
BRIEFING PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E/OU FORNECIMENTO DE PRODUTO 

Código: COM.FR.0009

Data da Elaboração:
13/07/2014

Revisão
000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDUÇÃO DO CONSUMO MÉDIO 
MENSAL DE AGUA DO HOSPITAL ESTADUAL DR. JAYME SANTOS NEVES

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permitid eesclarecimentd ie iúviiaes até 02 (Ddies) iiaes úteies anteridrees à iata fiaia para limite ie 
recebimentd iaes prdpdestaes, esdmente atravées ides eseguintees cdntatdes:

 E-mail: cdmpraes@hejesn.aebees.drg.br (pridriiaie)
 Hdespital Jayme Santdes Nevees: (27) 3331-7542 / 3331-7543
 Hdespital Evangélicd ie Vila Velha e Materniiaie Municipal ie Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
(    ) Mendr Preçd
(    ) Melhdr Técnica 
( i ) Melhdr Preçd e Técnica
(    ) Outrd – Descrever:

3. DADOS DA CONTRATANTE
Aesesdciaçãd Evangélica Benefcente Eespíritd Santenese – AEBES, Manteneidra ie uma uniiaie ie esaúie própria e
geestdra ie dutraes iuaes uniiaiees ie esaúie, é reespdnesável pela geestãd ie maies ie 650 leitdes e aprdiimaiamente
3.000 (Trêes mil) funcidnárides iiretdes. Aes trêes uniiaiees ie esaúie esãd:

 Hospital  Estadual  Dr.  Jayme  dos  Santos  Neves  (HEJSN):  Av.  Pauld  Pereira  Gdmees,  es/n,  Mdraia  ie
Laranjeiraes – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42

 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV): Rua Vênues es/n – Bairrd Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61

 Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônid Leanird ia Silva, 145, Altd Laje, Cariacica/ES – 
CEP 29.151-035; 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1 Considerações:
 A CONTRATANTE pretenie cdm a cdntrataçãd ieesta preestaçãd ie eserviçdes prdpdrcidnar uma reiuçãd ie nd

mínimd  10%  nd  cdnesumd  menesal  ia  água  ientrd  ie  esuaes  iepeniênciaes,  atravées  ie  fdrnecimentd  e
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inestalaçãd ie equipamentdes hiiráulicdes; bem cdmd a manutençãd cdrretva ides meesmdes;
 Oes eserviçdes para mdiifcaçõees, aiequaçãd iaes inestalaçõees dcdrrerãd pdr parte ia CONTRATADA, que ieverá

recdnestruir cdnfdrme pairãd já inestalaides na eiifcaçãd eiiestente.
 A CONTRATADA ieve pdesesuir tdid  “kndw hdw” neceesesárid para a apreesentaçãd ie eserviçdes dra cdntrataides,

além ie equipamentdes neceesesárides, que ieverãd eser apreesentaides atravées ie um víied iemdnestratvd a eser
enviaid

 O eserviçd eespecializaid eserá implantaid iniiviiualmente naes trêes eiifcaçõees aiminiestraiaes pela AEBES.
 Será infdrmaid pela AEBES aes eseies últmaes cdnta ie água ie caia uniiaie hdespitalar

4.2 Por este instrumento a CONTRATADA realizará as seguintes atvidades:
 Fdrnecimentd e inestalaçãd ie equipamentdes hiiráulicdes que reiuzem d cdnesumd ie água esem haver quebra

ie  piesdes,  pareiees  du  azulejdes,  naes  iepeniênciaes  internaes  ia  CONTRATANTE,  Caesd  dcdrra  eserá  ie
reespdnesabiliiaie ia CONTRATADA;

 Emiesesãd ie um relatórid ie cdncluesãd apóes eserviçdes realizaides;
 Acdmpanhamentd  iiárid  id  cdnesumd  ie  água,  iurante  tdid  d  cdntratd,  atravées  ia  leitura  id(es)

hiirômetrd(es) ia CONTRATANTE.
 Manutençãd gratuita realizaia pdr prdfesesidnaies qualifcaides, bem cdmd esubesttuiçãd ie peçaes cdm iefeitd

ie fabricaçãd, eicetd nd caesd ie manueseid e repard feitd pdr peesesdal inaptd.

5. DA VISTORIA TÉNICA
5.1 A viestdria  é  dbrigatória,  e  eserá  realizaia nd perídid ie ii/ii/ii  a  ii/ii/ii,  ievenid des  intereesesaides em
prdceiê-la, ageniar previamente a iata e d hdrárid ia viesita, que terá tempd máiimd ie 40 minutdes cdm des
reespectvdes reespdnesáveies pelaes Aiminiestraçõees Preiiaies relacidnaides nd item 3 – Daides id Cdntratante.
5.2 Eestarãd iiespenesaiaes ia viestdria acima aes licitantees que a prdceieram quanid ia apreesentaçãd ie drçamentdes.
Cdntuid,  ieverá  eser  cdmprdvaia  a  viestdria  atravées  ie  Ateestaid/Declaraçãd  eipeiiid  pela  Aiminiestraçãd  id
préiid.
5.3 A viestdria ieverá eser realizaia pdr repreesentante dfcial ia CONTRATADA, meiiante ageniamentd prévid cdm
d Reespdnesável pela Aiminiestraçãd id Préiid.

6. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
6.1. Documentação obrigatória para habilitação: 
A empreesa ieve eestar ieviiamente habilitaia, cdnesdante a legieslaçãd regulamentar, para a preestaçãd id eserviçd
para d qual pdierá eser cdntrataia. Devenid fdrnecer esempre que esdlicitaid, aes certiõees ie:

 Certiãd Negatva ie iébitd Eestaiual;
 Certiãd negatva ie iébitd emitia pela Secretaria ie Fazenia id municípid nd qual a empreesa eestver ese-

iiaia;
 Certiãd Negatva ie Débitdes relatvdes ades tributdes feieraies e iíviia atva ia Uniãd;
 Certiãd Negatva ie iébitdes Trabalhiestaes emitia peld esite id Miniestérid id Trabalhd e Empregd;
 Certiãd ie Regulariiaie id FGTS. 
 Alvará ie funcidnamentd e iemaies alvaráes dbrigatórides em relaçãd ad ramd ie atviiaie ieesenvdlviia. 

(Eiempldes: Alvará ie vigilância esanitária e cdrpd ie bdmbeird);
 Certiãd ie regulariiaie técnica (CRT), ese hduver impdesiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Andtaçãd ie reespdnesabiliiaie técnica (ART), ese hduver impdesiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Cdntratd esdcial e alteraçõees;
 Apreesentaçãd ia Carta ie Referência emitia pdr iuaes empreesaes ateestanid a capaciiaie técnica ndes caesdes

em que ese aplicar;
 Carta ie Eicluesiviiaie ese fdr d caesd.

6.2. Documentação Específca exigida do serviço/produto: 
 Importante: Caesd d eserviçd a eser preestaid tenha neceesesiiaie ie aldcar peesesda(es) na CONTRATANTE, eserá 
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esdlicitaid a apreesentaçãd ia idcumentaçãd eiigiia peld SESMT (Serviçd Eespecializaid em Engenharia ie 
Segurança e Meiicina id Trabalhd) ieescrita nd Aneid II – Sdlicitaçãd ie idcumentdes a terceirdes, apóes 
análiese id Aneid I – Ficha ie Regiestrd id Preestaidr ie Serviçdes referente ad Manual ie terceirdes, d qual é 
parte integrante id preesente idcumentd. O Aneid II eserá enviaid peld SESMT caesd neceesesárid.

 Importante: Naes cdntrataçõees que envdlverem a preestaçãd ie eserviçdes, eserãd retides na fdnte des tributdes 
feieraies.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO
 Além iaes iemaies dbrigaçõees previestaes pela legieslaçãd aplicável, cdmpete também aes eseguintees dbrigaçõees:

 Preestar eserviçdes cdntrataides ientrd ides pairõees ie qualiiaie recdnheciides nd mercaid, dbeservanid aes
iiespdesiçõees legaies e técnicaes inciientees, pertnentees à atviiaie;

 Reespdnier  pela  qualiiaie  técnica  ides  eserviçdes  dbjetd  ieeste  cdntratd,  aesesuminid  e  reesesarcinid  a
CONTRATANTE ie quaiesquer iandes iiretdes e/du iniiretdes du penaliiaie impdestaes a meesma du a  terceirdes,
iecdrrentees ia preestaçãd ides eserviçdes cdntrataides du inaiimplementd iaes dbrigaçõees previestaes neeste
cdntratd, reespdnienid pdr esi, eseues funcidnárides e/du cdlabdraidrees;

 Obeiecer a tdiaes ndrmaes técnicaes e legaies impdestaes  para  d tpd ie eserviçd  cdntrataid,  eesclarecenid à
CONTRATANTE tdiaes aes infdrmaçõees neceesesáriaes que ievem pdr ela eser tranesmitia à CONTRATADA para a
aiequaia preestaçãd ides eserviçdes dbjetd ieeste cdntratd;

 Fdrnecer àes esuaes eicluesivaes eipenesaes e reespdnesabiliiaie, tdid peesesdal neceesesárid à cdnesecuçãd id dbjetd
cdntrataid,  eespecializaid,  ieviiamente  regiestraid  cdm  eseues  empregaides,  ie  acdrid  cdm  aes  ndrmaes
trabalhiestaes  e  previienciáriaes  vigentees,  iesentanid  tdtalmente  a  CONTRATANTE  ie  quaiesquer
reespdnesabiliiaiees neeste esentid;

 Reespdnesabilizar-ese peldes tributdes e encargdes esdciaies, fescaies, previienciárides e trabalhiestaes que iecdrram
ides eserviçdes dra cdntrataides, dbriganid-ese a atenier des iiespdesitvdes legaies e ndrmaes regulamentaidraes id
Miniestérid id Trabalhd, efetuanid d pagamentd iaes remuneraçõees, aesesim cdmd quaiesquer dutrdes que ese
refram ades eseues empregaides/cdntrataides;

 Garantr a qualiiaie ides eserviçdes eiecutaides e id material empregaid na dbra, peld prazd que iurar d
cdntratd,  cdm  iireitd  a  manutençãd  gratuita  realizaia  pdr  prdfesesidnaies  ia  Inveestidra,  bem  cdmd
esubesttuiçãd ie peçaes cdm iefeitd ie fabricaçãd, eicetd nd caesd ie manueseid e repard feitd pdr peesesdal
inaptd;

 Aesesumir,  iesentanid tdtalmente a  CONTRATANTE  ie quaiesquer reespdnesabiliiaiees, aivinides ie quaiesquer
eventuaies prejuízdes iecdrrentees ie aciientees du inciientees prdvdcaides pdr eseues empregaides, eseja pdr
culpa du idld, que cauesem iandes materiaies du mdraies à CONTRATANTE, eseues funcidnárides du terceird em
geral;

 Cumprir  e  fazer  reespeitar  pdr  esi,  eseues  funcidnárides  cdntrataides  e  cdlabdraidrees  aes  ndrmaes  e  rdtnaes
iefniiaes pela CONTRATANTE, nd caesd ie preestaçãd ie eserviçdes “in cdmpany” e que a CONTRATADA ieclara
cdnhecer, esenid que, a qualquer tempd, taies ndrmaes e rdtnaes pdierãd eser alteraiaes pela CONTRATANTE
esem prévid aviesd;

 Fdrnecer  peesesdal  técnicd em númerd esufciente  para  realizaçãd ides eserviçdes,  bem cdmd para  realizar
manutençõees cdrretvaes;

 Iniicar eipreesesamente para aiminiestraçãd ia CONTRATANTE quem eserãd des funcidnárides du prepdestdes que
realizarãd des eserviçdes cdntrataides, a fm ie que haja esua cdrreta iientfcaçãd e autdrizaçãd para ingreesesd
e realizaçãd ides eserviçdes cdntrataides nd eestabelecimentd ia CONTRATANTE, ese fdr d caesd.

 Importante: Nãd é permitia a cdntrataia a esubcdntrataçãd tdtal du parcial id dbjetd ieeste cdntratd, bem
cdmd esua ceesesãd du tranesferência, tdtal du parcial.

 Importante: É eipreesesamente veiaid a qualquer iaes partees ieescdntd du cdbrança ie iuplicata atravées ie
reie bancária du ie terceirdes, bem cdmd a ceesesãd ie créiitd ides valdrees dbjetdes ieeste  cdntratd du esua
iaçãd em garanta.
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8. CRONOGRAMAS
Oes prazdes para realizaçãd ides eserviçdes/atviiaiees previestaes ndes itenes 4 e 5 eserãd ie 60 (eseesesenta) iiaes úteies, ia iata
ia aesesinatura id cdntratd pela CONTRATADA.

9. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
A garanta ides eserviçdes eserá até d términd id cdntratd.

10. FORMA DE REMUNERAÇÃO
 O faturamentd eserá calculaid cdm baese na ecdndmia geraia iurante um prazd ieterminaid e acdriaid

entre aes partees ie fdrma;
 Uma parte  ia  ecdndmia  geraia  eserá  paga  à  CONTRATADA ie  fdrma a  amdrtzar  d  cuestd  ides  eserviçdes

realizaides;
 Para emiesesãd ia(es) ndta(es) fescal(ies) menesal(ies), bem cdmd para efeitd ie cdmprdvaçãd ia reiuçãd, eserãd

uesaides  cdmd  parâmetrdes  des  meesmdes  perídides  ia  Cdnceesesidnária;  e  a  (es)  leitura  (es)  iiáriaes  id(es)
hiirômetrd(es)  eserãd  tdmaiaes  nd(es)  hiirômetrd(es)  central  (ies)  uesaid(es)  pela  cdnceesesidnária,  ainia  que
eiiestam dutrdes hiirômetrdes que meçam água fdrneciia pdr dutrd(es) fdrneceidr (ees). Caesd d eiifcid tenha
du  venha  ter  d  esiestema  ie  iniiviiualizaçãd  ie  hiirômetrdes,  nãd  eserãd  cdnesiieraiaes  aes  leituraes  ieesesees
hiirômetrdes pdr nenhuma iaes partees.

 Importante: Oes pagamentdes eserãd cdniicidnaides à apreesentaçãd menesal ia Ndta Fiescal ides eserviçdes eie-
cutaides/prdiutdes entreguees, acreesciia iaes certiõees negatvaes (Cdnfdrme item 6.1), que cdmprdvem a re -
gulariiaie fescal ia CONTRATADA, sendo pago em até 10 (dez) dias após a data de emissão da nota fscal.

Importante: Nenhum pagamentd eserá efetuaid antecipaiamente a ttuld ie aiiantamentd, que nãd eseja d ides
trabalhdes já eiecutaides.

11. A VIGÊNCIA DO CONTRATO
31/10/2022

Importante: Ndes caesdes eespecífcdes ie cdntrataçãd cdm d Hdespital Eestaiual Dr. Jayme ides Santdes Nevees, ieverá eser
dbeservaia a vigência id Cdntratd ie Operacidnalizaçãd id referiid Hdespital cdm a SESA – Secretaria ie Saúie id
Eespíritd Santd. Caesd d meesmd eseja reesciniiid iurante a vigência id cdntratd, nãd haverá penaliiaiees cdntratuaies
para nenhuma iaes partees em caesd ie reesciesãd.
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FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO
Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:
1. Descrição sumária das atividades:
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos químicos:

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na rotina

diária dos empregados da AEBES:

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do Certificado de 

Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das reuniões
mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses).

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________
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