EPIs) exigidos, conforme a natureza da tarefa (óculos, luvas, 
protetor auricular etc.) e a legislação vigente. 

 
8.3. A Contratada deve refazer às suas custas, em até 24 (vinte e quatro) horas contados do 
recebimento da notificação da Contratante, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, 
omissão ou quaisquer outras irregularidades constatadas pela fiscalização, inclusive com reposição 
de peças danificadas durante a manutenção.  
 
8.4. Quando forem diagnosticadas falhas e/ou defeitos, e verificada a necessidade de substituição de 
peças, e que estas não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, deverá a 
Contratada apresentar à Contratante, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados do 
atendimento técnico que lhe deu origem, laudo técnico com detalhamento das peças e do número de 
horas necessárias para manutenção corretiva, para apreciação e autorização da Contratante. 

 
8.5. Os serviços serão executados de acordo com os manuais dos fabricantes dos equipamentos, 
normas técnicas específicas, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas da ANVISA. 

 
8.6. Os serviços de manutenção preventiva e assistência técnica corretiva a serem prestados pela 
Contratada nos Grupos Geradores compreendem o que segue: 

 
8.6.1. A Contratada procederá, periodicamente, a manutenção preventiva conforme tabela 
constante no subitem 7.3.2 e seus critérios normais de manutenção, a exames, limpezas, ajustes 
e lubrificações e, sempre que necessário, fará conserto dos equipamentos descritos no ANEXO A 
deste Termo de Referência, de acordo com os manuais técnicos de manutenção dos fabricantes. 

 
8.6.2. A Contratada efetuará o conserto dos defeitos existentes por ocasião do início do contrato, 
mesmo os provenientes de manutenção e/ou instalação deficiente. 
 
8.6.3. A Contratada manterá em seu estabelecimento mais próximo estoque de peças de uso mais 
frequente para reposição, sendo sua responsabilidade, sem qualquer ônus adicional a 
Contratante, o fornecimento dos materiais de consumo necessários para os serviços, como água 
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destilada, lubrificantes, produtos de limpeza, produtos químicos, estopas, solventes, escovas, 
lixas, etc. 
 
8.6.4. A Contratada promoverá, após apresentação de relatório ao Fiscal do contrato, a 
substituição de peças que apresentem desgaste natural, que possam comprometer a segurança 
ou o bom funcionamento do gerador. 
 
8.6.5.  A Contratada deverá apresentar declaração datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, que durante a execução dos 
serviços usará tão somente, peças e componentes novos, originais, não recondicionadas, 
recomendadas pelo fabricante e pelas normas técnicas vigentes, com garantia de 01 (um) ano 
contados da sua instalação no equipamento. 
 
8.6.6.  A Contratada deverá apresentar declaração datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, de que na execução dos 
serviços objeto do presente Termo Referência, obedecerá às Normas Técnicas da ABNT e as 
orientações dos fabricantes dos equipamentos, e legislações pertinentes e aplicáveis. 
 
8.6.7.   A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, 
por telefone, que permita a Contratante o acesso através de ligação local, com atendimento 24 
(vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano.  
 
8.6.8. Sempre que solicitado, deverá o Responsável Técnico da empresa, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, comparecer ao local de prestação dos serviços para esclarecimentos de 
ordem técnica/operacional. 

 
8.7.   A Contratada deverá apresentar Plano de Manutenção Preventiva detalhado a ser seguido 
durante toda a execução contratual. No plano de manutenção apresentado pela Contratada, deverão 
estar relacionados todos os componentes dos geradores contendo suas especificações, tipo de 
manutenção para cada componente, funções desses componentes, periodicidade das manutenções 
de acordo com o subitem 7.3.2 deste Termo e suas finalidades dentro do sistema de geradores, 
indicando as suas localizações. A fiscalização incluirá, a qualquer tempo, no plano de manutenção, 
tantos itens de manutenção quantos forem necessários, visando à segurança e à perfeita 
manutenção dos geradores. 
 

8.7.1. O Plano de Manutenção deve ser assinado pelo responsável técnico da empresa, e 
apresentado, em até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a Gerência de Operações, 
Obras e Manutenção da EMSERH para apreciação e aprovação.  

 
8.8. RELATÓRIOS 

 
8.8.1. O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, com protocolo até o 
5º dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com inspeção local dos 
serviços, incluindo verificação, registros de dados em geral e testes adequados e mecanismos que 
consubstanciam o objeto contratado, constituindo referência inicial e formação de parâmetros de 
eficiência e desempenho às manutenções contratadas. 

 
8.8.1.1. A Contratada deverá, caso os equipamentos não estejam em condições apropriadas 
de operacionalidade, estimar a quantidade de horas técnicas necessárias para o serviço de 
manutenção corretiva, levantar e orçar as peças e insumos que deverão ser substituídos e 
apresentar ao fiscal para aprovação. 

 
8.8.2. O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL: A época dos serviços a serem realizados no 11º mês do 
contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à Fiscalização, destacando a 
relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo do contrato nas manutenções 
preventivas e corretivas, bem como destaques de elementos, não menos importantes com vistas a 
cumprir a função de dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: 
prorrogação contratual. 

 
8.8.3.Nestes relatórios deverão constituir todas as informações reais, com itens discriminando 
serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas, pareceres, conclusão de 
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funcionamento adequado, anexando-se fotos coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens 
em anexo, bem como cronograma de reparos em face dos serviços pendentes, sobre os quais 
deverão constar datas de suas reparações. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo 
Engenheiro Responsável da Contratada. 

 
8.8.4. Ao fim de cada mês, a Contratada apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva e 
Corretiva, quando for o caso, assinado pelo responsável técnico da empresa, informando todos os 
serviços realizados, bem como as peças aplicadas, indicando as suas referências, locais em que 
foram aplicadas, nº de série (se houver), indicando os equipamentos reparados e as peças 
substituídas 

 
8.8.4.1. O Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva deverá ser apresentado e aprovado 
pela Gerência de Operações, Obras e Manutenção da EMSERH. 
 
8.8.4.2. Deverão constar no Relatório de Manutenção Corretiva, as condições inadequadas 
encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos 
equipamentos consertados. 
 
8.8.4.3.  A Contratada deverá enviar o Relatório Mensal juntamente com a Nota Fiscal. 

 
8.9. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados, em dia úteis, das 08h:00min 
as 18h:00min, de acordo com a periodicidade prevista neste Termo. 
 
8.10.  Poderá, em caráter excepcional, haver determinação da Contratante para execução de 
serviços (manutenção corretiva, preventiva ou teste de segurança) em finais de semana e feriados. 
 
8.11. A Contratada não deverá alterar, modificar ou substituir nenhum circuito elétrico constante do 
projeto original dos geradores sem a prévia autorização, por escrito, da fiscalização da Contratante. 
 
8.12. Na manutenção corretiva, as peças e materiais que se fizerem necessárias até o limite de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) anuais, por gerador, deverão ser fornecidos pela Contratada, conforme 
previsto no subitem 5.4 deste Termo. A necessidade da troca deverá ser comprovada 
antecipadamente pela Contratada, que informará, por escrito, para aprovação da Contratante, todas 
as características da peça (marca, modelo, dimensões, etc) que facultam a Contratante a realização 
de pesquisa no mercado e a verificação do preço da peça. 

 
8.12.1. A Contratada somente poderá fornecer as peças após autorização da Contratante, e 
poderá apresentar a nota fiscal logo após o fornecimento da peça. As despesas oriundas desta 
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas mensais, 
condicionada à apresentação de relatório do conserto e/ou substituição de peças, informando 
todos os materiais e equipamentos aplicados, indicando as suas referências, locais em que foram 
aplicados, nº de série (se houver), valores em R$ e/ou outras informações que possibilitem as 
identificações, no local, dos materiais aplicados, relatando as causas prováveis do defeito e as 
peças substituídas. 

 
8.13.   As peças e materiais que se fizerem necessários, que tenham valor total ultrapassando o limite 
especificado no item anterior, poderão ser fornecidas pela Contratada para colocação no 
equipamento. A Contratada deverá comprovar, antecipadamente, a necessidade da troca, informando 
por escrito a Contratante todas as características da peça (marca, modelo, dimensões, etc.), que 
permitam a pesquisa no mercado e a verificação do preço da peça. 

 
8.13.1. A Contratada somente poderá fornecer as peças após autorização da Contratante, e 
poderá apresentar a nota fiscal logo após o fornecimento da peça. As despesas oriundas desta 
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas mensais, 
condicionada à apresentação de relatório do conserto e/ou substituição de peças, informando 
todos os materiais e equipamentos aplicados, indicando as suas referências, locais em que foram 
aplicados, nº de série (se houver), valores em R$ e/ou outras informações que possibilitem as 
identificações, no local, dos materiais aplicados, relatando as causas prováveis do defeito e as 
peças substituídas. 
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8.14. A Contratante fica autorizada a realizar pesquisa de preço para averiguar se os preços das 
peças fornecidos pela Contratada estão de acordo com o praticado no mercado. 

 
8.14.1. Uma vez coletado preço menor que o apresentado pela Contratada, fica esta obrigada a 
fornecer a peça pelo menor valor encontrado no mercado local. 

 
8.15. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do contrato, antes do início da execução dos 
serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-MA do engenheiro que será 
o responsável perante a Contratante, referente à execução dos serviços contratados, devidamente 
assinada e paga. 
 
8.16. A Contratada destacará um funcionário para supervisionar o trabalho de seus empregados, que 
fará permanente contato com o Fiscal do Contrato, através do qual receberá e transmitirá aos 
empregados às necessárias instruções, visando ao perfeito desempenho dos serviços contratados. 
 
8.17.  Todos os serviços a serem executados serão acompanhados por servidor designado pela 
Contratante, inclusive no teste dos equipamentos para confirmação do seu funcionamento. 
 
8.18. A Contratada será responsável por toda e qualquer documentação exigida e/ou necessária 
para atendimento das normas e legislação vigente, sem nenhum ônus para a Contratante. 
 
8.19. Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, 
prioritariamente, medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a 
serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

9.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar os serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Referência. 
 
9.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
9.3 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços, na forma do contrato. 
 
9.4  Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
9.5 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que embarace 
a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas 
funções. 
 
9.6 Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a prestação dos serviços 
e avaliar as obrigações da licitante, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, conforme 
as condições ajustadas neste Termo de Referência, através de servidor designado pela autoridade 
competente indicado pela EMSERH. 
 
9.7 Não permitir que “outrem” cumpra as obrigações a que se sujeitou. 
 
9.8 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da 
Contratada. 
 
9.9 Fornecer a Contratada, Ordem de Serviço com a definição do serviço a ser realizado, 
devidamente assinada por funcionário autorizado. 
 
9.10 Receber da Contratada a Ordem de Serviço devidamente preenchida com relato dos serviços 
executados. 
 
9.11 Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 
Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 
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9.12 Permitir o acesso dos empregados da empresa às dependências da Unidade onde serão 
executados os serviços, desde que os mesmos estejam devidamente uniformizados e identificados 
com cartões de identificação (crachá) e com os equipamentos de proteção individual, exigidos e 
aplicáveis ao eficaz atendimento dos serviços requeridos, conforme as condições previstas no 
SUBITEM 8.3. deste instrumento. 
 
9.13 Notificar, por escrito, à Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos 
serviços de manutenção, fixando prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento da 
notificação para refazer os serviços as suas custas. 
 
9.14 Aprovar o Plano de Manutenção Preventiva apresentado pela Contratada para ser seguido 
durante toda a execução contratual 
 
9.15 Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
serviço.  
 
9.16 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições contratuais 
pré-estabelecidas. 
 
9.17 Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis quando for o caso, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, 
utilizando os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
10.2. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Administração ou a terceiros. 
 
10.3. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração. 
 
10.4. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 
 
10.5. Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços e prestar os esclarecimentos 
necessários, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, 
eventualmente, venha a ocorrer. 
 
10.6. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 
assunto de interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução 
do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 
 
10.7. Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por 
motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de empregados.  
 
10.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho de menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
10.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
10.10.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 
autorizadas no Termo de Referência ou no contrato.  
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10.11. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na EMSERH. 
 
10.12. Apresentar à Contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da 
execução dos serviços, a relação nominal dos empregados que adentrarão as Unidades de Saúde 
para a execução dos serviços objeto desta licitação, os quais devem estar devidamente 
uniformizados, identificados por meio de crachá com fotografia recente, nome completo e função na 
empresa, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários. 
 
10.13.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos 
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 
 
10.15. Substituir sempre que exigido, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
notificação, mediante justificativa por parte do setor competente, qualquer empregado, inclusive o 
preposto, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente 
à disciplina do serviço.  
 
10.16.  Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de 
endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos 
comprobatórios da nova situação.  
  
10.17.  Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 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 objeto dos serviços. 
 
10.18.  Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração. 
 
10.19. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados, durante a execução do Contrato, ainda que acontecido em dependência da 
Contratante. 
 
10.20. Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência, além de fazer seguro de seus trabalhadores contra os riscos de acidente de trabalho. 
 
10.21. Responder por todos e quaisquer ônus suportados pela Contratante, decorrentes de eventual 
condenação trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde já, a retenção dos valores 
correspondentes aos créditos existentes deste contrato; 
 
10.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital ou 
municipal, as normas internas de segurança e medicina do trabalho. 
 
10.23. Atender integralmente as seguintes normas na execução dos serviços: 

 
10.23.1. Norma Regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades. 
 
10.23.2. NBR 5410/98 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
 
10.23.3. NBR 5052:1984 – Máquinas síncronas – Ensaios – Método de ensaio. 
 
10.23.4. NBR 5117:1984 – Máquinas síncronas – Especificação. 
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10.24. Manter em seu estabelecimento mais próximo um estoque regular de peças de uso mais 
frequente para reposição, obrigando-se a encomendar ao fabricante, imediatamente após ter ciência 
da necessidade, aquelas de uso menos frequente, para fornecimento. 
 
10.25. Fornecer apenas peças novas e originais na execução dos serviços de manutenção corretiva, 
com garantia mínima de 01 (um) ano contado da instalação das peças no gerador, ou igual à 
fornecida pelo fabricante, o que for mais vantajoso para a Contratante. 

 
10.25.1 Será permitida a utilização de peça similar apenas mediante autorização da Contratante, 
desde que devidamente comprovado pela Contratada a descontinuidade da fabricação das peças 
ou a inexistência temporária no mercado; 

 
10.26. Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pela Contratante, assumindo 
todo ônus do não comparecimento às reuniões. 
 
10.27. Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem como as 
normas técnicas da ABNT e exigências do CREA local. 
 
10.28. Responsabilizar-se pela limpeza de toda a área após a conclusão dos trabalhos de 
manutenção, inclusive de toda a sucata. 
 
10.29. Prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, utilizando pessoal especialmente 
treinado, habilitado a manter os equipamentos devidamente ajustados e em perfeitas condições de 
funcionamento e de segurança.  
 
10.30. Comprovar à Contratante, em até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, através 
de documentos assinados por representante da Contratada, a habilitação do pessoal que irá realizar 
as manutenções. 
 
10.31. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração. 
 
10.32. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais e produtos de qualidade e com tecnologia adequada, com a observância das 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 
10.33. Atender os chamados para execução dos serviços de manutenção corretiva emergencial no 
prazo máximo de 01 (uma) hora, a partir da abertura do chamado, devendo, para tanto, ser 
disponibilizado pela empresa sistema de comunicação móvel (telefone celular) para localização do 
responsável pela efetivação do serviço, a qualquer tempo, pelo fiscal do contrato, arcando com o 
ônus de sua aquisição e utilização. 
 
10.34. Comunicar a Contratante, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
qualquer alteração do número telefônico de contato junto à empresa/preposto. 
 
10.35. Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos e 
na redução da poluição ambiental, tais como: 

 
a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 
 
b) Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 
toxicidade; 

 
c) Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 
 
d) Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre 
redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes; 

 
10.36.  Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na 
Instrução Normativa n

o
 1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber. 
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10.37.  Cumprir a legislação vigente sobre saúde e segurança do trabalho, no que tange aquisição e 
fornecimento de EPI - NR 06. 
 
10.38. Fornecer equipamentos, acessórios, ferramentas, meio de transporte, alimentação e 
hospedagem aos seus funcionários para boa execução dos serviços, objeto deste Termo. 
 
10.39. Manter equipe técnica disponível para atender eventuais chamadas de manutenção corretiva 
fora do horário comercial, conforme exigência deste Termo. 
 
10.40. Garantir que seu Responsável Técnico estará presente, sempre que solicitado, para orientar 
o técnico, apresentar sugestões melhorias de serviço, resolver problemas e realizar serviços 
inerentes à sua função. 
 
10.41. Elaborar Laudo Técnico e enviar a Contratante quando realizada a manutenção corretiva do 
equipamento e este ou parte deste não tiver recuperação, dando como perda total.  
 
10.42. Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência das peças e 
componentes destinados à substituição. 
 
10.43. Recompor o ambiente em sua forma original quando for efetuada qualquer remoção, 
demolição, abertura de valas, furos ou outras alterações que afetem a estrutura física de algum 
recinto, utilizando materiais e ferramentas próprios, conforme orientação do fiscal do contrato. 

 
11. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

11.1 A Diretoria competente da EMSERH indicará fiscal que deverá acompanhar e fiscalizar a 
conformidade da execução dos serviços, de acordo com as especificações e condições contidas 
neste Termo de Referência, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
servidor designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. 
 

12. DO PAGAMENTO 
 

12.1 . Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento, conferência e aceite definitivo da prestação de serviço, e de acordo com as condições 
constantes neste Termo de Referência, mediante a apresentação de Nota/Fatura, correspondente, 
em consonância com as demais exigências administrativas em vigor, através de transferência 
bancária, em favor da Contratada. 
 
12.2 . O pagamento será com a apresentação de nota fiscal relacionando-se os serviços realizados 
após o prazo do recebimento definitivo dos serviços. 
 
12.3 . Serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados utilizando-se 
as alíquotas previstas em Lei e para o objeto do Contrato. 
 
12.4 . O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, conforme 
estabelecido em Contrato. 
 
12.5 . Havendo devolução ou retificação de Nota Fiscal/fatura por incorreção e/ou rasuras, ou por 
data expirada das certidões acima solicitadas, o prazo de pagamento contará a partir da data de 
reapresentação da(s) mesma(s). 
 
12.6 . Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação, em virtude de penalidade imposta à Contratada ou inadimplência contratual, inclusive 
quando for constatada divergência ou irregularidade na documentação apresentada. 

 
13. DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS E PEÇAS. 
 

13.1. Os serviços de manutenção corretiva executados pela Contratada deverão ter garantia mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da sua conclusão. 
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13.2 . As peças substituídas deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da 
instalação no equipamento, ou igual à fornecida pelo fabricante, o que for mais vantajoso para a 
Contratante. 
 
13.3 . Eventuais defeitos nas peças fornecidas e nos equipamentos consertados, durante a garantia, 
deverão ser corrigidas em até 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento da notificação pela 
Contratada, efetuando-se a substituição ou o conserto necessário, sem ônus para a Contratante, não 
podendo ser classificados como serviços de manutenção corretiva. 

 
14. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
14.1.  O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, na forma 
do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666, de 1993, por interesse das partes, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente. 
 
14.2.  Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, instruído em 
processo específico, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
a) O Contrato ainda esteja vigente; 
 
b) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
 
c) A Contratada não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) vezes na 
EMSERH, a cada período de vigência do contrato; 
 
d) A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços; 
 
e) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
 
f) A Contratada concorde com a prorrogação. 

 
14.3.   A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;  
 
14.4.  A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 

 
15. DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 

15.1.  Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 
Contratada que, no decorrer da contratação: 

 
15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
 
15.1.2. Apresentar documentação falsa; 
 
15.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
15.1.4. Cometer fraude fiscal; 
 
15.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 

 
15.2.  Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso de 
atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  

 
15.2.1. Advertência; 
 
15.2.2. Multa de:  

 
15.2.2.1. 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na 
entrega ou execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 
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quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não 
aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 
 
15.2.2.2. 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso na 
entrega do objeto ou execução dos serviços, por período superior ao previsto no item anterior, 
limitado a 15 (quinze) dias subsequentes. Após o trigésimo primeiro dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 
hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença.  
 
15.2.2.3. De até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas hipóteses não previstas nas 
alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.  
 
15.2.2.4. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 
 
15.2.2.5. No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nos itens 14.2.2.1 a 
14.2.2.3, o percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento). 

 
15.2.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a EMSERH, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
15.2.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a EMSERH pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada.  

 
15.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de 
declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 
razão do contrato decorrente desta licitação: 

 
15.3.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos. 
 
15.3.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 
 
15.3.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 
15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, 
de 21 de julho de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
15.5.  A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
15.6. Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como a não 
manutenção das condições de habilitação e o não pagamento do salário, do vale-transporte e do 
auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos 
do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 
15.6.1. Até que a Contratada comprove o disposto no item acima, a EMSERH deverá reter a 
garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo 
utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os 
pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. 
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15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à EMSERH serão deduzidos dos valores a serem 
pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 
serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

 
15.7.1. Caso a EMSERH determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

 
15.8. O cálculo das multas poderá se basear na gradação prevista nas tabelas de infrações abaixo: 

 
Tabela – Percentagem para Multa 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

(em relação ao valor mensal do contrato) 

1 0,06% 

2 0,2% 

3 0,3% 

4 0,4% 

5 0,6% 

6 1% 

 
Tabela – Infrações 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

001 
Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, 
mal apresentado e/ou sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

002 
Manter funcionário sem qualificação para a 
execução dos serviços. 

3 
Por empregado e 

por dia 

003 
Suspender ou interromper, em sua totalidade, os 
serviços contratuais, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito. 

6 
Por ocorrência e 

por dia 

004 Subcontratar o serviço. 6 Por ocorrência 

005 
Utilizar as dependências das Unidades de Saúde 
para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

006 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 
equipe de fiscalização, sem motivo justificado. 

4 Por ocorrência 

007 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais. 

6 Por ocorrência 

008 
Indicar preposto sem treinamento, qualificação 
e/ou remuneração compatíveis com a função. 

3 
Por ocorrência e 

por dia 

009 
Demora injustificada no atendimento das 
solicitações emanadas da equipe de fiscalização. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

010 
Permitir a execução dos serviços sem 
acompanhamento do Responsável Técnico. 

4 Por ocorrência 

011 
Iniciar a execução dos serviços fora do prazo 
estabelecido no Termo de Referência, Edital e 
Contrato. 

3 Por dia de atraso 

 

PARA OS ITENS SEGUINTES, DEIXAR DE: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

001 
Apresentar o Plano de Manutenção Preventiva 
detalhado dos serviços a serem realizados. 

5 Por ocorrência 

002 
Cumprir o cronograma previamente 
estabelecido para execução dos serviços 

2 Por dia de atraso 

003 
Substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições 

3 
Por empregado e 

por dia 

004 Manter a documentação de habilitação atualizada 2 
Por item e por 

ocorrência 

005 
Cumprir prazo ou horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela equipe de 

4 Por ocorrência 
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fiscalização 

006 
Cumprir determinação da equipe de fiscalização 
para controle de acesso de seus funcionários 

1 Por ocorrência 

007 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da equipe da fiscalização 

4 Por ocorrência 

008 

Entregar no prazo os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências e 
dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida pela equipe de fiscalização 

4 
Por ocorrência e 

por dia 

009 

Fornecer meios para que seus funcionários 
cumpram as tarefas gerais ou específicas 
previstas no Termo, Edital e Contrato. 
 

1 Por ocorrência 

010 
Cumprir as políticas de segurança da  Unidade de 
Saúde  

2 Por ocorrência 

011 
Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura 
para pagamento, o relatório detalhado dos 
serviços prestados. 

4 Por ocorrência 

012 
Fornecer equipamentos de proteção individual – 
EPI aos seus funcionários para a execução dos 
serviços contratados. 

4 Por ocorrência 

 
15.9.   As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
15.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no 
caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
15.11. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação serão previstas no 
Edital.  

 
16. DA VISTORIA  
 

16.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, examinando as áreas, 
tomando ciência do estado de conservação e características dos equipamentos, e eventuais 
dificuldades para execução dos serviços. 
 
16.2. A vistoria não é de caráter obrigatório, podendo a empresa Licitante participar de todo o 
certame, mesmo que não vistorie o local, devendo preencher a declaração formal de dispensa, 
conforme modelo constante no Edital. 
 
16.3. A Licitante que optar pela não vistoria do local não poderá, em hipótese alguma, descumprir 
qualquer regra, decisão e acordo consequente deste Termo e de sua Proposta. A Licitante que não 
vistoriar o local será tratada nas mesmas condições daquela que vistoriou.  
 
16.4. A Licitante que optar pela vistoria deverá agendar junto a Gerência de Operações, Obras e 
Manutenção da EMSERH, das 08h:00min as 12h:00min e 14h:00min as 18h:00min, o dia e horário. A 
Licitante deverá preencher um Termo de Vistoria, conforme modelo constante no Edital. 
 
16.5. O prazo final para a realização de vistoria é de até 02 (dois) dias úteis antes do dia da Sessão 
Pública. 

 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 

17.1. As despesas decorrentes dessa contratação estarão submetidas à dotação orçamentária 
prevista para atendimento da presente finalidade, a ser consignado pela EMSERH. 
 

18. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
 

18.1.   Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser 
adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
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18.1.1 Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
 
18.1.2 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto 
nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;  
 
18.1.3 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, 
para a execução de serviços; 
 
18.1.4 Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 
 
18.1.5 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE 
nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;  
 
18.1.6 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos;  
 
18.1.7 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as 
comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 
repasse aos fabricantes ou importadores, conforme disposto na legislação vigente; 
 
18.1.8 Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas fluorescentes e frascos de 
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 

 
19. DO ATENDIMENTO DA DEMANDA 
 

19.1 . A CONTRATADA deverá:  
 

a) Manter, durante toda a vigência do contrato, preposto que atenda as solicitações emanadas do 
CONTRATANTE para execução dos serviços;  
 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo representante 
do CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do preposto e os fornecer de 
forma gratuita independentemente do meio utilizado para realizar a solicitação (telefone, página na 
internet, etc.);  

 
20. DO USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA  
 

20.1 . Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 
apresentem eficiência energética e redução de consumo.  

 
20.2 . Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia fornecidas pela CONTRATANTE. 

 
21.  DA POLUIÇÃO SONORA  

 
21.1 . Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a 
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em 
decibel - Db-A, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído 
excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição.  
 
21.2 . A CONTRATADA deverá adquirir equipamentos de proteção individual (protetor auricular) 
quando necessário.  
 



 

Página 40 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

21.3 . A CONTRATADA deve preferir o uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o objetivo 
de reduzir os níveis de ruído. 

 
22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

22.1. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em 
parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços.  
 
22.2. As condições estabelecidas neste documento farão parte do contrato e do edital da licitação, 
visando à prestação dos serviços, independente de estarem nele transcritas. 
 
22.3 São partes integrantes deste Termo de Referência: 

 
Anexo A – Relação das unidades/Endereços e dos grupos geradores 

 
São Luís (MA), 05 de dezembro de 2017. 

 
 

ELABORADOR:                                                        DE ACORDO: 
 
 

Leandro Rafael N. Azevedo                                 Kamila Pereira C. de Aguiar 
Consultor de Compras                                            Executiva de Compras 

Matrícula n° 2684                                                     Matrícula n° 2703 
 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
 
 

RAMON CHAVES DE S. PORTO 
Engenheiro Eletricista 

Matrícula n° 641 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 41 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 
 

ANEXO I-A 
 

RELAÇÃO DE UNIDADES/ENDEREÇOS E DOS GRUPOS GERADORES. 
 

LOTE 01 - REGIONAL SÃO LUIS 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF 
DESCRIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

KVA 

1 Unidade Mista do Maiobão 
Rua 13, S/N - 
Maiobão 

Paço do 
Lumiar - MA 

HEIMER 150 

2 
Agência Transfusional de 
Paço do Lumiar 

Av. 13, S/N - 
Maiobão 

Paço do 
Lumiar - MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-
22) - (São Luís - Hemomar) 

10 

3 UPA Araçagy 
Avenida dos 
Holandeses S/N - 
Araçagy 

São José de 
Ribamar - MA 

Motor: MWM; Modelo: D229-4; 
Tensão: 380; Corrente:76A; 
Frequência: 60HZ; Rotação: 
1800 RPM  

55 

4 
Agência Transfusional do 
Socorrão II 

 Av. Tancredo 
Neves, 3685, São 
José de Ribamar - 
MA 

São José de 
Ribamar - MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-
22) 

10 

5 
Hemomar - HEMONÚCLEO 
Coordenador 

Rua 05 de Janeiro, 
S/N - Jordoa 

São Luís - MA 
GMG - HEIMER (MOTOR FIAT 
FPT) 

150 

6 
Hemomar - HEMONÚCLEO 
Coordenador 

Rua 05 de Janeiro, 
S/N - Jordoa 

São Luís - MA 
GMG - HEIMER (MOTOR 
MERCEDEZ) 

205 

7 LACEN 
Rua Afonso Pena 
S/N - Centro 

São Luís - MA HEIMER 450 

8 
Centro de Especialidades 
Medicas e Diagnostico Dr. 
Luiz Alfredo Neto Guterres  

Rua João Luís, 3684 
- Diamante 

São Luís - MA STEMAC 266 

9 Hospital Presidente Vargas 
Rua 05 Janeiro nº 
166 - Jordoa 

São Luís - MA 
STEMAC Modelo: O2R200; 
Motor Tipo MS3.9T 

75 

10 
UPA Vinhais e Centro de 
Especialidades Médicas do 
Vinhais 

Rua 105 Avenida 02 
S/N - Vinhais 

São Luís - MA 
NEGRINE; Modelo: MWM 4 
CILINDROS 

60 

11 
UPA Cidade Operária e 
CEM Cidade Operária 

Av. Principal S/N - 
Cidade Operária 

São Luís - MA 
Marca WEG; Modelo 6.12 TCA 
STEMAC 

 230  

12 
Hospital Dr. Adelson de 
Sousa Lopes e UPA Vila 
Luizão 

Rua São Paulo, 276 
- Vila Luizão 

São Luís - MA HEIMER; Modelo: 32/22 170 

13 

Hospital de Referência 
Estadual de Alta 
Complexidade Tarquino 
Lopes Filho 

Praça Neto 
Guterres, nº 02 - 
Madre Deus 

São Luís - MA WEG, Motor KUMES 360 

14 UPA Itaqui Bacanga 
Rua Portugal S/N - 
Baganca  

São Luís - MA MWM 55 

15 UPA Parque Vitória 

Av. José Santana nº 
20 QD. 30 - 
Residencial 
Canudos 

São Luís - MA 
Motor MWM; Modelo D-229-4; 
KW-RPM 44.01800 

55 

 
LOTE 02 - REGIONAL ITAPECURU 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO KVA 

1 
Hospital Regional 
Adélia Matos 
Fonseca 

Rua Humberto de 
Campos, S/N - Centro 

Itapecuru 
Mirim - MA 

Motor FPT Modelo: NEF67TM6; 
Alternador: HEIMER Modelo: ATED-
33/35; Módulo: DKG-307 

230 

2 
Hospital Regional de 
Morros 

Rua Principal S/N - 
Coelho 

Morros - MA Motor MWM Modelo: D-225-4 75 

3 
Hospital Regional de 
Matões do Norte 

BR 135 S/N - Centro 
Matões do 
Norte - MA 

HEIMER 75 
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4 
Hospital Regional de 
Barreirinhas 

Av-01 nº 15 Loteamento 
Parque das Dunas- 
Cidade Nova 

Barreirinhas - 
MA 

STEMAC (MODELO: GTA, MOTOR: 
MWM, GERADOR: WEG) 

230 

5 
Hospital de Paulino 
Neves 

MA-315, Paulino Neves 
- MA, 65585-000 

Paulino Neves 
LEON HEIMER (MODELO: ATED, 
MOTOR: FIAT FPT, GERADOR: 
HEIMER) 

75 

6 
Agência 
Transfusional de 
Vargem Grande 

Rua Hemetério Leitão, 
S/N - Centro 

Vargem 
Grande - MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 

7 
Agência 
Transfusional de 
Araioses 

Rua Dr. Paulo Ramos, 
S/N - Centro 

Araioses - MA GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 

8 
Agência 
Transfusional de 
Barreirinhas 

MA 402, S/N (ao lado 
da casa do Turista) 

Barreirinhas - 
MA 

GMG - TAMONTINNE (São Luís - 
Hemomar) 

55 

9 
Agência 
Transfusional de 
Rosário 

Rua Eurico Macedo, 
S/N - Centro 

Rosário - MA GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 

 
LOTE 03 - REGIONAL CAXIAS 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO KVA 

1 
Hospital Alarico 
Nunes Pacheco 

 Av. Luís Firmino de 
Sousa, 2258 - São 
Benedito 

Timon - MA HEIMER 200 

2 Upa Codó 
395, R. Santa Rita, 
217 

Codó - MA STEMAC 55 

3 
Hospital Regional 
de Caxias  

MA-034, 4207 Caxias - MA STEMAC 230 

4 
Hospital 
Macrorregional de 
Coroatá  

 Travessa do Burit, 
122 - Trizidela 

Coroatá - MA HEIMER 230 

5 UPA Chapadinha 
Av. José Sarney, 232-
254, 65500-000 

Chapadinha - 
MA 

STEMAC (MOTOR/MODELO: PPT FIAT 
NEF-S7TAMS) (GERADOR/MODELO: 
WEG GTA 251A127) 

220 

6 UPA Coroatá 
396, Tv. Euríco 
Ribeiro, 390 

Coroatá - MA STEMAC 55 

7 UPA Timon  
900, R. São 
Sebastião, 864 - 
Formosa 

Timon - MA STEMAC 55 

8 
Hospital Regional 
de Peritoró 

BR-316, 5000 Peritoró - MA HEIMER 230 

9 
Hospital Regional 
de Alto Alegre  

Rua Tereza Murad – 
Tucum s/n 

Alto Alegre - 
MA 

HEIMER 230 

10 
Hospital Regional 
de Timbiras  

774, R Mundoca 
Alvin, 612 

Timbiras - 
MA 

STEMAC 230 

11 
Núcleo de 
Hemoterapia de 
Caxias 

Av . Valter brito, 286 - 
Campo de Belém 

Caxias - MA GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 75 

12 
Núcleo de 
Hemoterapia de 
Codó 

Rua Barão do rio 
Branco, S/N - São 
Sabastião 

Codo - MA GMG - HEIMER (MOTOR MWM) 75 

13 
Agência 
Transfusional de 
Coelho Neto 

Rua Francisco 
Antonio de Sousa, 
S/N - São Francisco 

Coelho Neto 
- MA 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 

 
LOTE 04 - REGIONAL BACABAL  

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF 
DESCRIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

KVA 

1 
Agência Transfusional de 
Bacabal 

Rua Dias carneiro, S/N - 
Ramal 

Bacabal - MA GMG - TRAMONTINNE 7,5 

2 
Agência Transfusional de 
Gov. Nunes Freire 

Rua Alto São José, S/N - 
Vila Paraíba 

Gov. Nunes 
Freire - MA 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 

3 
Agência Transfusional de 
Lago da Pedra 

Rua Senador Vitorino 
Freire, S/N - Centro 

Lago da Pedra - 
MA 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 

4 Núcleo de Hemoterapia de Av. Otávio Passos, S/N - Pedreiras - MA GMG - HEIMER 60 
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Pedreiras Goiabal (MOTOR MWM) 

5 
Núcleo de Hemoterapia de 
Santa Inês  

Rua da Pedra Branca, 
S/N - Centro 

Santa Inês - MA 
GMG - HEIMER 
(MOTOR MWM) 

60 

6 
Agência Transfusional de 
Santa Luzia do Tide 

Rua da Pedra Branca, 
S/N - Centro 

Santa Luzia do 
Tide - MA 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 

7 
Agência Transfusional de 
Zé Doca 

Praça da Meteorologia, 
664 - Vila Barroso 

Zé Doca - MA GMG - TRAMONTINNE 10 

 
LOTE 05 - REGIONAL PRESIDENTE DUTRA 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF 
DESCRIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

KVA 

1 
Hospital Regional Dr. Carlos 
Macieira 

Rua Rui Barbosa nº 
321 - Centro 

Colinas - MA HEIMER 75 

2 
Hospital Regional de Urgência 
e Emergência de Presidente 
Dutra 

Rua Honorato 
Gomes, S/N - Centro 

Presidente Dutra 
- MA 

Motor VOLVO; Gerador 
HEIMER; 60HZ 

500 

3 UPA São João dos Patos 
Rua Principal S/N - 
Santiago 

São João dos 
Patos - MA 

Gerador STEMAC; 
Motor/Modelo: MWM D4 

55 

4 
Agência Transfusional de Barra 
do Corda 

Vila Canadá, S/N - 
INCRA 

Barra do Corda - 
MA 

GMG - HEIMER (MOTOR 
BTD-22) 

10 

5 
Agência Transfusional de 
Barão de Grajaú 

Rua Dr. Paulo 
Ramos, S/N - Centro 

Barrão de 
Grajaú - MA 

GMG - TAMONTINNE 
(São Luís - Hemomar) 

7,5 

7 
Agência Transfusional de 
Presidente Dutra 

Travessa Vitorino 
Lucena, S/N - Centro 

Presidente Dutra 
- MA 

GMG - HEIMER (MOTOR 
BTD-22) 

20 

8 
Núcleo de Hemoterapia de São 
João dos Patos 

Rua Joaquim Távora, 
S/N - Centro 

São João dos 
Patos - MA 

GMG - TRAMONTINNE 10 

 
LOTE 06 - REGIONAL IMPERATRIZ 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO KVA 

1 
Hospital Regional 
Materno Infantil 

Rua Coriolando 
Milhomens nº 42 - 
Centro 

Imperatriz - 
MA 

 Motor FIAT; Modelo: D-226-4 
Cilindros; Marca: NEGRINI, 
GERADOR: HEIMER 

266 

2 
Hospital Regional 
Materno Infantil 

Rua Coriolando 
Milhomens nº 42 - 
Centro 

Imperatriz - 
MA 

STEMAC (Motor MWM; Modelo: D-
229-6 Cilindros)  

60 

2 UPA Imperatriz 
Av. Bernardo Sayão 
nº 968 - Nova 
Imperatriz  

Imperatriz - 
MA 

Motor STECMA; Modelo: MWB 
B1N467011 

55 

3 
Hospital Regional de 
Grajaú 

Avenida Arruda Filho, 
S/N, Vila São Roque 

Grajaú - MA 
Cramaco, Modelo: GER CRA G2R 
250LB/4 - 581040, Motor Diesel MWM 
6.12TCA - F1T072088. 

266 

4 
Agência 
Transfusional de 
Açailândia 

Rua João e Deus, S/N 
- Trancredo Neves 

Açailândia - 
MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 

5 
Agência 
Transfusional de 
Alto Parnaíba 

Rua Governador José 
Sarney, S/N - Santa 
Cruz 

Alto Parnaíba 
- MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 

6 
Núcleo de 
Hemoterapia de 
Balsas 

Rua José Leão, S/N - 
Centro 

Balsas - MA GMG (MOTOR MWM) 60 

7 
Agência 
Transfusional de 
Carolina 

Rua Benedito leite, 57 
- Centro 

Carolina - MA 
GMG - TRAMONTINNE (S.LUIS - 
HEMOMAR) 

7,5 

8 
Núcleo de 
Hemoterapia de 
Imperatriz 

Rua Coriolando 
Milhomens nº 42 - 
Centro 

Imperatriz - 
MA 

GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 75 

9 
Agência 
Transfusional de 
Itinga 

Rua Senador José 
Sarney, 41 - Centro 

Itinga - MA GMG - HEIMER (MOTOR BTD-22) 10 
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LOTE 07- REGIONAL PINHEIRO 

ITEM UNIDADES  ENDEREÇO CIDADE/UF 
DESCRIÇÃO DO 
EQUIPAMENTO 

KVA 

1 
Núcleo de Hemoterapia de 
Pinheiro 

Rua Maria Pinheiro Paiva, 
S/N  

Pinheiro - MA 
GMG - HEIMER (MOTOR 
MWM) 

60 

2 
Agência Transfusional de 
Carutapera 

Rua Epitácio Cafeteira, S/N 
- Santa Luzia 

Carutapera - 
MA 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 

3 
Agência Transfusional de 
Cururupu 

Rua Coronel Farias, S/N - 
Centro 

Cururupu - 
MA 

GMG - HEIMER (MOTOR 
BTD-22) 

20 

4 
Agência Transfusional de 
Viana 

Praça Monsenhor Arouche, 
S/N - Matriz 

Viana - MA GMG - TRAMONTINNE 10 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO I-B 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA / VALOR ESTIMADO 

 

LOTE 01 - REGIONAL SÃO LUÍS 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 Unidade Mista do Maiobão HEIMER 150 
                   

2.088,33  
            

25.059,96  

      124.410,00  

2 
Agência Transfusional de 
Paço do Lumiar 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) - 

(São Luís - Hemomar) 
10 

                   
1.300,00  

            
15.600,00  

3 UPA Araçagy 

Motor: MWM; Modelo: 
D229-4; Tensão: 380; 

Corrente:76A; 
Frequência: 60HZ; 

Rotação: 1800 RPM  

55 
                   

1.776,00  
            

21.312,00  

4 
Agência Transfusional do 
Socorrão II 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.300,00  
            

15.600,00  

5 
Hemomar - 
HEMONÚCLEO 
Coordenador 

GMG - HEIMER 
(MOTOR FIAT FPT) 

150 
                   

1.821,67  
            

21.860,04  

6 
Hemomar - 
HEMONÚCLEO 
Coordenador 

GMG - HEIMER 
(MOTOR MERCEDEZ) 

205 
                   

1.910,00  
            

22.920,00  

7 LACEN HEIMER 450 
                   

2.723,33  
            

32.679,96  

8 
Centro de Especialidades 
Medicas e Diagnostico Dr. 
Luiz Alfredo Neto Guterres  

STEMAC 266 
                   

2.351,67  
            

28.220,04  

9 Hospital Presidente Vargas 
STEMAC Modelo: 

O2R200; Motor Tipo 
MS3.9T 

75 
                   

1.827,67  
            

21.932,04  

10 
UPA Vinhais e Centro de 
Especialidades Médicas do 
Vinhais 

NEGRINE; Modelo: 
MWM 4 CILINDROS 

60 
                   

1.850,00  
            

22.200,00  

11 
UPA Cidade Operária e 
CEM Cidade Operária 

Marca WEG; Modelo 
6.12 TCA STEMAC 

 230  
                   

2.448,33  
            

29.379,96  

12 
Hospital Dr. Adelson de 
Sousa Lopes e UPA Vila 
Luizão 

HEIMER; Modelo: 32/22 170 
                   

2.176,67  
            

26.120,04  

13 

Hospital de Referência 
Estadual de Alta 
Complexidade Tarquino 
Lopes Filho 

WEG, Motor KUMES 360 
                   

2.626,67  
            

31.520,04  

14 UPA Itaqui Bacanga MWM 55 
                   

1.879,67  
            

22.556,04  
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15 UPA Parque Vitória 
Motor MWM; Modelo D-

229-4; KW-RPM 
44.01800 

55 
                   

1.879,67  
            

22.556,04  

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1 = B + C 

 
359.516,16 483.926,16 

 

LOTE 02 - REGIONAL ITAPECURU 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Hospital Regional Adélia 
Matos Fonseca 

Motor FPT Modelo: 
NEF67TM6; Alternador: 
HEIMER Modelo: ATED-
33/35; Módulo: DKG-307 

230 2.676,67 32.120,04 

         
33.910,00  

2 
Hospital Regional de 
Morros 

Motor MWM Modelo: D-
225-4 

75 2.080,00 24.960,00 

3 
Hospital Regional de 
Matões do Norte 

HEIMER 75 2.116,67 25.400,04 

4 
Hospital Regional de 
Barreirinhas 

STEMAC (MODELO: 
GTA, MOTOR: MWM, 

GERADOR: WEG) 
230 2.666,67 32.000,04 

5 Hospital de Paulino Neves 

LEON HEIMER 
(MODELO: ATED, 

MOTOR: FIAT FPT, 
GERADOR: HEIMER) 

75 2.156,67 25.880,04 

6 
Agência Transfusional de 
Vargem Grande 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 1.469,67 17.636,04 

7 
Agência Transfusional de 
Araioses 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 1.503,33 18.039,96 

8 
Agência Transfusional de 
Barreirinhas 

GMG - TAMONTINNE 
(São Luís - Hemomar) 

55 1.856,00 22.272,00 

9 
Agência Transfusional de 
Rosário 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 1.501,67 18.020,04 

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2 = B + C 

 
216.328,20 250.238,20 

 

LOTE 03 - REGIONAL CAXIAS 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Hospital Alarico Nunes 
Pacheco 

HEIMER 200 
                   

2.643,33  
            

31.719,96  

      110.980,00  

2 Upa Codó STEMAC 55 
                   

1.983,33  
            

23.799,96  

3 
Hospital Regional de 
Caxias  

STEMAC 230 
                   

2.708,67  
            

32.504,04  

4 
Hospital Macrorregional de 
Coroatá  

HEIMER 230 
                   

2.706,67  
            

32.480,04  
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5 UPA Chapadinha 

STEMAC 
(MOTOR/MODELO: 

PPT FIAT NEF-
S7TAMS) 

(GERADOR/MODELO: 
WEG GTA 251A127) 

220 
                   

2.790,00  
            

33.480,00  

6 UPA Coroatá STEMAC 55 
                   

1.983,33  
            

23.799,96  

7 UPA Timon  STEMAC 55 
                   

1.983,33  
            

23.799,96  

8 
Hospital Regional de 
Peritoró 

HEIMER 230 
                   

2.700,00  
            

32.400,00  

9 
Hospital Regional de Alto 
Alegre  

HEIMER 230 
                   

2.700,00  
            

32.400,00  

10 
Hospital Regional de 
Timbiras  

STEMAC 230 
                   

2.700,00  
            

32.400,00  

11 
Núcleo de Hemoterapia de 
Caxias 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

75 
                   

2.074,33  
            

24.891,96  

12 
Núcleo de Hemoterapia de 
Codó 

GMG - HEIMER 
(MOTOR MWM) 

75 
                   

1.935,00  
            

23.220,00  

13 
Agência Transfusional de 
Coelho Neto 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 
                   

1.861,67  
            

22.340,04  

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 3 = B + C 

 
369.235,92 480.215,92 

 

LOTE 04 - REGIONAL BACABAL 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Agência Transfusional de 
Bacabal 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 
                   

1.470,00  
            
17.640,00  

 R$  46.130,00  

2 
Agência Transfusional de 
Gov. Nunes Freire 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.470,00  
            
17.640,00  

3 
Agência Transfusional de 
Lago da Pedra 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 
                   

1.470,00  
            
17.640,00  

4 
Núcleo de Hemoterapia de 
Pedreiras 

GMG - HEIMER 
(MOTOR MWM) 

60 
                   

2.007,67  
            
24.092,04  

5 
Núcleo de Hemoterapia de 
Santa Inês  

GMG - HEIMER 
(MOTOR MWM) 

60 
                   

1.995,00  
            
23.940,00  

6 
Agência Transfusional de 
Santa Luzia do Tide 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 
                   

1.506,67  
            
18.080,04  

7 
Agência Transfusional de 
Zé Doca 

GMG - TRAMONTINNE 10 
                   

1.530,00  
            
18.360,00  

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 4 = B + C 

 
137.392,08 183.522,08 

 

LOTE 05 - REGIONAL PRESIDENTE DUTRA 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Hospital Regional Dr. 
Carlos Macieira 

HEIMER 75 
                   

2.271,67  
27.260,04 38.560,00 
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2 
Hospital Regional de 
Urgência e Emergência de 
Presidente Dutra 

Motor VOLVO; Gerador 
HEIMER; 60HZ 

500 
                   

3.186,67  
38.240,04 

3 UPA São João dos Patos 
Gerador STEMAC; 

Motor/Modelo: MWM D4 
55 

                   
2.390,00  

28.680,00 

4 
Agência Transfusional de 
Barra do Corda 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.720,00  
20.640,00 

5 
Agência Transfusional de 
Barão de Grajaú 

GMG - TAMONTINNE 
(São Luís - Hemomar) 

7,5 
                   

1.730,00  
20.760,00 

6 
Agência Transfusional de 
Presidente Dutra 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

20 
                   

1.793,33  
21.519,96 

7 
Núcleo de Hemoterapia de 
São João dos Patos 

GMG - TRAMONTINNE 10 
                   

1.795,67  
21.548,04 

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 5 = B + C 

 
178.648,08 217.208,08 

 

LOTE 06 - REGIONAL IMPERATRIZ 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Hospital Regional Materno 
Infantil 

 Motor FIAT; Modelo: D-
226-4 Cilindros; Marca: 
NEGRINI, GERADOR: 

HEIMER 

266 
                   

2.595,00  
            

31.140,00  

         
62.840,00  

2 
Hospital Regional Materno 
Infantil 

STEMAC (Motor MWM; 
Modelo: D-229-6 

Cilindros)  
60 

                   
2.396,67  

            
28.760,04  

3 UPA Imperatriz 
Motor STECMA; Modelo: 

MWB B1N467011 
55 

                   
2.393,33  

            
28.719,96  

4 
Hospital Regional de 
Grajaú 

Cramaco, Modelo: GER 
CRA G2R 250LB/4 - 
581040, Motor Diesel 

MWM 6.12TCA - 
F1T072088. 

266 
                   

2.530,00  
            

30.360,00  

5 
Agência Transfusional de 
Açailândia 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.878,33  
            

22.539,96  

6 
Agência Transfusional de 
Alto Parnaíba 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.948,33  
            

23.379,96  

7 
Núcleo de Hemoterapia de 
Balsas 

GMG (MOTOR MWM) 60 
                   

2.246,67  
            

26.960,04  

8 
Agência Transfusional de 
Carolina 

GMG - TRAMONTINNE 
(S.LUIS - HEMOMAR) 

7,5 
                   

1.945,00  
            

23.340,00  

9 
Núcleo de Hemoterapia de 
Imperatriz 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

75 
                   

2.032,67  
            

24.392,04  

10 
Agência Transfusional de 
Itinga 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

10 
                   

1.936,67  
            

23.240,04  

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 6 = B + C 

 
262.832,04 325.672,04 
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LOTE 07 - REGIONAL PINHEIRO 

Item Unidade 
Descrição do 
Equipamento 

KVA 

VALOR MÉDIO 

VALOR MENSAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR GERADOR 
(A) 

VALOR ANUAL 
SERV. MANUT. 
PREVENTIVA 

POR 
GERADOR 
(B)=Ax12 

VALOR 
ANUAL 
SERV. 

MANUT. 
CORRETIVA + 

PEÇAS © 

1 
Núcleo de Hemoterapia de 
Pinheiro 

GMG - HEIMER 
(MOTOR MWM) 

60 
                   

1.895,67  
            

22.748,04  

 R$  26.360,00  

2 
Agência Transfusional de 
Carutapera 

GMG - TRAMONTINNE 7,5 
                   

1.506,67  
            

18.080,04  

3 
Agência Transfusional de 
Cururupu 

GMG - HEIMER 
(MOTOR BTD-22) 

20 
                   

1.718,33  
            

20.619,96  

4 
Agência Transfusional de 
Viana 

GMG - TRAMONTINNE 10 
                   

1.616,67  
            

19.400,04  

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 7 = B + C 

 
80.848,08 107.208,08 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 2.047.990,56 (dois milhões, quarenta e sete mil, 
novecentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos) sendo: 
 

LOTE I – REGIONAL SÃO LUÍS: R$ 483.926,16 (quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e 
vinte e seis reais e dezesseis centavos); 
 
LOTE II – REGIONAL ITAPECURU: R$ 250.238,20 (duzentos e cinquenta mil, duzentos e trinta 
e oito reais e vinte centavos); 
 
LOTE III – REGIONAL CAXIAS: R$ 480.215,92 (quatro centos e oitenta mil, duzentos e quinze 
reais e noventa e dois centavos); 
 
LOTE IV – REGIONAL BACABAL: R$ 183.522,08 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e vinte 
e dois reais e oito centavos); 
 
LOTE V – REGIONAL PRESIDENTE DUTRA: R$ 217.208,08 (duzentos e dezessete mil, 
duzentos e oito reais e oito centavos); 
 
LOTE VI – REGIONAL IMPERATRIZ: R$ 325.672,04 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 
setenta e dois reais e quatro centavos); 
 
LOTE VII – REGIONAL PINHEIRO: R$ 107.208,08 (cento e sete mil, duzentos e oito reais e oito 
centavos). 

 
 

VALORES ESTIMADOS ANUAIS PARA PEÇAS 

LOTE I R$ 124.410,00 

LOTE II R$ 33.910,00 

LOTE III R$ 110.980,00 

LOTE IV R$ 46.130,00 

LOTE V R$ 38.560,00 

LOTE VI R$ 62.840,00 

LOTE VII R$ 26.360,00 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

 
 
Ao 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2017 – CSL/EMSERH 

 
 
A empresa (--razão social do licitante--) com endereço na __________ inscrita no CNPJ/MF sob nº 
______ pelo seu representante legal infra-assinado, vem credenciar o(a) Sr.(a) _______________ 
portador(a) do RG nº _____ e do CPF nº ______ para, na qualidade de representante legal da 
empresa _______________ participar da licitação instaurada pela EMPRESA MARANHENSE DE 
SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-
CSL/EMSERH, cujo objeto trata da -------OBJETO-------, outorgando-lhe poderes para em nome da 
Empresa _______________ ofertar lances,  assinar documentos, requerer, concordar, interpor e 
desistir de Recursos, enfim praticar todos os demais atos inerentes ao certame licitatório. 

 
 

Local e data 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 

 
 

 
Obs.: A carta credencial deverá ser confeccionada e apresentada em papel impresso pela 
empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUESITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
Ao 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2017 – CSL/EMSERH 

 
A empresa _______________ estabelecida na cidade de __________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
__________, pelo seu representante legal infra- assinado, em cumprimento ao disposto no artigo 4º 
inciso VII da Lei Federal n°10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA sob as penalidades da Lei 
que em conformidade com o Edital, cumpre plenamente os requisitos para Habilitação no PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH, estando, portanto, apto a participar do certame 
licitatório. 

 
Local e data 

 
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 

e a devida identificação e qualificação) 
 
 
 

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada, devendo ser confeccionada e apresentada em papel 
impresso pela empresa licitante, em atendimento ao Edital. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

DA HABILITAÇÃO 
 

 
 
Ao 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2017 – CSL/EMSERH 
 
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _______, 
sediada na ------(endereço completo)-----, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, 
nos termos do artigo 32, § 2º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente 
data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe 
nenhum pedido de falência ou concordata. 
  

 
 

Local e data 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988. 
 
 

 
Ao 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2017 – CSL/EMSERH 
  
 
A empresa (_____razão social do licitante_____) com endereço na _______________ inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº __________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, 
_______________, portador(a) da cédula de identidade nº _____ e do CPF Nº __________ sob 
pena de submeter-se à aplicação das sanções definidas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de junho 
de 2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, D E C L A R A R, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da citada Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega 
menores com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer 
empregado menor de 16 (dezesseis) anos 
 
Ressalva: Caso empregue menor na condição de “menor aprendiz” preencher a ressalva abaixo: 
 

RESSALVA: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 

Local e data 
 

(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura 
e a devida identificação e qualificação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 

 
ANEXO VI 

 
TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 

PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO. 
 
 

Ao 
Pregoeiro da EMSERH 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2017 – CSL/EMSERH 

 
 

A empresa .........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na 
................................, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr(a)..................................................., R.G. nº..................., CPF nº ......................., DECLARA para 
os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato 
Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de 
segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela 
previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.  
 
 

Local e Data. 
 

 
(nome da empresa e do seu representante legal, com assinatura e a devida identificação e 

qualificação) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 
 

ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE VISITA/VISTORIA 
 
 
A empresa ______________________________________________ (razão social), inscrita no 

CNPJ n.º __________________________, sediada a 

________________________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, infra assinado e para fins de participação do Pregão Presencial n.º 091/2017 – 

CSL/EMSERH, declara, expressamente que visitou as áreas do 

______________________________________, em especial aquelas destinadas à 

______________________________________, a fim de inspecionar as instalações e realizar 

vistoria técnica das áreas físicas, equipamentos e outros bens móveis disponibilizados pela 

EMSERH para a consecução do contrato de serviços de 

____________________________________________________________, obtendo o 

conhecimento de todos os detalhes, informações e condições necessárias à elaboração da 

proposta, de acordo com o edital e anexos do presente certame. 

 
São Luis, xx de xxxxxxxxxx de 2017. 

 
 

Representante Legal da Empresa 
Assinatura/Cargo/Carimbo 

 
 

Vistos: 
(colocar data e referência da LICITAÇÃO) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 
 

ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA 
 
 
A empresa ______________________________________________ (razão social), inscrita no 

CNPJ n.º __________________________, sediada a 

________________________________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, infra assinado e para fins de participação do Pregão Presencial n.º 091/2017 – 

CSL/EMSERH, declara, expressamente que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) 

de execução dos serviços, e que ASSUME todo e qualquer risco por essa decisão e SE 

COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e seus anexos que compõe o 

processo na modalidade Pregão Presencial n.º 091/2017 – CSL/EMSERH. Processo 

Administrativo n.º 246.947/2016-EMSERH.  

 
São Luis, xx de xxxxxxxxxx de 2017. 

 
 

Representante Legal da Empresa 
Assinatura/Cargo/Carimbo 

 
 

Vistos: 
(colocar data e referência da LICITAÇÃO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 57 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2017-CSL/EMSERH  
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 246.947/2016-EMSERH 
 

ANEXO IX 
 

###MINUTA DE CONTRATO### 
 

CONTRATO Nº ____/2017-DC/EMSERH. 
REF. PROCESSO Nº 246.947/2016/EMSERH. 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA 
MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
- EMSERH E A EMPRESA 
_______________________________________. 

 
A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EMSERH, empresa pública com 
personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 9.732 de 19 de dezembro de 
2012, estabelecida nesta Capital do Estado do Maranhão, na Av. Borborema, Qd. nº 22, Casa nº 02 
– Bairro Calhau, inscrita no CNPJ sob o nº. 18519709/0001 - 63, neste ato representada por por 
sua Presidente, a Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL, brasileira, médica, solteira, inscrita no 
CPF/MF sob nº 959.067.463-15 e portadora da cédula de identidade nº 421370955 (SSP/MA), 
doravante denominada CONTRATANTE, de outro lado a Empresa________________________, 
CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à ____________________, neste ato representada por 
__________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
XXXXXXXXXXXXXX, inscrito (a) no CPF sob o n.º XXX.XXX.XXX-XX doravante denominada 
CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 
246.947/2016/EMSERH, e em observância ao disposto na Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
alterações, têm entre si justo e contratado o que segue 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO - Contratação de empresa especializada 
na Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e 
insumos, em Grupos Geradores presentes nas Unidades de Saúde administradas pela Empresa 
Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerão todos os elementos dos 
equipamentos, que serão minuciosamente averiguados e regulados, e quando verificados defeitos 
e/ou falhas, deverão ser substituídas suas peças. 
 
2.2 Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico em caráter 
preventivo e corretivo, nos grupos geradores, através de um corpo técnico especializado, 
obedecendo as recomendações dos manuais dos fabricantes e normas técnicas específicas, e com 
a utilização de ferramentas e equipamentos de proteção individual adequados, de modo a garantir a 
conservação e o perfeito funcionamento dos mesmos. 

 
2.3. Manutenção Preventiva 
 
2.3.1 Os serviços de manutenção preventiva em grupos geradores compreendem a recuperação 
dos desgastes naturais que sofrem os equipamentos, efetuando serviços de trocas e reparos, em 
função do tempo de uso, determinado pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já 
previstos e conhecidos, aumentando o tempo de vida útil dos equipamentos e evitando problemas 
de quebra ou desligamento dos equipamentos. 
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2.3.1.1  Não devem ser afastados da manutenção preventiva, a execução de serviços de rotina 
como avaliação da programação implantada, supervisão dos serviços em execução, verificação de 
falhas para que sejam tomadas providências e correções em tempo hábil, assim como os serviços 
prévios de limpeza, reaperto e lubrificação.  

 
2.3.2. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados na seguinte periodicidade: 
 

ATIVIDADE/PERIODICIDADE Quinzenal Mensal Semestral Anual 
Quando 

necessário 

Verificar restrições, furos, vazamentos e 
conexões soltas no sistema de filtro de ar. 

X    
 

Dar a partida no grupo gerador, operando-o por 
30 minutos sob carga não inferior a 1/3 da 
carga nominal, verificando se há vibrações, 
ruídos e vazamento de combustível. 

X    

 

Verificar se há restrições no radiador, 
mangueiras deterioradas e correias do 
ventilador soltas ou deterioradas. 

X    
 

Verificar o nível de combustível e a operação da 
bomba de transferência de combustível. 

X    
 

Verificar se há vazamentos e restrições no 
sistema de escape. 

X    
 

Verificar se os medidores, indicadores e luzes 
estão em perfeito funcionamento. 

X    
 

Verificar se há restrições de ventilação nas 
aberturas de entrada e saída do gerador. 

X    
 

Verificar as conexões do regulador de tensão. X    
 

Verificar o nível de óleo lubrificante. X    
 

Trocar o óleo e os filtros de óleo do motor e 
filtro de combustível. 

  X  
 

X 

Substituir os filtros de respiro do cárter, drenar 
os sedimentos dos tanques, verificar se as 
mangueiras flexíveis apresentam cortes e 
verificar o tirante do governador. 

  X  

 
 
 

X 

Verificar os controles elétricos e alarmes de 
segurança. 

X    
 

Remover o acúmulo de graxa, óleo e sujeira do 
grupo gerador. 

 X   
 

X 

Simular uma queda de energia na rede elétrica. 
Verificar a operação dos comutadores de 
transferência automática, chave de comutação 
e controles associados. 

 X   

 

Tensionar as correias, verificar bateria, limpar 
bomba alimentadora, reapertar coletores e 
cárter, limpar Filtro de Ar, Verificar nível de óleo 
da bomba injetora. 

  X  

 
 
 

X 

Verificar o cubo do ventilador e polias.   X  
 

Verificar os parafusos do coletor de admissão e 
do turbo compressor. 

   X 

 



 

Página 59 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

Limpar a caixa de saída e o quadro de controle 
do gerador. Verificar se há conectores soltos; 
medir e anotar as resistências de isolamento 
dos enrolamentos do gerador. Lubrificar só 
rolamentos. 

    

 
 
 
 

X 

Verificar o funcionamento do disjuntor principal.  X   
 

Trocar o filtro de ar.    X 
 

Reapertar os cabeçotes, verificar a cremalheira, 
testar os bicos injetores. 

    
 
 

X 

Lavar o sistema de arrefecimento.   X  
 

Testar válvula termostática.   X  
 

Verificar as mangueiras, os tubos de óleo, a 
carcaça, eixo e rotores do Turbo Alimentador. 

   X 
 
 

Substituir mangueiras, correias, válvulas 
termostáticas. 

    X 

Ajustar cruzetas e folga das válvulas.     
 

X 
 

Ajustar bicos injetores.     X 

 
2.3.3 Em cada grupo motor-gerador em que for realizada a manutenção preventiva, a Contratada 
deverá relatar na Ordem de Serviço de Manutenção Preventiva os serviços realizados. 

 
2.4  Manutenção Corretiva 
 
2.4.1 Os serviços de manutenção corretiva compreendem os ajustes e correções necessárias 
das instalações ou peças danificadas, advindos de desgaste, falhas ou acidentes a partir da 
identificação de defeitos observados, e o serviço de emergência se dá quando os equipamentos 
deixam de funcionar, seja por evento verificado sem falta de energia, no momento da falta de 
energia ou durante a falta de energia.  
 
2.4.2 A manutenção corretiva deverá ser executada quando solicitada pela Contratante ou 
quando detectada pela Contratada, inclusive aos sábados, domingos e feriados, se houver 
necessidade, com a devida comunicação à fiscalização da Contratante, incluindo, por parte da 
Contratada, o reparo, mão de obra, fornecimentos de peças e componentes a serem instalados nos 
geradores. 
 
2.4.2.1 A chamada para a manutenção corretiva deverá ser atendida no prazo máximo de 24 (vinte 
e quatro) horas, contados do recebimento da solicitação pela Contratada.  
 
2.4.3 Deverão ser executadas as atividades de manutenção corretiva de urgência, independente 
de data e horário do chamado, a serem realizadas no local de instalação do equipamento sem custo 
adicional de mão de obra, com o objetivo de mantê-lo sempre em bom funcionamento e garantido o 
pronto funcionamento a qualquer tempo.  
 
2.4.3.1 Considera-se manutenção corretiva de urgência o serviço indispensável que deva ser 
realizado quando o grupo gerador apresentar problema que comprometa ou inviabilize seu 
funcionamento regular. 
 
2.4.3.2 Os chamados para execução de manutenção corretiva emergencial deverão ser atendidos 
pela Contratada no prazo máximo de 01 (uma) hora, a partir da abertura do chamado, devendo, 
para tanto, ser disponibilizado pela empresa sistema de comunicação móvel (telefone celular) para 



 

Página 60 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

localização do responsável pela efetivação do serviço, a qualquer tempo, arcando com o ônus de 
sua aquisição e utilização. 
 
2.4.4 O atendimento inicial consiste na chegada do técnico ao local de atendimento portando 
ferramentas e instrumentos de diagnóstico.  
 
2.4.5 O técnico da Contratada fará análise do problema ocorrido com o equipamento. O técnico e 
o fiscal do contrato definirão o número de dias para efetivação do conserto (período não superior a 
03 (três) dias). 
 
2.4.6 Após o diagnóstico e a definição de prazo, o fiscal do contrato registrará o prazo na ordem 
de serviço relativa ao serviço requisitado.  
 
2.4.7 Ao atenderem aos chamados o(s) técnico(s) da Contratada deverá (ão) estar portando 
ferramentas adequadas para executar os diagnósticos e reparo no local, se for o caso.  

 
2.4.8 O equipamento submetido à manutenção corretiva, somente terá seu chamado considerado 
atendido com a apresentação de relatório dos serviços executados e das peças substituídas 
quando necessário.  

 
2.4.9 Serão realizados quantos chamados técnicos forem necessários, a pedido da Contratante, 
sem nenhum tipo de ônus.  
 
2.4.10 Em casos excepcionais em que seja necessária a retirada do equipamento das instalações 
da Unidade de Saúde para realização de conserto, deverá a Contratada instalar outro equipamento 
no mesmo local, em que for retirado o aparelho, com as mesmas especificações, arcando com 
todos os custos com o transporte, instalação e remoção (retirada e reinstalação) dos equipamentos.  
 
2.1.10.1 A Contratada somente executará serviços de conserto (Manutenção Corretiva) em 
oficina sempre que esta determinação seja imperiosa, técnica e estritamente necessária para o bom 
funcionamento do( s) Grupo (s) Gerador (es) e quando o (s) conserto(s) executado (s) em campo 
não der (em) uma perfeita garantia de boa operacionalidade, mediante apresentação de relatório ao 
fiscal do contrato e aprovação por este. 
 
2.4.11. A Contratada deverá relatar na Ordem de Serviço de Manutenção Corretiva os serviços 
realizados bem como a relação de peças e insumos utilizados 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Os serviços deverão ser prestados por profissionais devidamente habilitados e credenciados 
pela Contratada, que deverá manter em seu quadro de pessoal responsável técnico habilitado para 
supervisionar a execução dos serviços, que prestará esclarecimentos técnicos pertinentes, 
apresentará especificações detalhadas de peças para aquisição e emitirá laudos e atestados - com 
ART - sobre os equipamentos, sempre que solicitado pela Administração. 

 
3.1.1 Na hipótese de substituição do Responsável Técnico durante o período de vigência do 
contrato, deverá ser imediatamente comunicado a Contratante, para fins de aprovação do nome do 
substituto que deverá atender aos mesmos requisitos exigidos do profissional anterior, bem como a 
apresentação de sua Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), referente à execução dos 
serviços contratados, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da comunicação da Contratada. 

 
3.2.    A equipe técnica mínima que a Contratada deverá dispor para execução dos serviços deverá 
ser composta de: 

 
a) 01 (um) engenheiro eletricista ou mecânico, com certidão de registro ou visto no CREA-

MA, como responsável técnico pelos grupos geradores do lote administrado pela 
Contratada; 
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b) 01 (um) técnico eletrotécnico ou eletromecânico com experiência comprovada na 
atividade de manutenção de grupo motor-gerador por Unidade de Saúde; 

 
3.3.  Os profissionais designados pela Contratada para execução dos serviços deverão apresentar-
se no local de trabalho pontualmente, trajando uniforme completo e limpo, além de crachá 
contendo: foto recente, nome completo e função na empresa. 
 
3.3.1.  A Contratada deverá fornecer uniforme completo a todos os seus empregados que atuarem 
na execução direta dos serviços. Por uniforme completo, entende-se o conjunto de calça, camisa e 
calçado com solado de borracha em condições de perfeito isolamento, além de outros 
equipamentos de proteção individual (EPIs) exigidos, conforme a natureza da tarefa (óculos, luvas, 
protetor auricular etc.) e a legislação vigente. 

 
3.4.    A Contratada deve refazer às suas custas, em até 24 (vinte e quatro) horas contados do 
recebimento da notificação da Contratante, todos os serviços que apresentarem defeitos, erros, 
omissão ou quaisquer outras irregularidades constatadas pela fiscalização, inclusive com reposição 
de peças danificadas durante a manutenção.  
 
3.5.  Quando forem diagnosticadas falhas e/ou defeitos, e verificada a necessidade de substituição 
de peças, e que estas não estejam cobertas pela garantia do fabricante dos equipamentos, deverá 
a Contratada apresentar à Contratante, em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados 
do atendimento técnico que lhe deu origem, laudo técnico com detalhamento das peças e do 
número de horas necessárias para manutenção corretiva, para apreciação e autorização da 
Contratante. 
 
3.6.  Os serviços serão executados de acordo com os manuais dos fabricantes dos equipamentos, 
normas técnicas específicas, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e 
normas da ANVISA. 
 
3.7.    Os serviços de manutenção preventiva e assistência técnica corretiva a serem prestados pela 
Contratada nos Grupos Geradores compreendem o que segue: 
 
3.7.1. A Contratada procederá, periodicamente, a manutenção preventiva conforme tabela 
constante no subitem 7.3.2 e seus critérios normais de manutenção, a exames, limpezas, ajustes e 
lubrificações e, sempre que necessário, fará conserto dos equipamentos descritos no ANEXO A 
deste Termo de Contrato, de acordo com os manuais técnicos de manutenção dos fabricantes. 
 
3.7.2. A Contratada efetuará o conserto dos defeitos existentes por ocasião do início do contrato, 
mesmo os provenientes de manutenção e/ou instalação deficiente. 
 
3.7.3. A Contratada manterá em seu estabelecimento mais próximo estoque de peças de uso mais 
frequente para reposição, sendo sua responsabilidade, sem qualquer ônus adicional a Contratante, 
o fornecimento dos materiais de consumo necessários para os serviços, como água destilada, 
lubrificantes, produtos de limpeza, produtos químicos, estopas, solventes, escovas, lixas, etc. 
 
3.7.4. A Contratada promoverá, após apresentação de relatório ao Fiscal do contrato, a 
substituição de peças que apresentem desgaste natural, que possam comprometer a segurança ou 
o bom funcionamento do gerador. 
 
3.7.5.  A Contratada deverá apresentar declaração datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, que durante a execução dos 
serviços usará tão somente, peças e componentes novos, originais, não recondicionadas, 
recomendadas pelo fabricante e pelas normas técnicas vigentes, com garantia de 01 (um) ano 
contados da sua instalação no equipamento. 
 
3.7.6.  A Contratada deverá apresentar declaração datada e assinada pelo representante legal da 
empresa, em até 05 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, de que na execução dos 
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serviços objeto do presente Termo Referência, obedecerá às Normas Técnicas da ABNT e as 
orientações dos fabricantes dos equipamentos, e legislações pertinentes e aplicáveis. 
 
3.7.7.   A Contratada deverá prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente, 
por telefone, que permita a Contratante o acesso através de ligação local, com atendimento 24 
(vinte e quatro) horas por dia, todos os dias do ano.  
 
3.7.8. Sempre que solicitado, deverá o Responsável Técnico da empresa, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, comparecer ao local de prestação dos serviços para esclarecimentos de 
ordem técnica/operacional. 
 
3.8.   A Contratada deverá apresentar Plano de Manutenção Preventiva detalhado a ser seguido 
durante toda a execução contratual. No plano de manutenção apresentado pela Contratada, 
deverão estar relacionados todos os componentes dos geradores contendo suas especificações, 
tipo de manutenção para cada componente, funções desses componentes, periodicidade das 
manutenções de acordo com o subitem 2.3.2 deste Termo e suas finalidades dentro do sistema de 
geradores, indicando as suas localizações. A fiscalização incluirá, a qualquer tempo, no plano de 
manutenção, tantos itens de manutenção quantos forem necessários, visando à segurança e à 
perfeita manutenção dos geradores. 
 
3.8.1. O Plano de Manutenção deve ser assinado pelo responsável técnico da empresa, e 
apresentado, em até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, a Gerência de Operações, 
Obras e Manutenção da EMSERH para apreciação e aprovação.  
 
3.9.    RELATÓRIOS 
 
3.9.1. O RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL (RTI), encaminhado à fiscalização, com protocolo até o 5º 
dia útil do mês subsequente ao início do contrato, deverá iniciar com inspeção local dos serviços, 
incluindo verificação, registros de dados em geral e testes adequados e mecanismos que 
consubstanciam o objeto contratado, constituindo referência inicial e formação de parâmetros de 
eficiência e desempenho às manutenções contratadas. 
 
3.9.1.1. A Contratada deverá, caso os equipamentos não estejam em condições apropriadas de 
operacionalidade, estimar a quantidade de horas técnicas necessárias para o serviço de 
manutenção corretiva, levantar e orçar as peças e insumos que deverão ser substituídos e 
apresentar ao fiscal para aprovação. 
 
3.9.2.  O RELATÓRIO TÉCNICO ANUAL: A época dos serviços a serem realizados no 11º mês do 
contrato deverá ser elaborada pela Contratada e encaminhado à Fiscalização, destacando a 
relação de peças instaladas com prazos de substituição ao longo do contrato nas manutenções 
preventivas e corretivas, bem como destaques de elementos, não menos importantes com vistas a 
cumprir a função de dispensa de relatório inicial, em face de aditamento de prazo, isto é: 
prorrogação contratual. 
 
3.9.3. Nestes relatórios deverão constituir todas as informações reais, com itens discriminando 
serviços realizados e pendentes, sugestões, recomendações técnicas, pareceres, conclusão de 
funcionamento adequado, anexando-se fotos coloridas datadas: dia/mês/ano e hora nas imagens 
em anexo, bem como cronograma de reparos em face dos serviços pendentes, sobre os quais 
deverão constar datas de suas reparações. Estes Relatórios deverão ser assinados pelo 
Engenheiro Responsável da Contratada. 
 
3.9.4. Ao fim de cada mês, a Contratada apresentará o Relatório de Manutenção Preventiva e 
Corretiva, quando for o caso, assinado pelo responsável técnico da empresa, informando todos os 
serviços realizados, bem como as peças aplicadas, indicando as suas referências, locais em que 
foram aplicadas, nº de série (se houver), indicando os equipamentos reparados e as peças 
substituídas 
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3.9.4.1. O Relatório de Manutenção Preventiva e Corretiva deverá ser apresentado e aprovado pela 
Gerência de Operações, Obras e Manutenção da EMSERH. 
 
3.9.4.2. Deverão constar no Relatório de Manutenção Corretiva, as condições inadequadas 
encontradas ou iminência de ocorrências que possam prejudicar o perfeito funcionamento dos 
equipamentos consertados. 
 
3.9.4.3.  A Contratada deverá enviar o Relatório Mensal juntamente com a Nota Fiscal. 
 
3.10. Os serviços de manutenção preventiva deverão ser executados, em dia úteis, das 
08h:00min as 18h:00min, de acordo com a periodicidade prevista neste Termo. 
 
3.11.   Poderá, em caráter excepcional, haver determinação da Contratante para execução de 
serviços (manutenção corretiva, preventiva ou teste de segurança) em finais de semana e feriados. 
 
3.12.  A Contratada não deverá alterar, modificar ou substituir nenhum circuito elétrico constante do 
projeto original dos geradores sem a prévia autorização, por escrito, da fiscalização da Contratante. 
 
3.13. Na manutenção corretiva, as peças e materiais que se fizerem necessárias até o limite de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) anuais, por gerador, deverão ser fornecidos pela Contratada, conforme 
previsto no subitem 2.4 deste Termo. A necessidade da troca deverá ser comprovada 
antecipadamente pela Contratada, que informará, por escrito, para aprovação da Contratante, todas 
as características da peça (marca, modelo, dimensões, etc) que facultam a Contratante a realização 
de pesquisa no mercado e a verificação do preço da peça. 
 
3.13.1. A Contratada somente poderá fornecer as peças após autorização da Contratante, e poderá 
apresentar a nota fiscal logo após o fornecimento da peça. As despesas oriundas desta 
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas mensais, 
condicionada à apresentação de relatório do conserto e/ou substituição de peças, informando todos 
os materiais e equipamentos aplicados, indicando as suas referências, locais em que foram 
aplicados, nº de série (se houver), valores em R$ e/ou outras informações que possibilitem as 
identificações, no local, dos materiais aplicados, relatando as causas prováveis do defeito e as 
peças substituídas. 
 
3.14.   As peças e materiais que se fizerem necessários, que tenham valor total ultrapassando o 
limite especificado no item anterior, poderão ser fornecidas pela Contratada para colocação no 
equipamento. A Contratada deverá comprovar, antecipadamente, a necessidade da troca, 
informando por escrito a Contratante todas as características da peça (marca, modelo, dimensões, 
etc.), que permitam a pesquisa no mercado e a verificação do preço da peça. 
 
3.14.1. A Contratada somente poderá fornecer as peças após autorização da Contratante, e poderá 
apresentar a nota fiscal logo após o fornecimento da peça. As despesas oriundas desta 
responsabilidade serão ressarcidas juntamente com o pagamento das faturas mensais, 
condicionada à apresentação de relatório do conserto e/ou substituição de peças, informando todos 
os materiais e equipamentos aplicados, indicando as suas referências, locais em que foram 
aplicados, nº de série (se houver), valores em R$ e/ou outras informações que possibilitem as 
identificações, no local, dos materiais aplicados, relatando as causas prováveis do defeito e as 
peças substituídas. 
 
3.15. A Contratante fica autorizada a realizar pesquisa de preço para averiguar se os preços das 
peças fornecidos pela Contratada estão de acordo com o praticado no mercado. 
 
3.15.1. Uma vez coletado preço menor que o apresentado pela Contratada, fica esta obrigada a 
fornecer a peça pelo menor valor encontrado no mercado local. 
 
3.16. A Contratada deverá apresentar ao Fiscal do contrato, antes do início da execução dos 
serviços, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-MA do engenheiro que 
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será o responsável perante a Contratante, referente à execução dos serviços contratados, 
devidamente assinada e paga. 
 
3.17. A Contratada destacará um funcionário para supervisionar o trabalho de seus empregados, 
que fará permanente contato com o Fiscal do Contrato, através do qual receberá e transmitirá aos 
empregados às necessárias instruções, visando ao perfeito desempenho dos serviços contratados. 
 
3.18.  Todos os serviços a serem executados serão acompanhados por servidor designado pela 
Contratante, inclusive no teste dos equipamentos para confirmação do seu funcionamento. 
 
3.19. A Contratada será responsável por toda e qualquer documentação exigida e/ou necessária 
para atendimento das normas e legislação vigente, sem nenhum ônus para a Contratante. 
 
3.20.  Em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas, 
prioritariamente, medidas de proteção coletivas aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades a 
serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
4.1 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar os serviços de 
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e deste Termo de Contrato. 
 
4.2  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com 
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
 
4.3 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação dos serviços, na forma do contrato. 
 
 4.4    Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 
4.5 Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Contratada que 
embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício de suas funções. 
 
4.6 Gerenciar o presente contrato, acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar a prestação dos 
serviços e avaliar as obrigações da licitante, bem como o preço e a descrição do objeto contratado, 
conforme as condições ajustadas neste Termo de Contrato, através de servidor designado pela 
autoridade competente indicado pela EMSERH. 
 
4.7 Proporcionar todos os meios ao seu alcance para a execução dos serviços a cargo da 
Contratada. 
 
4.9 Fornecer a Contratada, Ordem de Serviço com a definição do serviço a ser realizado, 
devidamente assinada por funcionário autorizado. 
 
4.10 Receber da Contratada a Ordem de Serviço devidamente preenchida com relato dos 
serviços executados. 
 
4.11 Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela 
Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 
 
4.12 Permitir o acesso dos empregados da empresa às dependências da Unidade onde serão 
executados os serviços, desde que os mesmos estejam devidamente uniformizados e identificados 
com cartões de identificação (crachá) e com os equipamentos de proteção individual, exigidos e 
aplicáveis ao eficaz atendimento dos serviços requeridos, conforme as condições previstas no 
SUBITEM 3.3. deste instrumento. 
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4.13 Notificar, por escrito, à Contratada da ocorrência de eventuais imperfeições na execução 
dos serviços de manutenção, fixando prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados do 
recebimento da notificação para refazer os serviços as suas custas. 
 
4.14 Aprovar o Plano de Manutenção Preventiva apresentado pela Contratada para ser seguido 
durante toda a execução contratual 
 
4.15 Comunicar, por escrito, à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do serviço.  
 
4.16 Não permitir que os profissionais executem tarefas em desacordo com as condições 
contratuais pré-estabelecidas. 
 
4.17 Aplicar à Contratada as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis quando for o 

caso, garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Contrato e de sua proposta, 
utilizando os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
 
5.2 Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados 
pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou 
culposamente, à Administração ou a terceiros. 
 
5.3 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 
Administração. 
 
5.4 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 
 
5.5 Levar imediatamente ao conhecimento da Fiscalização da Contratante, qualquer fato 
extraordinário ou anormal que ocorra durante a execução dos serviços e prestar os esclarecimentos 
necessários, bem como comunicar, por escrito e de forma detalhada, todo tipo de acidente que, 
eventualmente, venha a ocorrer. 
 
5.6 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse da EMSERH ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 
da execução do objeto deste Termo de Contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 
 
5.7 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja 
por motivo de férias, descanso semanal, licença, greve, falta ao serviço e demissão de 
empregados.  
 
5.8 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho de 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 
 
5.9 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
5.10 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na EMSERH. 
 
5.11 Apresentar à Contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da 
execução dos serviços, a relação nominal dos empregados que adentrarão as Unidades de Saúde 
para a execução dos serviços objeto desta licitação, os quais devem estar devidamente 
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uniformizados, identificados por meio de crachá com fotografia recente, nome completo e função na 
empresa, provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI necessários. 
 
5.12  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 
o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos 
incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
5.13 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

 
5.14 Substituir sempre que exigido, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a 
notificação, mediante justificativa por parte do setor competente, qualquer empregado, inclusive o 
preposto, cuja atuação, permanência e/ou comportamento seja julgado prejudicial e ou 
inconveniente à disciplina do serviço.  
 
5.15  Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança de 
endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os documentos 
comprobatórios da nova situação.  
  
5.16  Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente 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 objeto dos 
serviços. 
 
5.17  Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 
disciplinares determinadas pela Administração. 
 
5.18 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 
seus empregados, durante a execução do Contrato, ainda que acontecido em dependência da 
Contratante. 
 
5.19 Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou 
penal, relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 
ou continência, além de fazer seguro de seus trabalhadores contra os riscos de acidente de 
trabalho. 
 
5.20 Responder por todos e quaisquer ônus suportados pela Contratante, decorrentes de 
eventual condenação trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde já, a retenção 
dos valores correspondentes aos créditos existentes deste contrato; 
 
5.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual, distrital ou 
municipal, as normas internas de segurança e medicina do trabalho. 
 
5.22 Atender integralmente as seguintes normas na execução dos serviços: 

 
5.23.1. Norma Regulamentadora NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidades. 
 
5.23.2. NBR 5410/98 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 
5.23.3. NBR 5052:1984 – Máquinas síncronas – Ensaios – Método de ensaio. 
5.23.4. NBR 5117:1984 – Máquinas síncronas – Especificação. 
 
5.23 Manter em seu estabelecimento mais próximo um estoque regular de peças de uso mais 
frequente para reposição, obrigando-se a encomendar ao fabricante, imediatamente após ter 
ciência da necessidade, aquelas de uso menos frequente, para fornecimento. 
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5.24 Fornecer apenas peças novas e originais na execução dos serviços de manutenção 
corretiva, com garantia mínima de 01 (um) ano contado da instalação das peças no gerador, ou 
igual à fornecida pelo fabricante, o que for mais vantajoso para a Contratante. 
 
5.24.1 Será permitida a utilização de peça similar apenas mediante autorização da Contratante, 
desde que devidamente comprovado pela Contratada a descontinuidade da fabricação das peças 
ou a inexistência temporária no mercado; 
 
5.25 Comparecer, sempre que convocada, às reuniões solicitadas pela Contratante, assumindo 
todo ônus do não comparecimento às reuniões. 
 
5.26 Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem como 
as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA local. 

 
5.27 Responsabilizar-se pela limpeza de toda a área após a conclusão dos trabalhos de 
manutenção, inclusive de toda a sucata. 

 
5.28 Prestar serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva, utilizando pessoal especialmente 
treinado, habilitado a manter os equipamentos devidamente ajustados e em perfeitas condições de 
funcionamento e de segurança.  
 
5.29 Comprovar à Contratante, em até 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, através 
de documentos assinados por representante da Contratada, a habilitação do pessoal que irá 
realizar as manutenções. 
 
5.30 Instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração. 
 
5.31 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais e produtos de qualidade e com tecnologia adequada, com a observância das 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 
 
5.32 Atender os chamados para execução dos serviços de manutenção corretiva emergencial no 
prazo máximo de 01 (uma) hora, a partir da abertura do chamado, devendo, para tanto, ser 
disponibilizado pela empresa sistema de comunicação móvel (telefone celular) para localização do 
responsável pela efetivação do serviço, a qualquer tempo, pelo fiscal do contrato, arcando com o 
ônus de sua aquisição e utilização. 

 
5.33 Comunicar a Contratante, por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
qualquer alteração do número telefônico de contato junto à empresa/preposto. 
 
5.34 Adotar boas práticas de sustentabilidade baseadas na otimização e economia de recursos e 
na redução da poluição ambiental, tais como: 
 
e) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas e/ou poluentes; 
f) Substituição, sempre que possível, de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor 
toxicidade; 
g) Racionalização do consumo de energia elétrica e de água; 
h) Treinamento periódico dos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial 
sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos 
sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
 
5.35  Observar, quando da execução dos serviços, as práticas de sustentabilidade previstas na 
Instrução Normativa n

o
 1, de 19 de janeiro de 2010, no que couber. 

 
5.36  Cumprir a legislação vigente sobre saúde e segurança do trabalho, no que tange aquisição 
e fornecimento de EPI - NR 06. 
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5.37 Fornecer equipamentos, acessórios, ferramentas, meio de transporte, alimentação e 
hospedagem aos seus funcionários para boa execução dos serviços, objeto deste Termo. 

 
5.38 Manter equipe técnica disponível para atender eventuais chamadas de manutenção 
corretiva fora do horário comercial, conforme exigência deste Termo. 

 
5.39 Garantir que seu Responsável Técnico estará presente, sempre que solicitado, para orientar 
o técnico, apresentar sugestões melhorias de serviço, resolver problemas e realizar serviços 
inerentes à sua função. 

 
5.40 Elaborar Laudo Técnico e enviar a Contratante quando realizada a manutenção corretiva do 
equipamento e este ou parte deste não tiver recuperação, dando como perda total.  

 
5.41 Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência das peças e 
componentes destinados à substituição. 

 
5.43.  Recompor o ambiente em sua forma original quando for efetuada qualquer remoção, 

demolição, abertura de valas, furos ou outras alterações que afetem a estrutura física de algum 
recinto, utilizando materiais e ferramentas próprios, conforme orientação do fiscal do contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
6.1 A Diretoria competente da EMSERH indicará fiscal que deverá acompanhar e fiscalizar a 
conformidade da execução dos serviços, de acordo com as especificações e condições contidas 
neste Termo de Contrato, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
servidor designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS GARANTIAS DOS SERVIÇOS E PEÇAS 

 
7.1 Os serviços de manutenção corretiva executados pela Contratada deverão ter garantia mínima 
de 06 (seis) meses, a contar da sua conclusão. 
 
7.2 As peças substituídas deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da 
instalação no equipamento, ou igual à fornecida pelo fabricante, o que for mais vantajoso para a 
Contratante. 
 
7.3   Eventuais defeitos nas peças fornecidas e nos equipamentos consertados, durante a 
garantia, deverão ser corrigidas em até 24 (vinte e quatro) horas contados do recebimento da 
notificação pela Contratada, efetuando-se a substituição ou o conserto necessário, sem ônus para a 
Contratante, não podendo ser classificados como serviços de manutenção corretiva. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
8.1 O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses a contar da assinatura, podendo ser 
prorrogado, na forma do inciso II, do art. 57, da Lei 8.666, de 1993, por interesse das partes, até o 
limite de 60 (sessenta) meses, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente. 

 
8.2.  Após o prazo inicial, o contrato poderá ser prorrogado, por meio de termo aditivo, instruído em 
processo específico, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 

g) O Contrato ainda esteja vigente; 
h) Os serviços tenham sido prestados regularmente; 
i) A Contratada não tenha sofrido punição de natureza pecuniária por mais de 3 (três) 

vezes na EMSERH, a cada período de vigência do contrato; 
j) A Administração tenha interesse na continuidade dos serviços; 
k) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e 
l) A Contratada concorde com a prorrogação. 
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8.3.   A Contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual;  
 

8.4.  A prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO 
 
9.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento, conferência e atesto, por meio de transferência bancária, e de acordo com as 
condições constantes no Edital de nº____, mediante a apresentação de Nota/Fatura, 
correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, através de depósito 
no BANCO ____ - AGÊNCIA Nº _____ – CONTA CORRENTE Nº _____, em favor da 
CONTRATADA. 

 
9.2 O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo está 

demonstrar tal situação. 
 
9.3        As entregas das faturas serão feitas na sede administrativa da EMSERH, localizada na 

Avenida Borborema, Quadra 22, Casa 2A, Bairro Calhau, CEP:65.071-360, São Luís-MA. 
 
9.4 A nota Fiscal/Fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço até o 5º dia do mês subsequente ao faturado. A data da apresentação da nota fiscal/fatura 
será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável pelo recebimento do bem ou 
serviço. 
 
9.5 A CONTRATADA, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota 
fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº 
480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 
2007. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a 
referida instrução. 
 
9.6 A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável 
pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua 
reapresentação. 
 
9.7 Quando houver necessidade de refaturamento dos valores dos serviços prestados por 
discordância da CONTRATANTE, as novas faturas deverão ser emitidas de acordo com os padrões 
apresentados anteriormente, com data de vencimento de 20 (vinte) dias posterior a data de 
emissão.  
 
9.8 Transcorrido o devido processo referente a multas contratuais os valores das mesmas 
poderão ser glosados em faturas com vencimento vindouro.  
 
9.9 Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 30/04/2008, 
será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 
prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
 
a) Não produziu os resultados acordados;  
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 
exigida;  
c)  Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
 
9.10  Antes do pagamento, a EMSERH realizará consultas para verificar a manutenção das 
condições de habilitação da Contratada, imprimindo e juntando os resultados ao processo de 
pagamento. 
 
9.11 Serão efetuadas as seguintes consultas: 
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a)  Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
b)  Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal – CADIN.  
c)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
d)  Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa.  
e)  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 
 
9.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 
nos termos da Instrução Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 
 
9.13 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável.  
 
9.14 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento.  
 
9.15 A EMSERH não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela 
Contratada que porventura não tenha sido acordada no contrato.  

 
9.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios 
proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a 
data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP 
I =     (6/100)    . 

365 
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula 
N = Número de dias entre a data milite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso. 
 
9.17 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no Protocolo da EMSERH 
os documentos abaixo relacionados: 
 
a) Solicitação de pagamento (Ofício); 
b) Nota Fiscal Eletrônica ou Fatura (Atestadas); 
c) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União; 
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
g) Certidão Negativa de Débitos Estaduais. 
 
h) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos da Dívida Ativa Estadual. 
i) Certidão Negativa de Débito Relativa ao ISS e Imposto sobre serviço de qualquer natureza 
– IQN ou equivalente; 
j) Certidão Negativa de Divida Ativa Relativos aos Tributos ISS e TLVF ou equivalente; 
k) Declaração que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
quatorze anos, nos moldes do Decreto nº 4.358 de 05 de setembro de 2012, em atendimento ao art. 
7º XXXIII da CF/88 e no Art. 27, V, Lei nº 8.666/93; 
l) Alvará de Funcionamento; 
m) Certidão de Regularidade com a CAEMA, com validade compatível com a data do 
pagamento (Decreto nº 21.178/2005); 
n) Cópia do Contrato, devidamente publicado; 
o) Cópia do Termo de Prorrogação e ou Aditivo, devidamente publicado, caso tenha; 
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p) Cópia da Ordem de Serviço ou Ordem de Fornecimento; 
q) Para optantes do Simples Nacional: Declaração comprobatória conforme exigido pela 
Receita Federal – RFB. 
 
9.18 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
9.19 A CONTRATANTE efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições sociais e 
parafiscais, quando a legislação assim exigir. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

10.1 A Diretoria competente da EMSERH indicará fiscal que deverá acompanhar e fiscalizar a 
conformidade da execução dos serviços, de acordo com as especificações e condições contidas 
neste Termo de Contrato, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um 
servidor designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 

 
11.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005, a 
Contratada que, no decorrer da contratação: 
 
a)  Inexecutar total ou parcialmente o contrato; 
b)  Apresentar documentação falsa; 
c)  Comportar-se de modo inidôneo; 
d)  Cometer fraude fiscal; 
e)  Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato. 
 
11.1 Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:  
 
11.2.1 Advertência;  

 
11.2.2 Multa de:  
 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso de atraso na entrega ou 
execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 
critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do 
objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 
prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
 
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o valor do contrato, no caso de atraso na entrega do 
objeto ou execução dos serviços, por período superior ao previsto no item anterior, limitado a 15 
(quinze) dias subsequentes. Após o trigésimo primeiro dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
 
c) De até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, nas hipóteses não previstas nas alíneas 
anteriores, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida.  

 
d) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecução total da obrigação 
assumida. 

 
e) No caso de ocorrência concomitante das multas previstas nos itens 15.2.2.1 a 15.2.2.3, o 
percentual aplicado não poderá ultrapassar a 7,5% (sete e meio por cento). 
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11.2.3 Suspensão Temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a EMSERH, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 
 
11.2.4 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 
a Contratada ressarcir a EMSERH pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada.  
 
11.2.4 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e 
de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em 
razão do Contrato decorrente da licitação: 
 
a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 
 
11.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 
8.666, de 21 de julho de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
 
11.4 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
11.5 Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o não 
recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais previdenciárias, bem como a 
não manutenção das condições de habilitação e o não pagamento do salário, do vale-transporte e 
do auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de 
sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e contratar com a União, nos termos 
do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 
 
11.6 Até que a Contratada comprove o disposto no item acima, a EMSERH deverá reter a 
garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) mês de serviços, podendo 
utilizá-los para o pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa não efetuar os 
pagamentos em até 2 (dois) meses do encerramento da vigência contratual. 
 
11.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à EMSERH serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
 
11.7.1 Caso a EMSERH determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 
 
11.8 O cálculo das multas poderá se basear na gradação prevista nas tabelas de infrações 
abaixo:  
 

TABELA – PERCENTAGEM PARA MULTA: 

GRAU 
CORRESPONDÊNCIA 

(em relação ao valor mensal do contrato) 

1 0,06% 

2 0,2% 

3 0,3% 

4 0,4% 
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5 0,6% 

6 1% 

 
TABELA – INFRAÇÕES 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

001 
Permitir a presença de empregado não 
uniformizado ou com uniforme manchado, sujo, 
mal apresentado e/ou sem crachá. 

1 
Por empregado e 

por ocorrência 

002 
Manter funcionário sem qualificação para a 
execução dos serviços. 

3 
Por empregado e 

por dia 

003 
Suspender ou interromper, em sua totalidade, 
os serviços contratuais, salvo motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

6 
Por ocorrência e 

por dia 

004 Subcontratar o serviço. 6 Por ocorrência 

005 
Utilizar as dependências das Unidades de 
Saúde para fins diversos do objeto do contrato. 

5 Por ocorrência 

006 
Recusar-se a executar serviço determinado 
pela equipe de fiscalização, sem motivo 
justificado. 

4 Por ocorrência 

007 
Permitir situação que crie a possibilidade de 
causar ou cause dano físico, lesão corporal 
ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

008 
Indicar preposto sem treinamento, qualificação 
e/ou remuneração compatíveis com a função. 

3 
Por ocorrência e 

por dia 

009 
Demora injustificada no atendimento das 
solicitações emanadas da equipe de 
fiscalização. 

2 
Por ocorrência e 

por dia 

010 
Permitir a execução dos serviços sem 
acompanhamento do Responsável Técnico. 

4 Por ocorrência 

011 
Iniciar a execução dos serviços fora do prazo 
estabelecido no Termo de Contrato 

3 Por dia de atraso 

 

PARA OS ITENS SEGUINTES, DEIXAR DE: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

001 
Apresentar o Plano de Manutenção Preventiva 
detalhado dos serviços a serem realizados. 

5 Por ocorrência 

002 
Cumprir o cronograma previamente 
estabelecido para execução dos serviços 

2 Por dia de atraso 

003 
Substituir empregado que tenha conduta 
inconveniente ou incompatível com suas 
atribuições 

3 
Por empregado e 

por dia 

004 
Manter a documentação de habilitação 
atualizada 

2 
Por item e por 

ocorrência 

005 
Cumprir prazo ou horário estabelecido pelo 
contrato ou determinado pela equipe de 
fiscalização 

4 Por ocorrência 

006 
Cumprir determinação da equipe de 
fiscalização para controle de acesso de seus 
funcionários 

1 Por ocorrência 

007 
Cumprir determinação formal ou instrução 
complementar da equipe da fiscalização 

4 Por ocorrência 

008 

Entregar no prazo os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências e 
dúvidas suscitadas durante a análise da 
documentação exigida pela equipe de 
fiscalização 

4 
Por ocorrência e 

por dia 

009 Fornecer meios para que seus funcionários 1 Por ocorrência 
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cumpram as tarefas gerais ou específicas 
previstas no Termo, Edital e Contrato. 
 

010 
Cumprir as políticas de segurança da Unidade 
de Saúde  

2 Por ocorrência 

011 
Apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura para pagamento, o relatório 
detalhado dos serviços prestados. 

4 Por ocorrência 

012 
Fornecer equipamentos de proteção individual 
– EPI aos seus funcionários para a execução 
dos serviços contratados. 

4 Por ocorrência 

 
11.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
11.10  As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
11.11 As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação serão previstas 
no Edital.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO: 
 

12.1. Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses, elencadas nos arts. 77 e 78 da Lei 
nº 8.666/1993; 
 
12.2. Caso a CONTRATANTE não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo 
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência 
das sanções previstas neste Contrato, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa o Consumidor (Lei 
nº 8.078/90); 
 
12.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições 
previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93; 
 
12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão 
previstas nos arts. 77 a 80, ambos da Lei nº 8.666/1993; 
 
12.5. O contrato poderá ser rescindido, garantida a prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses: 
 
I – Pela CONTRATANTE, quando: 
 
a) A CONTRATADA não cumprir as exigências contidas no Edital; 
 
b) A CONTRATADA der causa à rescisão administrativa por um dos motivos elencados no art. 
78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/1994; 
 
c) Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do Inciso XII, do art. 
78, da Lei nº 8.666/1993, alterada pela Lei nº 8.883/1994; 
 
II – Pela CONTRATADA, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitados 
de cumprir as exigências deste instrumento contratual; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VALOR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA: 
 
13.1 O valor total para o objeto deste Contrato é de R$ ______ ( _____ ), incluído no mesmo 
todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. 
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13.2 As despesas decorrentes deste Contrato estarão submetidas à disponibilidade financeira 
prevista para atendimento da presente finalidade, a ser informada pela CONTRATANTE, em 
conformidade com as diretrizes seguintes: 

 

UNIDADE GESTORA:  

PROJETO ATIVIDADE:  

NATUREZA DE DESPESA:   

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE: 
 
14.1 É admitido o reajustamento dos preços dos contratos de fornecimentos continuados, desde 

que seja observado o interregno mínimo de 12 (DOZE) MESES. 
 
14.2 Os valores dos insumos pactuados somente poderão ser reajustados após o transcurso de 

12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação da proposta. 
 
14.3 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – IPCA/IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de 
determinação legal. 

 
14.4 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do IPCA dos últimos 12 (doze) 

meses, tendo por marco inicial a data limite para apresentação da proposta. 
 
14.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último 

reajuste. 
 
14.6 A prorrogação contratual sem prévio pedido de reajuste ratifica todas as cláusulas 

contratuais, operando-se a preclusão lógica quanto a eventuais pleitos de atualização de 
preços. 

 
14.7 O reajuste de preços dependerá da realização de pesquisa de mercado que demonstre a 

vantajosidade, para a Administração, das condições e dos preços contratados. 
 
14.8 Os reajustes serão formalizados por meio de Apostilamento, exceto quando coincidirem com 

a prorrogação contratual, em que poderão ser formalizados por Aditamento. 
 
14.9 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a 

manutenção do equilíbrio econômico do contrato, conforme artigo 65, da Lei n.º 8.666/1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL: 
 
15.1  Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da 
data da celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério da EMSERH. 
 
15.2 Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a 
comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a EMSERH fica autorizada a promover a 
retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins 
de atingir o valor total da garantia. As parcelas retidas serão depositadas junto à Caixa Econômica 
Federal, com correção monetária, em favor da EMSERH. 
 
15.3 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o 
máximo de 2% (dois por cento). 
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15.4 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
15.5 Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou 
prejuízos decorrentes da execução do contrato:  
 
a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 
obrigações nele previstas;  
 
b) Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato;  

 
c) As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada;  
 
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela Contratada.  
 
15.6 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com 
correção monetária, em favor da EMSERH.  
 
15.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda.  

 
15.8 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 
durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término da vigência 
contratual. 

 
15.9 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia 
do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.  

 
15.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 
deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  

 
15.11 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela EMSERH, para compensação 
de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 
proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver 
sido notificada.  

 
15.12 Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 
cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, 
atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à EMSERH.  

 
15.13 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra 
até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada 
para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração.  
 
15.14 Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a EMSERH 
reterá a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas 
rescisórias decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados 
em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

 
15.15  O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

 
15.16  A EMSERH não executará a garantia nas seguintes hipóteses:  
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a) Caso fortuito ou força maior;  
b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;  
c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Administração; 
ou 
d) Prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:  
 
16.1 Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, deverão ser 
adotadas as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
 
16.2 Utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

 
16.3 Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 
48.138, de 8 de outubro de 2003; 
 
16.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços; 
 
16.5 Realizar um programa interno de treinamentos de seus empregados, nos três primeiros 
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água 
e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

 
16.6 Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber nos termos da IN/MARE nº 
6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006;   

 
16.7 Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos.  
 
16.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas 
composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, em estabelecimentos que as 
comercializam ou na rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 
repasse aos fabricantes ou importadores, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 257/1999. 
 
16.9 Conferir o tratamento previsto no item anterior a lâmpadas fluorescentes e frascos de 
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados 
em recipientes adequados para destinação específica. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO ATENDIMENTO DA DEMANDA 
 
17.1  A CONTRATADA deverá:  

 
a) Manter, durante toda a vigência do contrato, preposto que atenda as solicitações 
emanadas do CONTRATANTE para execução dos serviços;  
 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
representante do CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas, por intermédio do 
preposto e os fornecer de forma gratuita independentemente do meio utilizado para 
realizar a solicitação (telefone, página na internet, etc.); 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Caberá por 
acordo entre as partes objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 



 

Página 78 de 79 

 

CSL / EMSERH 
Folha:____________ 
Proc. nº 246.947/2016 
Rub:_____________ 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração do fornecimento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA REVISÃO: Caberá revisão nos preços contratados para mais ou 
para menos, conforme o caso, quando quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou 
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES: A CONTRATADA se obriga a 
aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO, TRANSFERÊNCIA E CESSÃO: A 
CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, a execução do objeto deste 
contrato, sem a prévia autorização da CONTRATANTE, por escrito, o que, em ocorrendo, não 
isentará e nem diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA pela execução deste instrumento 
contratual, assumindo a CONTRATADA, desde logo, a condição de coobrigada e solidariamente 
responsável com o subcontratado pelas obrigações correspondentes, na condição de devedora e 
principal pagadora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES: O presente Contrato poderá ser 
alterado mediante a celebração de Termo Aditivo, de acordo com a vontade das partes, por igual 
período, observadas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste contrato 
serão resolvidos conforme os preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria dos contratos e as disposições pertinentes à matéria. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA 
 
24.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo.  
24.2 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia fornecidas pela CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA POLUIÇÃO SONORA 
 
25.1 Para os equipamentos utilizados que gerem ruído no seu funcionamento, observar a 
necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em 
decibel - Db-A, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do 
ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando particularmente a audição.  
 
25.2 A CONTRATADA deverá adquirir equipamentos de proteção individual (protetor auricular) 
quando necessário.  

 
25.3 A CONTRATADA deve preferir o uso de tecnologias adequadas e conhecidas com o 
objetivo de reduzir os níveis de ruído 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
26.1 O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, com início em até 15 (quinze) 
dias corridos contados do recebimento da ordem de serviço pela Contratada, devendo ocorrer de 
acordo com as condições estabelecidas e conforme especificações deste contrato, podendo ser 
prorrogado o prazo de início mediante solicitação prévia da Contratada e aceitação da Contratante. 
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26.2 Os serviços serão executados em Grupos de Geradores presentes nas Unidades de Saúde 
administradas pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, conforme descrição 
dos equipamentos e endereço dos equipamentos e endereço das Unidades constantes no ANEXO 
A do termo de Referência.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO: Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o 
foro da Comarca de São Luís (MA), capital do Estado do Maranhão (MA). E, por assim estarem 
justas e contratadas as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Contrato em 
(03) vias iguais, perante a presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 
28.1 Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos, no todo ou em 
parte, que venham a impedir ou dificultar a execução dos serviços. 
 
28.2 As condições estabelecidas neste documento farão parte do Contrato, visando à prestação 
dos serviços, independente de estarem nele transcritas. 
 
28.3 São partes integrantes deste Contrato, o Termo de Referência e seus anexos. 

 
 

São Luís, _____ de ____________ de 2017. 
 
 

______________________________ 
Sra. IANIK RAFAELA LIMA LEAL 

Presidente da EMSERH 
 

______________________________ 
Sr. JOSÉ LÚCIO CAMPOS REIS 

Diretor Financeiro/EMSERH 
 

_______________________________ 
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Responsável pela Contratada 

 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
Nome:  
_________________________ 
CPF: 

 
 
 
Nome: 
__________________________  
CPF: 

 
 


