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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO (OBJETO - Descrever de forma sucinta o serviço/produto a ser contratado e 
especifcar a unidade hospitalar a obter o serviço/produto)

O objeto deste briefing é a contratação de empresa especializada para execução de limpeza, manutenção 
corretiva de fissuras e pintura do oospital Estadual Dr. Jayme aantos Neves.

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permitid esclarecimentd ie iúviias até 02 (Ddis) iias úteis anteridres à iata fiaia para limite ie
recebimentd ias prdpdstas, sdmente através ids seguintes cdntatds:

 E-mail: cdmpras@aebes.drg.br (Pridriiaie)
 Hdspital Jayme Santds Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543
 Hdspital Evangélicd ie Vila Velha e Materniiaie Municipal ie Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

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

3. DADOS DA CONTRATANTE
Assdciaçãd Evangélica Benefcente Espíritd Santense – AEBES, Manteneidra ie uma uniiaie ie saúie própria e
gestdra ie dutras iuas uniiaies ie saúie, é respdnsável pela gestãd ie mais ie 650 leitds e aprdiimaiamente
3.000 (Três mil) funcidnárids iiretds. As três uniiaies ie saúie sãd:

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

 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/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; 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrever: Informar detalhadamente todas as especifcaççes do serviço/produto necessários. Caso seja necessário 
a contratação de ambos os casos, especifcar no item 4.1 Serviço e no 4.2 Produtos.

O  objeto  desse  briefnn  compreende  a  limpeza,  manutenção  corretva  de  fssuras,
substtuição/reparo  de  vedação  e  pintura  de  toda  fachada  externa:  paredes,  janelas,
brises e venezianas de cada uma das faces exteriores de todos os blocos do Hospital;
fachada frontal, posterior e laterais assim como todas as faces, inclusive fundo e laterais
de  poços  de  ventlação e  jardineiras.  Ambientes  existentes  anexos  à  edifcação como
casas de máquinas, áreas técnicas e inclusive elementos estruturais externos, como vinas
deverão ser considerados na proposta de serviço. Em resumo, toda edifcação do Hospital
Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

O hospital não dispçe de todos os projetos com as vistas de fachada, porém os arquivos
disponíveis poderão ser solicitados ao setor de compras.

4.1.1 - Serviço de Manutenção Corretva

Antes  de  executar  qualquer  serviço  de  limpeza  com  ánua,  deverá  ser  levantado  e
pronramado a execução de manutenççes corretvas necessárias no local.

A execução dos serviços de recuperação das fssuras da edifcação deverá ser realizada
através  de  empresa  especializada  com  experiência  comprovada  em  recuperação  de
patolonias de fachadas com ART de execução.

O material utlizado para prevenção das fssuras deverá ser tela metálica Facha Forte da
marca Morlan e qualquer reparo de armadura deverá contemplar abertura de janela para
acesso de toda armadura, o responsável técnico deverá verifcar se não houve redução de
armadura, retrar a ferrunem e aplicar inibidores de corrosão.

A contratada é responsável pela execução de serviço do fechamento da parede com bloco
de concreto e reboco quando necessário para reparo de fssuras.

A execução dos serviços de recuperação das fssuras da edifcação deverá ser realizada
através de empresa especializada em recuperação de patolonias com ART de execução e
apresentar ao menos 3 Atestados de Capacidade Técnica para o serviço de reparo de
fssuras.
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4.1.2 – Serviço de Limpeza

Todo  o  hospital  deverá  ser  hinienizado  tanto  para  fnalidade  estétca  como  para
eliminação de contaminantes que possam comprometer a qualidade fnal do acabamento
de pintura.

A limpeza e descontaminação da pintura existente deverá ser realizada por jateamento à
pressão e a metodolonia e dosanem de hipoclorito de sódio para atender a fnalidade
proposta deverá ser determinada pelo responsável  técnico e conforme recomendaççes
técnicas do fabricante de pintura.

A limpeza com ánua pressurizada compreende além da fachada de pintura, as janelas e
os rufos.

A limpeza de elementos que possa permitr o acesso de ánua para dentro da edifcação,
tpo venezianas, deverá ser realizado manualmente sem o uso de ánua pressurizada.

É de responsabilidade da contratada antecipar os locais de reparo de fssuras pois não
deverá ser limpado com ánua, pressurizado ou manual, qualquer ferranem exposta antes
de executado a manutenção corretva.

4.1.3 – Serviço de vedação entre rufo

Posteriormente  à  limpeza  dos  rufos  é  necessário  substtuir  a  vedação  existente  por
selante específco para calhas e rufos senuindo as recomendaççes técnicas do fabricante.

O produto específco para utlização na vedação da união entre os rufos metálicos: marca
Sika ou Wurth de cor compatvel com os rufos.

4.1.4 – Serviço de Pintura

O serviço de pintura deverá ser executado levando em consideração não apenas a função
estétca  e  decoratva  mas  principalmente  promovendo  a  proteção  das  superícies,
prolonnando a durabilidade das superícies pintadas.

Visando estes aspectos, o procedimento de pintura deverá senuir as recomendaççes de
metodolonia do fabricante da tnta assim como atender o disposto na norma ABNT NBR
13245 sendo de responsabilidade do contratado o reparo de inconformidades que possam
vir a surnir, como manchas na pintura.
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O serviço deverá ser acompanhado de profssional renistrado com emissão da ART.

Para acompanhamento do serviço em altura, é necessário a presença de um técnico de 
senurança com experiência comprovada em serviço em altura.

O fundo preparador e a tnta utlizada deverá ser da marca Suvinil. O acabamento deverá
manter a  textura e a cor do Hospital e a aplicação deverá respeitar as recomendaççes do
fabricante da tnta.

4.2 Produtos

Toda especifcação do produto deverá ser entrenue a AEBES assim como fcha técnica 
para a fnalidade proposta.

4.3 Senurança

Toda execução dos serviços deve ter como premissa a senurança total em todo momento, 
tanto diretamente envolvido na execução da atvidade quanto os sistemas de senurança 
existentes do hospital que devem permanecer em funcionamento. 

Os trabalhos em altura possuem renulamentaççes específcas nos termo da lenislação 
vinente que deverão ser respeitados.

Além do previsto na NR-18, é necessário que a empresa apresente:
o Ficha de EPI dos emprenados
o APR da Atvidade
o Treinamento de trabalho em altura
o ASO
o Ficha de renistro dos emprenados

É obrinatório a visita no local junto do responsável técnico e deverá ser anendado com o
setor  de  compra  para  acompanhamento  nos  locais  de  um  funcionário  do  setor  de
senurança  do  trabalho.  A  empresa  é  responsável  por  defnir  e  executar  o  serviço  de
ancoranem  narantndo a senurança de todos envolvidos nas atvidades.
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4.4 Planejamento

Todo serviço deverá ser planejado com crononrama e atualizado quinzenalmente.

5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
5.1. Documentação obrigatória para habilitação: 
A empresa ieve estar ieviiamente habilitaia, cdnsdante a legislaçãd regulamentar, para a prestaçãd id serviçd
para d qual pdierá ser cdntrataia. Devenid fdrnecer sempre que sdlicitaid:

 Alvará ie funcidnamentd e iemais alvarás dbrigatórids em relaçãd ad ramd ie atviiaie iesenvdlviia. 
(Eiemplds: Alvará ie vigilância sanitária e cdrpd ie bdmbeird);

 Certiãd ie regulariiaie técnica (CRT), se hduver impdsiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Andtaçãd ie respdnsabiliiaie técnica (ART), se hduver impdsiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Cdntratd sdcial e alterações;
 Apresentaçãd ia Carta ie Referência emitia pdr iuas empresas atestanid a capaciiaie técnica nds ca-

sds em que se aplicar;
 Carta ie Eiclusiviiaie se fdr d casd.

5.2. Documentação Específca exigida do serviço/produto: 
 Descrever: Informar todos os certfcados, diplomas e/ou comprovantes necessários para prestação do ser-

viço ou aquisição do produto. 
-  Apresentar  ao  menos  3  Atestados  de  Capacidade  Técnica  para  os  serviços
descritos neste briefnn;
-  A  empresa  deverá  estar  renularmente  inscrita  no  CREA  com  profssional
lenalmente habilitado para a atvidade fm.
-  Elaboração  e  entrena  do  laudo  técnico  e  plano  de  reforma  conforme
recomendaççes estabelecidas na norma em vinor NBR 16280/2015.
- Toda especifcação de produto deverá ser entrenue a AEBES assim como sua fcha 
técnica.

 Importante: Casd d serviçd a ser prestaid tenha necessiiaie ie aldcar pessda(s) na CONTRATANTE, será 
sdlicitaid a apresentaçãd ia idcumentaçãd eiigiia peld SESMT (Serviçd Especializaid em Engenharia ie 
Segurança e Meiicina id Trabalhd) iescrita nd Aneid II - Sdlicitaçãd ie idcumentds a terceirds, após 
análise id Aneid I - Ficha ie Registrd id Prestaidr ie Serviçds referente ad Manual ie terceirds, d qual é 
parte integrante id presente idcumentd. O Aneid II será enviaid peld SESMT casd necessárid.

 Importante: Nas cdntratações que envdlverem a prestaçãd ie serviçds, serãd retids na fdnte ds tributds 
feierais. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO
  Descrever: Caso haja necessidade de maior clareza, descrever as principais obrinaççes da contratada.
 Importante: Nãd é permitia a cdntrataia a subcdntrataçãd tdtal du parcial id dbjetd ieste cdntratd, 

bem cdmd sua cessãd du transferência, tdtal du parcial.
 Importante: É eipressamente veiaid a qualquer ias partes iescdntd du cdbrança ie iuplicata através ie

reie bancária du ie terceirds, bem cdmd a cessãd ie créiitd ids valdres dbjetds ieste cdntratd du sua
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iaçãd em garanta.

- Elaboração de relatório mensal apresentando a memória de cálculo da medição.
- Confecção e instalação em local visível de Placa de Obra contendo as senuintes
informaççes:

o Nome do profssional
o Título do profssional
o Num de renistro no CREA
o Atvidades pelo qual é responsável técnico
o Nome da empresa que representa
o Número da(s) ART(s) correspondentes(s)

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO
 Importante: Os pagamentds serãd cdniicidnaids à apresentaçãd mensal ia Ndta Fiscal ids serviçds eie -

cutaids/prdiutds entregues,  sendo pago conforme proposta apresentada pelo fornecedor/prestador
e/ou acordo frmado em contrato com ambas as partes.

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO
Indeterminado,  mediante ao contrato de gestão da aEaA e AEBEa (Caso seja contrato de adesão deve ser
enviado o contrato juntamente com o orçamento)
Importante: Nds casds específcds ie cdntrataçãd cdm d Hdspital Estaiual Dr. Jayme ids Santds Neves, ieverá ser
dbservaia a vigência id Cdntratd ie Operacidnalizaçãd id referiid Hdspital cdm a SESA – Secretaria ie Saúie id
Espíritd Santd. Casd d mesmd seja resciniiid iurante a vigência id cdntratd, nãd haverá penaliiaies cdntratuais
para nenhuma ias partes em casd ie rescisãd.

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:
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__________________________________________________________________________________________

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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