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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 22/2022 

 

QUADRO RESUMO 

 

A) PARTES 

(i) Contratante: 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

Sede: Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, Bela Vista, São Paulo‐SP, CEP.: 01.332‐000 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001‐02  

Filial: Rua Anápolis, Qd.28, Lt.09‐A, Sala 03, Centro, Uruaçu‐GO, CEP: 76.400‐000 

CNPJ/MF nº 19.324.171/0008‐70 

(ii) Contratada: 

Nome: KMA SERVIÇOS Especializados EIRELI 

CNPJ: 13.735.497/0001‐38 

Endereço: Rua Dionísio da Costa, 410 – Vila Mariana ‐ São Paulo‐SP 

B) OBJETO: Prestação de Serviços de Disponibilização de Mão de Obra para Manutenção 

Predial e Demais Serviços Inerentes, Incluindo‐se Fornecimento de Material 

C) PRAZO DE VIGÊNCIA: até 23/11/2025, observados os termos da Cláusula 8. 

D)  PREÇO  TOTAL  MENSAL  DO  CONTRATO:  Conforme  medição  mensal  dos  Serviços, 

considerados os preços do Anexo II e o SLA previsto no Anexo I. 

E) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA CONTRATADA: N/A 
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F) MULTAS APLICÁVEIS À CONTRATADA: 

F.1:  10%  (dez  por  cento)  do  valor  total  da  fatura  do  mês  da  ocorrência,  por  infração 

contratual  ou  legal  cometida,  até  a  10ª  infração  ocorrida  dentro  de  um  mesmo  mês, 

sendo que este valor será dobrado a partir da 11ª  infração dentro do mesmo mês. Caso a 

infração não  seja  corrigida até o mês  subsequente,  a Contratada estará  sujeita a novas 

penalidades pela mesma infração no mês seguinte, até que sejam sanadas.; 

F.2:  de 0,5% (meio por cento) do valor total da fatura do mês da ocorrência por cada dia 

de atraso. 

G) COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES: 
1) Para o CONTRATANTE: 

‐ Luciana Fernandes 

‐ E‐mail: financeiro@imed.org.br 

‐ Telefone: (11) 3141‐1128 

2) Para a CONTRATADA: 

‐ Márcio Augusto Kviatkowski 

‐ E‐mail: mariok@kmaservicos.com.br / contato@kmaservico.com.br 

‐ Telefone: (11) 4318‐3480 / (11) 2365‐2071 

H) Anexos:  
(a)  Anexo I – Termo de Referência 

(b)  Anexo II – Proposta Técnica 

(c)          Anexo III – Proposta Comercial 

 

Considerando que a referida contratação se faz necessária para fins de dar suporte às atividades de 

gestão desenvolvidas  pelo  IMED  junto  ao Hospital  Estadual  Centro Norte Goiano,  tendo em  conta 

que o CONTRATANTE é a  organização  social  responsável  pelo  gerenciamento,  operacionalização e 

execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão 

firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de 

Gestão nº 080/2021 – SES / GO); 

Pelo  presente  instrumento  e  na  melhor  forma  de  direito,  as  Partes  qualificadas  no  Item  A  do 

QUADRO  RESUMO  têm  entre  si  justo  e  acordado,  o  presente  Contrato  de  Prestação  de  Serviços 
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(“Contrato”),  em conformidade  com as  seguintes  cláusulas  e  condições,  bem como pela  legislação 

vigente,  e  que  mutuamente  outorgam,  aceitam  e  se  obrigam  a  cumprir,  por  si  e  seus  eventuais 

sucessores. 

 

CLÁUSULA I ‐ OBJETO DO CONTRATO 

1.1. ‐ É objeto do presente Contrato a prestação pela CONTRATADA à CONTRATANTE dos serviços 

descritos  no  Item  B  do  QUADRO  RESUMO  (“Serviços”),  em  caráter  autônomo  e  não  exclusivo, 

conforme e nos termos deste Contrato e seus Anexos listados no Item H do QUADRO RESUMO. 

 

1.2.  ‐  Em  caso  de  divergências  na  interpretação  ou  aplicação  entre  os  termos  e  condições  do 

presente Contrato e os termos e condições dos anexos, prevalecerão, para todos os fins e efeitos de 

direito, os termos e condições previstas no Contrato. Em caso de divergências na  interpretação ou 

aplicação  entre  os  termos  e  condições  dos  anexos,  prevalecerão,  para  todos  os  fins  e  efeitos  de 

direito, os anexos na ordem em que estão listados acima. 

 

1.3. ‐ Outras atividades que forem correlatas e/ou complementares à efetiva prestação dos Serviços 

ora  contratados  também  integram  o  objeto  desta  cláusula,  ainda  que  não  mencionadas 

expressamente.  

1.4.  ‐  Os  Serviços  ora  contratados  deverão  ser  prestados  com  estrita  observância  à  legislação 

pertinente  ora  vigente.  A  CONTRATADA  assegura  para  todos  os  fins  que,  está  apta  e  em 

conformidade legal para a execução do presente Contrato, bem como que possui todas as licenças, 

autorizações,  registros,  certidões  e  certificados  necessários  para  o  fornecimento  do  seu  objeto, 

atendendo a todos os requisitos legais. 

 

1.5.  –  A  CONTRATADA  declara  ter  ciência  de  que  a  CONTRATANTE  exerce  atividade  essencial  à 

saúde  pública  e  que  os  Serviços  objeto  deste  Contrato  são  essenciais  ao  atendimento  de  tal 

finalidade  e,  portanto,  a  CONTRATADA  não  poderá  suspender  a  execução  de  suas  obrigações 

contratuais sob qualquer hipótese.  

 

1.6.  ‐  A CONTRATADA  declara  ter  considerado  na  formação  de  seus  preços  as  características  do 

local  onde  serão  prestados  os  Serviços,  bem  como  das  condições  que  poderão  afetar  o  custo,  o 
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prazo  e  a  realização  dos mesmos.  Declara,  ainda,  ter  analisado  detalhadamente  a  natureza  e  as 

condições  das  localidades  onde  os  Serviços  serão  prestados,  inclusive  no  que  se  refere  às  vias  e 

rotas de acesso, dados topográficos,  localização, adequação das localidades, condições ambientais 

locais,  clima,  condições  meteorológicas,  geológicas,  infraestrutura  dos  locais  passíveis,  sendo  os 

preços ofertados pela CONTRATADA suficientes para a perfeita prestação dos Serviços. 

CLÁUSULA II ‐ GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 

2.1  ‐  Serão  de  integral  responsabilidade  da  CONTRATADA  todos  os  ônus  e  encargos  trabalhistas, 

tributários, fundiários e previdenciários decorrentes dos Serviços objeto deste Contrato, assumindo a 

CONTRATADA, desde já, todos os riscos de eventuais reclamações trabalhistas e/ou tributárias e/ou 

autuações  previdenciárias  que  envolvam  seus  contratados,  empregados,  subcontratados  e 

prepostos, ainda que propostas contra a CONTRATANTE ou quaisquer terceiros, comprometendo‐se 

a CONTRATADA a pedir a exclusão da lide da CONTRATANTE, bem como arcar com todos os custos 

eventualmente incorridos pela mesma em virtude das reclamações em tela. 

2.2  ‐ Responsabiliza‐se a CONTRATADA,  também, por  todas as perdas, danos e prejuízos causados 

por culpa e/ou dolo comprovado de seus contratados, empregados, subcontratados e prepostos na 

execução deste Contrato, inclusive por danos causados a terceiros. 

2.3 ‐ Caso a CONTRATANTE seja notificada, citada, autuada, intimada ou condenada em decorrência 

de  quaisquer  obrigações  fiscais,  trabalhistas,  tributárias,  previdenciárias  ou  de  qualquer  natureza, 

atribuíveis  à  CONTRATADA,  ou  qualquer  dano  ou  prejuízo  causado  pela  mesma,  fica  a 

CONTRATANTE desde já autorizada a reter os valores pleiteados de quaisquer pagamentos devidos à 

CONTRATADA,  em decorrência deste ou de outros Contratos  firmados entre as partes, bem como 

utilizar tais valores para compensar os custos eventualmente incorridos pela CONTRATANTE.  

2.4 – A comprovação do cumprimento pela CONTRATADA e pelos seus subcontratados dos encargos 

sociais  e  trabalhistas  e  todos os  ônus  de  seu  pessoal  empregados para  a  execução dos  Serviços  é 

condição para o recebimento dos pagamentos devidos sob este Contrato pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA III ‐ OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 



 

 

5 

3.1  ‐  Além  de  outras  obrigações  expressamente  previstas  neste  Contrato  e  na  legislação  vigente, 

obriga‐se a CONTRATADA a: 

a) fornecer profissionais qualificados para a execução dos Serviços, bem como disponibilizar outros 

para a cobertura ou substituição dos mesmos, na hipótese de impedimento daqueles; 

b)  obedecer  as  normas  de  segurança  e  de  higiene  do  trabalho  e  aos  regulamentos  internos  da 

CONTRATANTE,  inclusive para que a prestação dos Serviços ora contratados não  interfira na rotina 

de trabalho existente dentro das dependências da CONTRATANTE; 

c)  fazer  com  que  seus  contratados,  empregados,  subcontratados  e  prepostos  usem  uniforme 

adequado e estejam identificados com crachá no desenvolvimento de suas atividades; 

d)  substituir  imediatamente  qualquer  contratado,  empregado,  subcontratado  ou  preposto  que,  a 

critério exclusivo da CONTRATANTE, seja considerado inadequado; 

e)  indicar  responsável  técnico  para  execução  dos  Serviços  no  momento  em  que  estes  forem 

iniciados; 

f)  executar  os  Serviços  ora  contratados  com  zelo  e  eficiência  e  de  acordo  com  os  padrões  e 

recomendações que regem a boa técnica; 

g) obedecer e fazer cumprir a legislação pertinente à prestação dos Serviços ora contratados; 

h)  cumprir  tempestivamente  o  recolhimento  de  todos  os  encargos  trabalhistas,  previdenciários  e 

securitários  de  acordo  com  as  leis  vigentes,  referentes  aos  seus  contratados,  empregados, 

subcontratados e prepostos ou mesmo alocados para a execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

i)  cumprir  tempestivamente  o  recolhimento  de  todos  os  impostos,  taxas  e  contribuições 

concernentes à execução dos Serviços objeto deste Contrato;  

j) submeter à aprovação prévia e por escrito da CONTRATANTE a intenção de subcontratar, total ou 

parcialmente, os Serviços objetos deste Contrato; 

k) prestar todas as informações e apresentar todos os relatórios solicitados pela CONTRATANTE, em 

até 5 (cinco) dias a contar da respectiva solicitação;  
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l)  fornecer  ao  seu  pessoal  utilizado  na  prestação  dos  Serviços  todo  o  material,  ferramentas, 

equipamentos,  insumos, EPIs e  tudo o que  for necessário para a  completa prestação dos Serviços, 

sem ônus para a CONTRATANTE;  

m) refazer ou corrigir  imediatamente qualquer parte dos Serviços executados em desacordo com o 

estabelecido neste Contrato e na legislação vigente, ou de forma insatisfatória ou sem qualidade; e 

n) manter sob sua guarda, pelo período de 5 (cinco) anos, todos os registros e documentos técnicos e 

contábeis relativos à execução dos Serviços prestados.  

CLÁUSULA IV ‐ OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1  ‐  Além  de  outras  obrigações  expressamente  previstas  neste  instrumento,  obriga‐se  a 

CONTRATANTE a: 

a)  efetuar  o  pagamento  das  faturas  apresentadas  observando  os  prazos  e  condições 

estabelecidos neste Contrato;  

 b)  comunicar  em  tempo  hábil  à  CONTRATADA,  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  suspensivo, 

extintivo ou modificativo à execução dos Serviços; e 

 

c)  assegurar  aos  contratados,  empregados,  subcontratados  e  prepostos  da  CONTRATADA  o 

acesso às  informações e  equipamentos necessários para prestação dos Serviços  contratados e aos 

locais onde os mesmos serão executados. 

CLÁUSULA V – PREÇOS, REAJUSTE E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1.  ‐ Pela  integral  execução dos  Serviços  será  pago o  preço  especificado no  ITEM D do QUADRO 

RESUMO. 

5.2. ‐ Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 

Serviços, mediante emissão e entrega da  respectiva nota  fiscal  e  relatório mensal de atividades,  e 

desde  que  o  IMED  tenha  recebido  o  repasse  do  Estado  de  Goiás  o  valor  do  custeio/repasse 
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correspondente ao mês em que objeto foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e 

concorda. 

 

5.3.  ‐ O  relatório  mensal  de  atividades  deverá  ser  enviado  pela  CONTRATADA  de  acordo  com  o 

previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos abaixo mencionados,  inclusive 

relacionados a eventuais subcontratados da CONTRATADA: 

 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências pertinentes (fotos 

e/ou documentos, quando aplicável);  

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do responsável técnico 

pelos serviços executados, devidamente acompanhado do comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) 

junto ao conselho de classe correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês de competência e 

seus respectivos cargos (a ser enviada até o último dia útil do mês de prestação dos Serviços), bem 

como dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os 

serviços forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser inserida 

uma nota neste sentido); 

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e Municipal), sendo 

aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o descumprimento obstará o pagamento até 

a devida regularização;  

g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS específica, GFIP – 

Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e  Informações  à  Previdência  Social,  SEFIP  –  Sistema  Empresa  de 

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos contratados, empregados e 

prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos 

de  desligamento,  TRCT  (Termo  de  Rescisão  de  Contrato  de  Trabalho)  homologado  no  respectivo 

sindicato,  ASO  (Atestado  de  Saúde Ocupacional)  demissional  e  Comprovantes  dos  pagamentos  de 

todas as verbas rescisórias; e 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo CONTRATANTE.  
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5.3.1.  ‐  A  CONTRATADA,  quando  aplicável,  deverá  manter  arquivado  e  apresentar  à 

CONTRATANTE sempre que solicitado por esta, os seguintes documentos: 

‐ Contrato Social e últimas alterações; 

‐ Inscrição Estadual e Municipal; e 

‐ Registro na Junta Comercial. 

 

5.3.2. ‐ A não apresentação dos documentos acima indicados ou, se apresentados, estiverem 

em desacordo  com as  determinações  legais  aplicáveis,  facultará  à CONTRATANTE  reter  os 

pagamentos  mensais  correspondentes,  até  que  a  situação  seja  regularizada.  Uma  vez 

regularizada  a  situação,  à  custa  e  sob  exclusiva  responsabilidade  da  CONTRATADA,  as 

quantias que  lhe  forem porventura devidas  serão pagas  sem qualquer  reajuste e/ou  juros, 

sendo  que,  o  prazo  de  vencimento  para  o  pagamento  da  remuneração  será 

automaticamente  prorrogado  pelo  número  de  dias  correspondente  ao  atraso  na 

apresentação dos documentos.  

5.3.3. ‐ Caso os documentos não sejam apresentados até a data prevista para o pagamento 

da  remuneração, o vencimento será prorrogado para 5  (cinco) dias úteis após a  respectiva 

apresentação  não  existindo,  nesta  hipótese,  qualquer  atualização  ou  acréscimo  de  juros 

sobre o valor em aberto. 

5.4.  ‐  Se  o  vencimento  da  contraprestação  pelos  Serviços  prestados  recair  em  dias  de  sábado, 

domingo ou feriados, este será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.   

5.5.  ‐  Caso  ocorra  divergência  entre  quaisquer  valores,  o  pagamento  da  respectiva  fatura  será 

suspenso até a data do seu esclarecimento ou de correção pela CONTRATADA, não existindo, nesta 

hipótese, qualquer atualização ou acréscimo de juros sobre o valor em aberto. 

5.6. ‐ Todos os pagamentos à CONTRATADA serão feitos por meios eletrônicos para a conta bancária 

especificada abaixo, ou a qualquer outra conta de sua titularidade que venha a ser posteriormente 

informada  por  escrito  à  CONTRATANTE,  servindo  o  comprovante  de  transferência  bancária  como 

recibo de pagamento: 
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KMA SERVIÇOS Especializados EIRELI 

CNPJ: 13.735.497/0001‐38 

Banco: Banco Bradesco S.A. 

Agência: 0095 

Conta Corrente: 0018459‐2 

 

5.7.  ‐  A  CONTRATANTE  fará  a  retenção  de  todos  os  tributos  que,  por  força  de  lei,  devam  ser 

recolhidos pela fonte pagadora. 

5.8  ‐ O preço mensal  indicado na  cláusula 5.1,  acima,  têm  com data‐base o mês de assinatura do 

Contrato  e  poderá  ser  reajustado  anualmente mediante  livre  negociação  entre  as  partes.  A  título 

meramente referencial, fica eleito como critério de reajuste o IPCA, sendo certo que, na hipótese de 

extinção, deverá, de comum acordo, ser eleito um outro índice de correção que melhor se adapte a 

este Contrato. 

 

5.9. ‐ Nos preços dos Serviços ora contratados estão compreendidos todos os custos e despesas da 

CONTRATADA, incluindo, mas não se limitando a transporte, uniforme, alimentação, tributos, taxas, 

pessoal  e  equipamentos  necessários  para  o  desenvolvimento  dos  Serviços  contratados,  ficando 

expressamente vedado o seu repasse para a CONTRATANTE. 

5.10.  ‐  Esclarecem as partes o preço dos Serviços  contratados  foi  estipulado por mútuo consenso, 

levando‐se em consideração, dentre outros critérios, os custos, as despesas e os tributos devidos em 

decorrência  direta  ou  indireta  do  presente  Contrato,  o  período,  o  horário  (inclusive  noturno)  e  o 

ambiente  em  que  os  Serviços  serão  executados,  como  também  a  natureza  e  a  complexidade  do 

trabalho a ser desenvolvido, sendo que a CONTRATADA declara ter tido pleno conhecimento de tais 

fatores e que os considerou no preço proposto. 

 
5.11.  ‐    No  caso  de    a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  (SES/GO)  atrasar  o  repasse  de  um ou mais 

repasse(s)/custeio(s) mensal(is), o pagamento deverá ser disponibilizado à CONTRATADA em até 10 

(dez) dias úteis da  regularização das pendências  financeiras pelo Estado de Goiás,  e  a antes desse 

prazo a CONTRATANTE não será considerada inadimplente, não se aplicando o disposto na cláusula 

5.12, abaixo, restando vedado à CONTRATADA emitir duplicatas e/ou realizar protestos e cobrar tais 

valores, tanto por meio extrajudicial, como judicial, suspender ou rescindir o Contrato.  
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5.12.  ‐  Atrasos  de  pagamento  por  culpa  exclusiva  e  comprovada  da  CONTRATANTE  acarretarão  a 

incidência de correção monetária pela variação do IPCA e juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 

ao mês,  que  serão  calculados  proporcionalmente  ao número de dias  em atraso. Na hipótese de o 

IPCA do mês de pagamento ainda não  ter  sido divulgado, utilizar‐se‐á o do mês anterior. Qualquer 

encargo  adicional  ou  disposição  divergente  constante  do  Anexo  I  ou  qualquer  outro  Anexo  deste 

Contrato não será aplicável. 

 

5.13. – Sem prejuízo das penalidades ou outros direitos da CONTRATANTE aplicáveis por força deste 

Contrato ou da lei, a CONTRATANTE poderá efetuar a retenção ou glosa do pagamento de qualquer 

documento de cobrança, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

I. Execução parcial, inexecução total ou execução defeituosa ou insatisfatória dos Serviços, até que o 

problema seja sanado a contento da CONTRATANTE; 

II. Não utilização de materiais e recursos humanos exigidos para a execução do Serviço, ou utilização 

em qualidade ou quantidade inferior à demandada; 

III.  Descumprimento  de  obrigação  relacionada  ao  objeto  do  ajuste  que  possa  ensejar  a 

responsabilização solidária ou subsidiária da CONTRATANTE, independente da sua natureza. 

 

CLÁUSULA VI – FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

6.1. Qualquer  alegação  de  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior  deverá  ser 

imediatamente  comunicada  por  escrito  pela  parte  afetada  à  outra,  com  a  devida  comprovação 

dentro  dos  5  (cinco)  dias  subseqüentes  à  comunicação,  sob  pena  de  não  surtir  efeitos  neste 

Contrato. 

 

6.2. Caso  seja  realmente  necessário  suspender  a  execução  dos  Serviços  contratados,  a 

CONTRATADA  receberá  sua  remuneração  proporcionalmente  aos  dias  de  serviço  prestados  até  a 

data efetiva da suspensão. 

 

6.3. Cessado o motivo da suspensão, a parte suscitante comunicará, por escrito, tal fato à parte 

suscitada e os Serviços  serão  retomados pela CONTRATADA no menor  tempo possível, o qual não 

deverá ser, em qualquer hipótese, superior a 3 (três) dias, a contar da data da aludida comunicação.  
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6.4. A data de retomada dos Serviços será o marco inicial para fins de cálculo da remuneração da 

CONTRATADA no mês em que os Serviços forem retomados. 

 

6.5. A CONTRATADA tem ciência de que o presente Contrato foi firmado durante a pandemia de 

COVID e,  portanto,  a  referida pandemia ou  seus efeitos não  serão  considerados eventos de  caso 

fortuito  ou  de  força  maior,  não  eximindo  a  CONTRATADA  de  suas  obrigações  contratuais.  Da 

mesma  forma,  a  CONTRATADA  não  poderá  pleitear  extensões  de  prazo  de  entrega,  ajuste  de 

preços,  encerramento  do  Contrato  ou  qualquer  outra  alteração  contratual  sob  a  justificativa  de 

impactos relacionados à referida pandemia.  

 

6.6. Não  serão  considerados  como eventos de  caso  fortuito ou  força maior,  dentre outros,  as 

condições  climáticas  normais  do  local  de  prestação  dos  serviços,  greves  ou  perturbações 

envolvendo o pessoal da CONTRATADA ou variação cambial.  

 

CLÁUSULA VII – CONFIDENCIALIDADE 

7.1. ‐ A CONTRATADA se obriga a não revelar Informações Confidenciais a qualquer pessoa natural 

ou  jurídica,  sem  o  prévio  consentimento  por  escrito  da  CONTRATANTE.  Entende‐se  por 

Informação(ões) Confidencial(is) toda e qualquer informação e dados revelados pela CONTRATANTE 

à CONTRATADA  sejam  eles  desenvolvidos  a  qualquer momento  pela CONTRATANTE,  sejam  estes 

dados  ou  informações  sejam  eles  de  natureza  técnica,  comercial,  jurídica,  ou  ainda,  de  natureza 

diversa,  incluindo, sem limitação, segredos comerciais, know‐how, e  informações relacionadas com 

tecnologia,  clientes,  projetos,  memórias  de  cálculo,  desenhos,  planos  comerciais,  atividades 

promocionais  ou  de  comercialização,  econômicas,  financeiras  e  outras,    que  não  sejam  de 

conhecimento público, bem como todo e qualquer dado pessoal ou informação sensível de pacientes 

da  CONTRATANTE.  A  CONTRATADA,  por  si  e  por  seus  subcontratados,  empregados,  diretores  e 

representantes (todos, conjuntamente, “REPRESENTANTES”), obriga‐se a não usar, nem permitir que 

seus REPRESENTANTES usem,  revelem, divulguem,  copiem,  reproduzam, divulguem, publiquem ou 

circulem a Informação Confidencial, a menos que exclusivamente para a execução do Contrato.  

7.2. ‐ Caso se solicite ou exija que a CONTRATADA, por interrogatório,  intimação ou processo legal 

semelhante,  revele  qualquer  das  Informações  Confidenciais,  a  CONTRATADA  concorda  em 

imediatamente  comunicar  à  CONTRATANTE  por  escrito  sobre  cada  uma  das  referidas 

solicitações/exigências,  tanto  quanto  possível,  para  que  a  CONTRATANTE  possa  obter  medida 
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cautelar, renunciar ao cumprimento por parte da CONTRATADA das disposições desta Cláusula, ou 

ambos. Se, na falta de entrada de medida cautelar ou recebimento da renúncia, a CONTRATADA, na 

opinião  de  seu  advogado,  seja  legalmente  compelida  a  revelar  as  Informações  Confidenciais,  a 

CONTRATADA poderá divulgar as  Informações Confidenciais às pessoas e ao  limite exigido, sem as 

responsabilidades aqui estipuladas, e envidará os melhores esforços para que todas as Informações 

Confidenciais assim divulgadas recebam tratamento confidencial. 

7.3.  ‐  A  violação  à  obrigação  de  confidencialidade  estabelecida  nesta  cláusula,  quer  pela 

CONTRATADA, quer pelos seus REPRESENTANTES, sujeitará a CONTRATADA a reparar integralmente 

as perdas e danos diretos causados à CONTRATANTE. 

7.4.  ‐  A  CONTRATADA  se  obriga  a  devolver  imediatamente  todo  material  tangível  que  contenha 

Informações  Confidenciais,  incluindo,  sem  limitação,  todos  os  resumos,  cópias  de  documentos  e 

trechos  de  informações,  disquetes  ou  outra  forma  de  suporte  físico  que  possa  conter  qualquer 

Informação Confidencial, tão logo ocorra término ou a rescisão do CONTRATO. 

7.5.  ‐  A  CONTRATADA  não  fará  qualquer  comunicado,  tirará  ou  divulgará  quaisquer  fotografias 

(exceto para as suas finalidades operacionais  internas para a fabricação e montagem dos bens), ou 

revelará quaisquer informações relativas a este CONTRATO ou com respeito ao seu relacionamento 

comercial com a CONTRATANTE ou qualquer Afiliada da CONTRATANTE, a qualquer terceira parte, 

exceto como exigido pela Lei aplicável, sem o consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE ou 

de  suas  Afiliadas.  A  CONTRATADA  concorda  que,  sem  consentimento  prévio  por  escrito  da 

CONTRATANTE ou suas Afiliadas, como aplicável, não (a) utilizará em propagandas, comunicados ou 

de outra  forma, o nome, nome  comercial,  o  logotipo da marca  comercial ou  simulação destes, da 

CONTRATANTE  ou  de  suas  Afiliadas  ou  o  nome  de  qualquer  executivo  ou  colaborador  da 

CONTRATANTE ou de suas Afiliadas ou (b) declarará, direta ou indiretamente, que qualquer produto 

ou  serviço  fornecido  pela  CONTRATADA  foi  aprovado  ou  endossado  pela  CONTRATANTE  ou  suas 

Afiliadas. Entende‐se por Afiliada qualquer empresa controlada por, controladora de ou sob controle 

comum à CONTRATANTE. 

7.6. ‐ A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga‐se a atuar no presente Contrato em 

conformidade  com  a  Legislação  vigente  sobre  Proteção  de Dados  Pessoais  e  as  determinações  de 

órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, em especial com 

relação a  todo e qualquer dado pessoal ou  informação sensível de pacientes da CONTRATANTE. A 
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CONTRATADA obriga‐se a comunicar por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer infração à referida 

legislação, inclusive sobre o vazamento de dados. 

7.7.  –  Esta  obrigação  subsistirá  por  tempo  indeterminado,  desde  a  assinatura  do  presente 

instrumento e após o seu encerramento por qualquer motivo.  

CLÁUSULA VIII – DURAÇÃO E RESCISÃO 

8.1. ‐ O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura pelo prazo  definido no ITEM C 

do  QUADRO  RESUMO,  podendo,  porém,  ser  prorrogado mediante  a  assinatura  de  um  Termo  de 

Aditamento previamente aprovado pela CONTRATANTE. 

8.2. ‐ O presente contrato poderá ser encerrado, nas seguintes hipóteses: 

a) por mútuo acordo, mediante assinatura de termo de encerramento correspondente; 

b) por  conveniência,  pela  CONTRATANTE,  por  aviso  prévio,  de  qualquer  forma  escrita  à 

CONTRATADA, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que seja devido o pagamento de 

quaisquer multas e/ou indenizações de qualquer espécie; 

c) em razão de evento de força maior, devidamente comprovada, que impeça o cumprimento 

por  quaisquer  das  Partes  de  suas  obrigações  contratuais  e  que  perdure  por  mais  de  60 

(sessenta) dias.  

8.3. ‐ A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato mediante simples comunicação escrita 

nos seguintes casos: 

a)  Inadimplemento  ou  o  cumprimento  irregular  de  qualquer  cláusula  contratual,  por 

parte da CONTRATADA; 

b)  Pedido de falência ou de recuperação judicial da CONTRATADA; 

c)  Imperícia, atraso, negligência, imprudência, dolo, má‐fé ou desídia da CONTRATADA, 

na execução do Contrato; 
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e)  Caso  as multas  aplicadas  à CONTRATADA  superem 20%  (vinte  por  cento)  do  valor 

total do Contrato; ou  

f)  Por ordem da Secretaria de Estado de Saúde. 

8.4. ‐  Na hipótese de rescisão contratual motivada por culpa ou dolo da CONTRATADA na prestação 

dos  Serviços  ora  contratados,  deverá  esta,  após  devidamente  notificada,  encerrar  imediatamente 

suas atividades e pagar multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, sem 

prejuízo  de  cobrança  de  indenização  por  perdas  e  danos  que  eventualmente  vier  a  causar  à 

CONTRATANTE. 

8.5. – Em qualquer uma das hipóteses de encerramento  contratual  será devido à CONTRATADA  o 

pagamento  da  contraprestação  proporcional  aos  dias  em  que  forem  efetivamente  prestados  os 

Serviços  contratados,  desde que aceitos  e  aprovados pela CONTRATANTE,  descontado o  valor das 

multas, indenizações e retenções eventualmente aplicadas nos termos do Contrato. 

8.6.  –  A  CONTRATADA  tem  pleno  conhecimento  de  que  foi  contratada  para  prestar  os  Serviços 

objeto deste Contrato ao CONTRATANTE, uma vez que este é o responsável pelo gerenciamento e 

execução das ações e serviços de saúde constantes no Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 080/2021– SES / 

GO),  razão pela qual  concorda, desde  já, que caso o ente público  intervenha,  rescinda ou encerre, 

por qualquer modo ou razão, o referido contrato, o presente instrumento restará automaticamente 

rescindido, não fazendo a CONTRATADA  jus a qualquer tipo de  indenização, qualquer que seja sua 

natureza,  renunciando  expressamente  ao  direito  de  pleitear  quaisquer  valores  indenizatórios,  em 

qualquer tempo ou jurisdição, junto ao CONTRATANTE.  

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES POR DESCUMPRIMENTO LEGAL E CONTRATUAL 

9.1. ‐ Sem prejuízo do direito da CONTRATANTE de rescindir o Contrato, a ineficiência na prestação 

dos Serviços ora contratados, como também o descumprimento da legislação e/ou das obrigações e 

demais disposições assumidas pela CONTRATADA no presente Contrato e em seus anexos, ensejará 

a imediata obrigatoriedade desta em, dependendo de cada caso, refazer os Serviços de acordo com 

os  padrões  de  qualidade  aplicáveis  e  atender  as  disposições  e  obrigações  contratuais  previstas, 

sendo facultado à CONTRATANTE: 
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a)  reter  imediata  e  integralmente  o  pagamento  da  contraprestação  prevista  na  Cláusula  V 

deste  instrumento  até  que  a(s)  pendência(s)  seja(m)  devida  e  satisfatoriamente 

regularizada(s); e 

 

b) aplicar multa prevista no ITEM F.1 do QUADRO RESUMO.  

 

9.2. – Em caso de atraso na prestação dos Serviços será devida pela CONTRATADA multa prevista 

no ITEM F.2 do QUADRO RESUMO. 

 

9.3. – O valor de quaisquer penalidades ou indenizações cobradas da CONTRATADA por força deste 

Contrato poderá, a critério da CONTRATANTE, ser descontado na fatura do próximo mês. Caso não 

haja  saldo  contratual  suficiente  para  pagamento  da multa,  a mesma  poderá  ser  descontada  dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA por força de outros Contratos ou obrigações existentes entre 

as Partes ou cobrada judicial ou extrajudicialmente pela CONTRATANTE. 

 

9.4. – As penalidades estabelecidas neste Contrato, tem caráter não compensatório, não isentando a 

CONTRATADA  do  cumprimento  de  quaisquer  de  suas  obrigações  previstas  neste  Contrato, 

especialmente  a  de  prestar  os  Serviços  em  atraso,  bem  como  da  obrigação  de  indenizar 

integralmente  a  CONTRATANTE  pelos  danos  decorrentes  do  atraso,  e  não  prejudica  o  direito  da 

CONTRATANTE de, a seu critério, dar por rescindido o presente Contrato. 

 

CLÁUSULA X – ANTICORRUPÇÃO E ÉTICA NOS NEGÓCIOS 

10.1.  ‐ A CONTRATADA declara estar em conformidade com todas as  leis, normas, regulamentos e 

requisitos  vigentes,  relacionados  com  o  presente  contrato.  Assim,  compromete‐se  a  cumprir 

rigorosamente e de boa  fé a  legislação aplicável aos  serviços que deve executar nos  termos deste 

contrato.  

10.2. ‐ Em virtude deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, conceder ou comprometer‐

se a ceder a ninguém, ou receber ou concordar em aceitar de qualquer pessoa, qualquer pagamento, 

doação, compensação, benefícios ou vantagens  financeiras ou não  financeiras de qualquer espécie 
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que  configurem  uma  prática  ilegal  ou  corrupção,  por  conta  própria  ou  de  terceiros,  direta  ou 

indiretamente,  devendo‐se  assegurar  o  cumprimento  desta  obrigação  por  parte  de  seus 

representantes e colaboradores.  

10.3.  ‐  As  partes  declaram  e  garantem  categoricamente  durante  toda  a  vigência  do  presente 

contrato,  inclusive  no  que  tange  aos  seus  colaboradores  e  parceiros  utilizados  na  execução  dos 

serviços a serem prestados, a ausência de situações que constituam ou possam constituir um conflito 

de  interesses  em  relação  às  atividades  e  serviços  que  devem  ser  realizados  de  acordo  com  este 

documento legal. Da mesma forma, as partes comprometem‐se a adotar, durante toda a validade do 

contrato, uma conduta apropriada para evitar o  surgimento de qualquer  situação que possa gerar 

um  conflito  de  interesses. No  caso de haver  qualquer  situação  suscetível  a  levar  a  um  conflito  de 

interesses, as partes comprometem‐se a informar imediatamente por escrito a outra parte e a ater‐

se nas indicações que podem porventura ser assinaladas a esse respeito. O não cumprimento pelas 

partes  das  obrigações  assumidas  sob  esta  cláusula,  facultará  a  outra  Parte  a  possibilidade  de 

rescindir  o  contrato  imediatamente,  sem  prejuízo  das  demais  ações  e  direitos  que  possam  ser 

exercidos de acordo com a lei. 

10.4. ‐ As partes declaram e garantem que cumprem e cumprirão, durante todo o prazo de vigência 

do presente contrato, todas as leis de anticorrupção, federais, estaduais e locais, decretos, códigos, 

regulamentações,  regras,  políticas  e  procedimentos  de  qualquer  governo  ou  outra  autoridade 

competente,  em  especial  os  preceitos  decorrentes  da  Lei  nº  12.846/13  (“Lei  de  Anticorrupção 

Brasileira”), abstendo‐se de praticar qualquer ato de corrupção (“Atos de Corrupção”) e/ou qualquer 

ato que seja lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira, que atente contra o patrimônio 

público  nacional  ou  estrangeiro,  contra  princípios  da  administração  pública  ou  contra  os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.  

10.5.  ‐ Na hipótese de qualquer das partes violar qualquer disposição prevista nesta  cláusula e/ou 

qualquer obrigação legal prevista na  legislação, operar‐se‐á a rescisão motivada, com aplicação das 

penalidades e indenizações por perdas e danos cabíveis. 

10.6.  –  A CONTRATADA declara  que  não  contrata,  direta  ou  indiretamente, mão  de  obra  infantil 

(salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos), escrava, em condições análogas à escravidão, 
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ou  em  condições  sub‐humanas,  devendo  garantir  a  seus  empregados  e  contratados  remuneração 

compatível  com o piso  salarial da categoria,  jornadas e  condições de  trabalho conforme  legislação 

em vigor. 

CLÁUSULA XI – CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. ‐ As partes não poderão ceder, transferir ou, de qualquer modo, alienar direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato, sem um acordo prévio e expresso uma da outra.  

11.2.  ‐  A  CONTRATADA  obriga‐se  a  utilizar  para  a  execução  do  presente  Contratos  apenas 

empregados por ele direta e regularmente registrados em regime CLT, sendo que a subcontratação 

ou  utilização  de  outras  empresas  ou  pessoas  jurídicas  na  execução  das  atividades  decorrentes  do 

Contrato apenas será admitida mediante prévia e expressa anuência da CONTRATANTE caso a caso, 

mantida  a  total  responsabilidade  da  CONTRATADA  em  relação  aos  Serviços  subcontratados,  nos 

termos  do  presente  Contrato,  e  sem  que  isto  importe  em  qualquer  adicional  de  custo  e 

responsabilidade para a CONTRATANTE. 

11.3.  ‐  A  responsabilidade  da  CONTRATADA  pela  parcela  dos  Serviços  executados  por  seus 

subcontratados é integral, abrangendo inclusive as obrigações por acidentes gerais e do trabalho e os 

encargos e deveres de natureza trabalhista, previdenciária e tributária. 

11.4.  ‐ Nenhuma  cláusula  contida  nos  contratos  entre  a  CONTRATADA  e  seus  subcontratados  se 

constituirá  em  vínculo  contratual  entre  a  CONTRATANTE  e  a  CONTRATADA  ou  entre  a 

CONTRATANTE  e  os  subcontratados  da  CONTRATADA.  Os  contatos  da  CONTRATANTE, 

comunicações e entendimentos,  relativos ao objeto deste Contrato,  serão sempre  levados a efeito 

entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,  cabendo a esta retransmitir, quando necessário, ordens 

e/ou instruções aos seus subcontratados. 

 

CLÁUSULA XII – DA SUPERVISÃO E INSPEÇÃO 

12.1.  ‐  A  CONTRATANTE  exercerá  a  qualquer  tempo,  ampla  fiscalização  em  todas  as  frentes  de 

Serviços, podendo qualquer pessoa autorizada por ela, ter livre acesso ao local em que estão sendo 

executados, podendo sustar os trabalhos sem prévio aviso, sempre que justificadamente considerar 
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a  medida  necessária,  bem  como,  acompanhar  a  realização  de  medições  e  ensaios  no  campo  de 

quaisquer materiais, equipamentos ou serviços.  

12.2. ‐ A ação de fiscalização e controle não diminui ou atenua a responsabilidade das CONTRATADA 

quanto  à  perfeita  execução  dos  Serviços.  A  CONTRATADA  não  poderá  acrescentar  aos  prazos  de 

execução dos serviços, o tempo para fiscalização e inspeção.  

12.3.  ‐  Em  caso  de  ocorrência  de  falhas  reiteradas  comprovadas  na  execução  dos  Serviços,  a 

CONTRATANTE poderá exigir a contratação de pessoal especializado ou a obtenção de equipamentos 

especiais  para  perfeita  execução  dos  mesmos.  Os  custos  relativos  à  contratação  de  pessoal 

especializado ou a obtenção de equipamentos especiais serão pagos pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1.  ‐  O  presente  instrumento  e  seus  anexos,  como  também  eventuais  aditamentos, 

consubstanciam  toda  a  relação  contratual,  ficando  sem  validade  e  eficácia  quaisquer  outros 

documentos  aqui  não  mencionados  e  já  assinados,  correspondências  já  trocadas,  bem  como 

quaisquer compromissos e/ou acordos pretéritos, presentes e/ou futuros, os quais não obrigarão as 

partes,  sendo  considerados  inexistentes  para  os  fins  deste  Contrato  caso  não  seja  observada  a 

formalidade contida no item a seguir. 

13.2. ‐ Quaisquer alterações a este Contrato somente terão validade e eficácia se forem devidamente 

formalizadas através de aditamento contratual firmado pelos representantes legais das partes.  

13.3. ‐ Se qualquer uma das disposições do presente Contrato for ou vier a tornar‐se nula ou revelar‐

se  omissa,  inválida  ou  ineficaz  não  afetará  ou  prejudicará  as  cláusulas  remanescentes,  que 

continuarão com vigência, validade e eficácia plenas. Na ocorrência desta hipótese, as partes farão 

todos os esforços possíveis para substituir a cláusula tida como nula, omissa, inválida ou ineficaz por 

outra, sem vícios, a fim de que produza os mesmo efeitos jurídicos, econômicos e financeiros que a 

cláusula  original  produziria,  ou,  caso  isso  não  seja  possível,  para  que  produza  os  efeitos  mais 

próximos possíveis daqueles inicialmente vislumbrados.  
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13.4. ‐ O não exercício dos direitos previstos no presente Contrato, em especial no tocante à rescisão 

contratual e obtenção da reparação de danos eventualmente causados, bem como a tolerância, de 

uma  parte  com  a  outra,  quanto  ao  descumprimento  de  qualquer  uma  das  obrigações  assumidas 

neste instrumento ou em seus anexos, serão considerados atos de mera liberalidade, não resultando 

em modificação,  novação  ou  renúncia  das  disposições  contratuais  ora  estabelecidas,  podendo  as 

partes exercer, a qualquer tempo, seus direitos. 

 

13.5. ‐ Em hipótese alguma o silêncio das partes será interpretado como consentimento tácito. 

 

13.6.  ‐   Declaram  as  partes  que  toda  e  qualquer  notificação,  se  necessário,  poderá  ser  enviada  e 

recebida eletronicamente aos contatos mencionados no ITEM G do QUADRO RESUMO: 

13.7.  ‐    O  presente  instrumento  e  seus  anexos  obrigam  não  só  as  partes,  como  também  seus 

eventuais sucessores a qualquer título. 

 

13.8.  ‐   Tendo em vista o caráter do presente Contrato – prestação de Serviços – a CONTRATADA 

declara ser contribuinte do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 

 

13.9.  ‐  O  presente  instrumento  não  estabelece  entre  as  partes  nenhuma  forma  de  sociedade, 

agência, associação, consórcio, ou responsabilidade solidária.  

 

13.10. ‐ Para a prestação dos Serviços objeto do presente contrato, a CONTRATADA declara que se 

acha devidamente habilitada e registrada nos órgãos competentes quando legalmente requerido.  

CLÁUSULA XIV – FORO 

14.1. ‐ Fica eleito, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, o foro 

de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias resultantes da interpretação 

e/ou execução do presente Contrato. 
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E,  por  assim  estarem  de  acordo,  assinam  o  presente  Contrato  em  02  (duas)  vias  de  igual  teor  e 

forma,  perante  as  2  (duas)  testemunhas  identificadas  abaixo,  para  que  produza  os  seus  jurídicos 

efeitos. 

 

 

Uruaçu – GO, 01 de abril de 2022. 

 

 

__________________________________________ 

CONTRATADA: KMA SERVIÇOS Especializados EIRELI 

 

 

___________________________________________________________ 

CONTRATANTE: IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1) ____________________________       2)_______________________________ 

Nome:              Nome: 

C.P.F:              C.P.F.: 
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A N E X O  I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DEMAIS SERVIÇOS 

INERENTES, INCLUINDO-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL, equipamentos e 

insumos, para fins de suporte às atividade de gestão desenvolvidas pelo IMED junto 

ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 

2. UNIDADE DE SAÚDE BENEFICIADA 

Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN). 

3. ESPECIFICAÇÕES 

3.1 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Prestação de serviços de manutenção predial preventiva,corretiva e reformas que se 

fizerem necessárias, conforme descrito abaixo, incluindo fornecimento de material, 

ferramentas bem como todo insumo necessário a realização dos serviços. 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 

proponente vencedora e o IMED e, também, com a Administração Pública, vedando-

se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

3.2 MOBILIZAÇÃO  

O prazo de mobilização será de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da assinatura 

do contrato. 
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Em caso de descumprimento do prazo de mobilização, ficará a contratada sujeita as 

penalidades contratuais, multa, incluindo-se a possível recisão do Contrato. 

 3.3 DAS INFORMACÕES DO LOCAL 

Os serviços serão realizados no Hospital Estadual Centro Norte - HCN, com área de 

aproximadamente 37.000m2.  

O hospital, possui sua planta distribuída em 3 pavimentos, teve sua obra concluída 

pelo Estado de Goiás ao longo de 8 anos, e em virtude do tempo de obra, o hospital, 

embora novo, possui instalações boas, mas que apresentam algumas necessidades 

de manutenções, reparos ou adequações em função de atendimento às normas, 

regulamentos e necessidades pertinentes ao hospital. 

3.4 DA EQUIPE MÍNIMA DE TRABALHO (QUANTITATIVOS E QUALIFICAÇÕES) 

Para a execução do escopo geral dos serviços, a CONTRATADA deverá 

disponibilizar a equipe abaixo descrita conforme tabela 1: 

Tabela 1 – Equipe de Trabalho x Carga Horária x Horário x Qualificações 

Função 
Quant

. 

Carga 

Horária 
Horário Qualificações 

Gerente de 

equipe 
1 

44 Hs 

Semanais 

07:00 às 

17:00 hs 

Profissional capacitado para 

liderar processos e equipes 

multidisciplinares de 

manutenção e obras 
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Pedreiro 1 
44 Hs 

Semanais 

08:00 às 

17:48 hs 

Profissional técnico com nível 

médio e conhecimento de 

manutenção predial e serviços 

de pedreiro 

Profissional 

Multidisciplinar 
1 

44 Hs 

Semanais 

08:00 às 

17:48 hs 

Profissional técnico com nível 

médio para serviços gerais 

diversos como Marcenaria, 

Montagem de mobiliário, 

serralheria e serviços 

multifunções 

Pintor 1 
44 Hs 

Semanais2 

08:00 às 

17:48 hs 

Profissional técnico com nível 

médio para assumir as 

funções de pintor. 

Ajudante / 

Servente 
2 

44 Hs 

Semanais2 

08:00 às 

17:48 hs 

Profissional técnico com nível 

médio para assumir as 

funções de ajudante/servente 

de manutenção predial 

Pedreiro 24hs 1 

24h - 

ininterruptas 

Escala 12x36 

24hTurno 

7h - 19h 

19h - 7h 

Profissional técnico com 

conhecimento de manutenção 

predial e serviços de pedreiro 

- posto 24h - composto de 4 

profissionais 12x36 

Eletricista 24hs 2 24h - 

ininterruptas 

24hTurno 

Profissional técnico com nível 

médio para serviços gerais de 

eletricista com formação em 

elétrica (NR10) - posto 24h - 
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Escala 12x36 7h - 19h 

19h - 7h 

composto de 8 profissionais 

12x36 

 

 Com Adicional de Periculosidade/Insalubridade; 

 Com uma hora de almoço. 

3.5 MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA 

O escopo contratado inclui-se fornecimento de mão de obra especializada, bem 

como o fornecimento de material, insumos e ferramentas para os serviços de 

manutenção predial preventiva e corretiva das edificações (alvenaria,reboco,pintura) 

e de suas instalações hidráulicas, elétricas, além de reparos mais severos e serviços 

de pintura interna e externa, entre outros serviços específicos como manutenção de 

mobiliário que não envolva equipamentos técnicos hospitalares, reparos simples de 

cadeiras e macas pequenos serviços de solda, entre outros. 

Dentro da rotina de manutenção deverá ser realizada a manutenção preventiva e 

corretiva relativas à conservação das instalações do hospital de maneira geral, como 

elétrica, hidráulica, pluvial e redes de esgoto, hidro sanitárias e de água potável, 

paredes, calçadas e pavimentações (internas e externas), revestimentos e pisos, 

forros, elevações e rebaixamentos (de pisos e forros), corrimões, suportes e guarda-

corpos, reparos de pinturas, serralheria e marcenaria, bem como a montagem e 

desmontagem de divisórias e mobiliários não hospitalares, além das atividades 

implícitas como necessárias à conservação e funcionamento do hospital e sua 

estrutura. 
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Quando se fizer necessário demais serviços inerentes às atribuições dos 

colaboradores da CONTRATADA, a mão de obra objeto desta RFP estará a 

disposição para a execução das atividades conforme solicitação da 

CONTRATANTE. A orientação das prioridades e frentes de serviço serão 

responsabilidade do GERENTE DE FACILITIES/MANUTENÇÃO da 

CONTRATANTE.  

As equipes deverão estar munidas de uniforme, equipamentos e ferramentas 

necessárias para a execução dos serviços citados acima, tais como inversores, 

serra mármore, furadeiras, parafusadeiras e demais ferramentas que se façam 

necessárias para a rotina de trabalho. 

Todos os EPI´s e EPC´s deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, bem como a 

preservação e manutenção dos locais de trabalho. 

A CONTRATADA deverá ainda, elaborar relatório fotográfico mensal com a 

comprovação de todas as atividades realizadas durante o período contratado, 

demonstrando o antes e depois da execução dos serviços. 

3.6 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

A proponente deverá apresentar proposta incluindo o fornecimento de materiais da 

manutenção predial, descrevendo todos os itens inclusos para a manutenção 

predial, não sendo necessário incluir itens de reforma ou obras de 

expansão/adequação dos ambientes do hospital, que deverão ser tratados de forma 

diferenciada, item a item em concordância com a CONTRATANTE. 

Os valores de fornecimento de material para manutenção predial preventiva e 

corretiva deverão estar destacados na proposta, bem como o aceite como proposta 

somente de alocação de mão de obra ou completo, com material e mão de obra. 
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3.7 LISTA DE MATERIAIS BASICOS PARA FORNECIMENTO 

A Proponente Contratada deverá ter em seu estoque o mínimo de materiais 

necessários e devera estipular quantitativos desses materiais a serem utilizados 

mensalmente no contrato (conforme lista abaixo- Quadro1), com o objetivo de 

identificar e limitar o uso dos materiais de manutenção mensal. Abaixo a lista de 

materiais básicos, para a manutenção do prédio. 

Quadro 1 

ITEM MATERIAL TIPO QTD 

1 Tomada 10A unid 30 

2 Tomada 20A unid 30 

3 Interruptor simples unid 30 

4 Interruptor duplo unid 20 

5 Interruptor triplo unid 15 

6 Interruptor paralelo unid 30 

7 Cabo flexivel 1.5mm - ANTICHAMA metro 200 

8 Cabo flexivel 2mm - ANTICHAMA metro 200 

9 Cabo flexivel 2.5mm - ANTICHAMA metro 200 
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10 Cabo flexivel 4mm- ANTICHAMA metro 200 

11 Cabo flexivel 6mm- ANTICHAMA metro 200 

12 lâmpada interna unid 200 

13 lâmpada externa unid 50 

14 Disjuntor 20 A unid 10 

15 Tinta interna (Sem cheiro e secagem rápida) Lata 18L 10 

16 Tinta externa (Sem cheiro e secagem rápida) Lata 18L 10 

17 Tinta para piso Lata 18L 10 

18 Esmalte Sintético Galão 3,6L 5 

19 Thinner/Águarras Galão 5L 2 

20 Torneira de banheiro Und 20 

21 Torneira de parede Und 20 

22 Tubo pvc marrom 25 mm barra 10 

23 Tubo pvc marrom 32 mm barra 5 
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24 Tubo pvc marrom 50 mm barra 3 

25 Joelho 90 º pvc soldável 25 mm marrom Und 30 

26 Joelho 90 º pvc soldável 32 mm marrom Und 20 

27 Joelho 90 º pvc soldável 50 mm marrom Und 10 

28 Tê pvc soldável 25 mm marrom Und 30 

29 Tê pvc soldável 32 mm marrom Und 20 

30 Tê pvc soldável 50 mm marrom Und 10 

31 Tê pvc BL  25 mm x 1/2" Und 30 

32 Adaptador curto soldável 25 mm x 3/4 “ Und 20 

33 Plug Roscável 1/2 “ Und 30 

34 Flange 25 mm Und 5 

35 Cap soldável 25 mm Und 30 

36 Joelho 90 º pvc roscável  32 mm x 3/4 Und 15 

37 Joelho 90 º pvc BL  25 mm x 3/4 Und 30 
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38 Sifão sanfonado Universal Und 30 

39 Tubo pvc branco 100 mm barra 10 

40 Tubo pvc branco 75 mm barra 5 

41 Tubo pvc branco 50 mm barra 5 

42 Tubo pvc branco 40 mm Barra 5 

43 Joelho Esgoto 90 º pvc 100 mm    

44 Joelho Esgoto 90 º pvc 75 mm    

45 Joelho Esgoto 90 º pvc 50 mm    

46 Joelho Esgoto 90 º pvc 40 mm   

47 Conexões hidráulicas unid 30 

48 Conexões eletricas unid 30 

49 Areia Média metro 1 

50 Brita 0 metro 1 

51 Cimento 50 kg saco 2 
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52 Massa Acrílica 25kg caixa 2 

53 Massa PVA 25kg caixa 2 

54 Bisnaga de Silicone Und 5 

55 Fechadura banheiro Und 10 

56 Fechadura portas enfermarias Und 30 

57 Fechadura portas administrativas Und 15 

58 Desingripante Und 10 

59 Cola instantânea 100g Und 10 

60 Fita crepe 18 mm x 50 m Rolo 20 

61 Fita crepe 48 mm x 50 m Rolo 10 

62 Fita autofusão Rolo 5 

63 Fita Isolante 20m Rolo 20 

64 Abraçadeira de Nylon 2,5 x 100 mm Und 200 

65 Abraçadeira de Nylon 2,5 x 200 mm Und 200 
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66 miscelâneas unid 30 

 

3.8 DETALHAMENTOS GERAIS 

Em função da carência de mão de obra na região do hospital, e ainda em 

decorrência das obras de expansão e duplicação da rodovia que cruza a cidade de 

Uruaçu, motivo pelo qual, diversos profissionais estão migrando para as 

concessionárias que atuam nesta obra, a proponente Contratada poderá pagar 

salários acima do mercado, visando manter a mão de obra contratada e evitando 

alta rotatividade de empregados (turnover). Considerando ainda que todas as 

intervenções serão realizadas na cidade de Uruaçu, sendo certo que não será aceito 

que a Proponente Contratada pague salários menores que o piso mínimo de cada 

categoria por atividade. 

Os salários deverão ser reajustados segundo índices aprovados pela categoria em 

convenções coletivas ou dissídios regionais. Os serviços deverão ser prestados no 

horário comercial de 2ª. a 6ª. feira, com carga horária de 44 horas semanais, 

havendo a necessidade de no mínimo 3 plantonistas (posto 24hs) conforme tabela 1 

acima. 

Poderá ser solicitada extensão de serviços que serão pagos como horas extras por 

conta da proponente contratada. Para isso a proponente deverá considerar em sua 

proposta comercial o valor da hora extra. 

Havendo a necessidade de reforço dos postos 24h, poderão ser solicitados serviços 

em finais de semana ou feriados, que serão remunerados como serviços extras com 

carga horária mínima de 8 horas. Para isso a proponente deverá considerar em sua 

proposta comercial o valor mínimo de 8 horas e o valor da hora extra nos feriados e 

finais de semana. 
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 A contratante poderá, a seu exclusivo critério, solicitar à Proponente Contratada 

prorrogação de horário, a fim de atender necessidades emergenciais em acordo com 

a Contratada. Para isso, a Proponente Contratada deverá prever, em sua proposta 

comercial, o valor mínimo de horas extras e reforços de serviços, tendo como base a 

prorrogação de horário, hora extra diurna, hora extra noturna e reforços em dias sem 

expediente ou feriados tanto no período diurno como noturno. 

A Proponente Contratada deverá apresentar ao início das atividades, Plano de 

Manutenção Preventiva, contemplando o tipo de manutenção a ser realizada, 

periodicidade da manutenção e outras informações julgadas pertinentes.  

A Contratada deverá lançar todos os dados inerentes à suas atividades em Software 

de gerenciamento de manutenção da Contratada.  

Para o atendimento do disposto acima, a Proponente deverá efetuar vistoria técnica 

às instalações, para que possa identificar as dificuldades e os equipamentos 

instalados no site, bem como condições de instalação e graus dificuldade de cada 

serviço.  

A data da vistoria será previamente agendada pela Contratante. 

Todas as intervenções e manutenções realizadas, sejam corretivas ou preventivas, 

deverão ser rigorosamente registradas pelos profissionais da Proponente Contratada 

e consolidados em Relatório Gerencial Mensal a ser enviado à Contratante.	

3.9 DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratante exercerá ampla FISCALIZAÇÃO sobre os serviços contratados 

através de seu representante devidamente credenciado. 
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A Contratada facilitará o desempenho de suas funções. Fica, porém, entendido que 

a orientação e a FISCALIZAÇÃO dos trabalhos por parte da Contratante não 

desobriga a Contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos 

serviços. 

Os representantes da Contratante terão poderes para fiscalizar e orientar  a 

execução dos serviços e especialmente para sustar as atividades em qualquer 

etapa, sempre que considerar a medida necessária para garantir a boa execução ou 

a irrestrita obediência às normas de segurança, além de autorizar e controlar a 

realização de serviços adicionais. 

3.10 DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SERVIÇO 

A Proponente Contratada deverá fornecer todos as ferramentas e equipamentos 

necessários à execução dos serviços conforme tabela abaixo: 

Ferramentas e Equipamentos Necessários ao Serviço (mínimo) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 Marreta 3 kg pc 

2 Colher de Pedreiro pc 

3 Régua de Pedreiro 2 m pc 

4 Mangueira de Nível - 20 m pc 

5 Eletrodo xx mm pc 
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6 Veda Rosca Tigre - 1,8 cm x 25 m rolo 

7 Alicate de Bico pc 

8 Alicate de corte pc 

9 Pistola de cola pc 

10 Passa fio com alma de aço pc 

11 Kit Broca – Aço rápido e vídia pc 

12 Kit Serra copo pc 

13 Bolsa de Couro para Ferramentas Pedreiro pc 

14 
Broca Longa Sds Plus 30mm X 600mm Para Concreto 

Ctpohr 
pc 

15 Alicate de Pressão pc 

16 Serra Marmore Fixa pc 

17 Serrote pc 

18 Jogo de Bits 43 peças pc 

19 Torno Fixo pc 
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20 Disco Diamantado pc 

21 Escada extensível 7 metros pc 

22 Jogo de chave Philips pc 

23 Jogo de chave Alen pc 

24 Jogo de Chave Estrela de 6/7 a 16/17 - 6 peças pc 

25 Ferro de soldar / rolo de estanho pc 

26 Furadeira Leve c/Martelete pc 

27 Jogo de Chave Canhão 3 a 14 MM 12 Peças Gedore pc 

28 
Jogo de Chave Fixa 6-22mm com 8 Peças - GEDORE 

RED-R05125008 
pc 

29 Plaina pc 

30 Serra Circular pc 

31 Jogo Soquete Estriado 18 peças pc 

32 Lixadeira Orbital pc 

33 Extensor Telescópica pc 
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34 Carrinho de Mão pc 

35 Kint Pinte pc 

36 Rolo para parede pc 

37 Corda Poliester pc 

38 Nível de Aluminio Anodizado pc 

39 Masseira Plástica pc 

40 Pincel Médio pc 

41 Desintupidor Tufão pc 

42 Adesivo Inst - tipo veda rosca pc 

43 Rolo para metal e madeira pc 

44 Chave Grifo pc 

45 Chave Ajustável pc 

46 Desempenadora pc 

47 Desempenadora pc 
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48 Talhadeira pc 

49 Peneira para areia pc 

50 Enxada pc 

51 Pá Quadrada pc 

52 Inversor de Solda pc 

53 Espátula pc 

54 Prumo pc 

55 Esquadro de Carpinteiro pc 

56 Lapis de Carpinteiro pc 

57 Ponteira pc 

58 Escada de 8 Degraus Alumínio pc 

59 Extensão 3 Tomadas pc 

60 Trena pc 

61 Furadeira pc 
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62 Fita Isolante pc 

63 Estilete pc 

64 Alicate Universal pc 

65 Jogo de Chaves de Fenda pc 

66 Desingripante pc 

67 Furadeira Bosch pc 

68 Arco Serra pc 

69 Nível de Plástico pc 

70 Trena de Bolso pc 

71 Martelo pc 

72 Kit de Ferramenta pc 

73 Fita Isolante pc 

74 Chave de Fenda pc 

75 Chave Philips pc 
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76 Jogo de Chaves de Fenda e Cruzada pc 

77 Bolsa para ferramentas com 32 bolsos pc 

78 Multímetro Digital pc 

79 Voltímetro pc 

80 Jogo de Alicates pc 

81 Capacete Aba Frontal 1 pc 

82 Capacete Aba Frontal 2 pc 

83 Alicate Universal pc 

 

3.11 DOS UNIFORMES, EPI´S E EPC´S NECESSÁRIOS AO SERVIÇO 

A Proponente Contratada deverá fornecer todos os EPI´s e EPC´s necessários à 

execução dos serviços, conforme Tabela abaixo. 
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Uniformes, EPIs e EPCs  - Equipamentos Necessários ao Serviço (mínimo) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 

1 Bota de Segurança pc 

2 Luva Eletricista até 2,5kV pc 

3 Uniforme Operacional pc 

4 Uniforme Eletricista c/Proteção Anti-Chama pc 

5 Capacete Eletricista pc 

6 Luva de Raspa pc 

7 Cinturão de Segurança com Talabarte Duplo em Y pc 

8 Cone de Sinalização pc 

9 Japona de Frio Operacional pc 

10 Japona de Frio Eletricista pc 

11 Protetor Auricular pc 

12 Óculos de Segurança Incolor pc 
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13 Luva de Nylon Latex pc 

14 Luva de Poliester Algodão pc 

15 Óculos de Segurança pc 

16 Máscara para proteção facial N-95 pc 

17 Óculo Sky Fume pc 

18 Fita Zebrada rolo 

 

 

4. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Região do Município de Uruaçu e dos Municípios circunvizinhos do Centro 

Norte Goiano, Região de Saúde Serra da Mesa contendo 9 municípios: Alto 

Horizonte, Amaralina, Campinorte, Colinas do Sul, Hidrolina, Mara Rosa, 

Niquelândia, Nova Iguaçu de Goiás e Uruaçu, sendo referência também para a 

Macrorregião Centro-Norte, composta por 60 municípios. 

 

5. EXPERIÊNCIA ANTERIOR 

Deverá a proponente comprovar experiência de no mínimo 01 (um) ano na execução 

do objeto da RFP e deste Termo de Referência, sendo certo que tais documentos 

deverão ser apresentados juntamente com a Proposta Técnica, sob pena de 

desclassificação. 

 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:  
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O IMED acompanhará e fiscalizará a conformidade da execução do escopo e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do 

ajuste.  

A verificação da adequação da execução contratual pela contratada deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência e no 

respectivo contrato.  

A fiscalização indicada do IMED não exclui nem reduz a responsabilidade da 

empresa que será contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade do IMED ou de seus agentes e prepostos. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das obrigações genéricas contidas no contrato, deverá a empresa contratada: 

i. Zelar pelas condições sanitárias do transporte e de seus funcionários; 

ii. Não utilizar ferramentas antigas; 

iii. Apresentar plano de manutenção anual preventiva e corretiva; 

iv. Manter estoque mínimo de materiais para as manutenções preventivas e 

corretivas, inclusive lançados e atualizados no Software para gerenciamento 

de manutenções e demais serviços inerentes; 

v. Apresentar Pesquisa de Satisfação Usuário; 

vi. Apresentar Cronogramas de Treinamentos; 

vii. Apresentar quantidade de Ordens de Serviço Corretivas e Preventivas no 
período e por setor; 

viii. Apresentar quantidade de horas técnicas executadas em cada setor no 
período; 
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ix. Apresentar Tempo de Resposta (TR) – Tempo medido, a partir da 
solicitação de serviço, para realizar o primeiro atendimento;e 

x. Apresentar Tempo de Atendimento (TA) – Tempo medido, a partir da 

solicitação de serviço até a entrega do equipamento/setor em funcionamento. 

 

8. DO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO RELATÓRIO MENSAL DE 

ATIVIDADES  

Os pagamentos serão realizados até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da 

prestação dos Serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e 

relatório mensal de atividades, e desde que o IMED tenha recebido o repasse do 

Estado de Goiás o valor do custeio/repasse correspondente ao mês em que objeto 

foi executado, do que o proponente, desde já, fica ciente e concorda. 

O relatório mensal de atividades deverá ser enviado pela CONTRATADA de acordo 

com o previsto no contrato para validação e deverá conter os documentos abaixo 

mencionados, inclusive relacionados a eventuais subcontratados da CONTRATADA: 

a) Folha de rosto timbrada da empresa com a indicação do mês de competência; 

b) Relação pormenorizada de todas as atividades desenvolvidas com as evidências 

pertinentes (fotos e/ou documentos, quando aplicável);  

c) Registros e licenças necessárias para execução do objeto contratado; 

d) CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável, do 

responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do 

comprovante de inscrição do(s) mesmo(s) junto ao conselho de classe 

correspondente e do documento de identidade profissional equivalente; 

e) Relação de empregados que atuaram na prestação dos serviços dentro do mês 

de competência e seus respectivos cargos, bem como dos comprovantes de 
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recolhimento do INSS e FGTS correspondentes, quando aplicável (se os serviços 

forem prestados apenas pelo representante legal ou titular da empresa, deverá ser 

inserida uma nota neste sentido); 

f) Certidões Negativas de Débito (Federal Conjunta, Trabalhista, FGTS, Estadual e 

Municipal), sendo aceitas certidões positivas com efeito de negativa, onde o 

descumprimento obstará o pagamento até a devida regularização;  

g) Comprovantes mensais de recolhimento: GPS – Guia de Recolhimento do INSS 

específica, GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social, SEFIP – Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à 

Previdência Social, PIS, COFINS e CSLL;  

h) Comprovantes de pagamento de salários e demais valores devidos aos 

contratados, empregados e prepostos, bem como recibo de férias e ASO (Atestado 

de Saúde Ocupacional Periódico) e, nos casos de desligamento, TRCT (Termo de 

Rescisão de Contrato de Trabalho) homologado no respectivo sindicato, ASO 

(Atestado de Saúde Ocupacional) demissional e Comprovantes dos pagamentos de 

todas as verbas rescisórias; e 

i) Outros documentos que, oportuna e previamente, sejam solicitados pelo 

CONTRATANTE. 
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PROPOSTA TÉCNICA 
 
 
 

I – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA KMA ENGENHARIA  
 
 
 

1. DADOS GERAIS 
 

1.1. DADOS CADASTRAIS 
 
 
1.1.1. Razão Social: KMA SERVIÇOS Especializados EIRELI 

 
 

1.1.2. CNPJ: 13.735.497/0001-38 
 
 

1.1.3. Endereço: Rua Dionísio da Costa, 410 – Vila Mariana - São Paulo-SP 
 
 

1.1.4. Telefones: (11) 4318-3480 / (11) 2365-2071 
 
 

1.1.5. Início das Atividades: 20/05/2011 
 

1.1.6. Fotografias Sites KMA 
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1.2. DADOS BANCÁRIOS 
 

1.2.1. Banco:  
Banco Bradesco S.A. 
 

1.2.2. Agência:  
0095 
 

1.2.3. Conta Corrente:   
0018459-2 

 
 
 
 
 

1.3. DADOS DA INTERNET E ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

1.3.1. Site Internet:  
www.kmaservicos.com.br 

 
 

1.3.2. Endereço Eletrônico: 
contato@kmaservico.com.br 
marciok@kmaservico.com.br 

 

http://www.kmaservicos.com.br/
mailto:contato@kmaservico.com.br
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1.4. PRINCIPAIS CLIENTES 
 

 

 

 

 
                       Engenharia 

 

 

 

 
Afonso França  

Engenharia 

  

 
 

 

1.5. SEGMENTOS E ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 
 
Abaixo no Desenho 1 abaixo (framework) é mostrado os segmentos de atuação, bem a 
estratégia de atuação da KMA ENGENHARIA. 
 
Figura 1 – Framework de Segmentos e Estratégia de Atuação – KMA ENGENHARIA  
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2. RECURSOS HUMANOS 
 

2.1. QUANTITATIVO DE COLABORADORES 
 
2.1.1. Próprios: 20 colaboradores 
 
2.1.2. Terceiros: 3 colaboradores 
 
 
 

2.2. PROCEDIMENTO PARA COBERTURA DE AUSÊNCIAS E FÉRIAS 
 
 

2.2.1. Cobertura de Ausências (faltas, atestados etc.) 
 

2.2.1.1. Cobertura de Férias: utilização de quadro de cobertura de férias e/ou utilizando-se de 
profissionais que atendem clientes por demanda da KMA ENGENHARIA e, quando a 
demanda por coberturas for maior que o quadro, passa-se a processo de contratação 
para atender a demanda. Os casos omissos são resolvidos de forma pontualmente pela 
gestão operacional e RH da KMA ENGENHARIA. 
 

2.2.1.2. Cobertura de Ausências: utilização do quadro reserva ou dos profissionais de folga ou 
ainda dos profissionais que atendem clientes de varejo. 
 
 

2.2.2. Prazo de Reposição de Colaboradores 
 

2.2.2.1. Ausências (faltas, atestados etc.): em até 2 horas da informação da falta. 
 

2.2.2.2. Férias: sem tempo, pois estará dentro da programação - dentro do horário do posto, 
pois seguirá a programação de cobertura de férias. 
 

2.2.2.3. Desligamentos: em caso de desligamento emergencial (sem cumprimento de aviso 
prévio), a área Operacional desloca um colaborador do quadro de profissionais que 
atendem os clientes avulsos e dá início a um processo de contratação. Após a 
admissão, o profissional ou é direcionado ao cliente ou é direcionado ao quadro de 
profissionais para clientes avulsos. 
O prazo total de contratação de novo colaborador é de, em média, 5 (cinco) dias, 
considerando todos os exames admissionais. 
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2.2.3. Fluxograma do Processo 
 
Abaixo a figura 1 mostra o Fluxograma do Processo de Cobertura de Férias 
 

Figura 1 – Fluxograma do Processo de Cobertura de Férias 

 
 
Na Figura 2 abaixo é mostrado o Fluxograma do Processo de Cobertura de Ausências. 
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Figura 2 – Fluxograma do Processo de Cobertura de Ausências 
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2.3. PROCEDIMENTOS PARA JUSTIÇA E DISCIPLINA DA EMPRESA 
 

Nossa empresa por meio dos gestores de pessoas, procura manter um acompanhamento bem 
próximo das equipes de funcionários. De forma que a atenção e a empatia sejam pontos 
facilitadores para se manter a gestão de pessoas. 
 
Realizamos ações com profissionais voltados ao trabalho de Psicologia Organizacional, para um 
melhor entendimento e implantação de boas práticas. 
 
Com a prática de um bom diálogo, tem sido possível sinalizar aos colaboradores quando 
necessário, que algo em sua ação não está conforme. Proporcionando aos mesmos a chance de 
uma reflexão e mudança de postura. 
 
No momento da contratação é apresentado o Regulamento Interno de nossa empresa, que 
serve como uma premissa de comportamento desejado. 

 
2.3.1. Justiça 
 
A Gestão da KMA ENGENHARIA adota ações que premiam os colaboradores que se destacam 
em suas atividades. Estas ações envolvem subsídios para cursos de interesse do colaborador, 
premiações, licenças remuneradas etc.  
 
Usualmente, a Gestão da KMA ENGENHARIA procura sempre premiar a equipe, em detrimento 
do colaborador individual, pois há uma tênue linha que separa o profissional excelente do 
profissional individualista e, no segmento da KMA ENGENHARIA não há espaço para 
profissionais individualistas. Então, a Gestão da KMA ENGENHARIA busca sempre comemorar as 
conquistas com todos os integrantes da equipe, para incentivar que todos trabalhem de forma 
coletiva e não individual. 
 
2.3.2. Disciplina 
 
Entretanto, quando necessário, fazemos o uso da advertência (oral/escrita), como forma de 
mais uma vez demonstrar ao colaborador a necessidade de mudança e adequação de 
comportamento. 
 
Uma vez este tipo de advertência não venha surtir como esperado, ainda tentamos antes de 
uma demissão, fazer uso da suspensão, oferecendo assim uma última chance em nossa 
empresa. 
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2.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA 
 
2.4.1. Estrutura Geral da Empresa e Responsabilidades das Diretorias 
 
Abaixo a Figura 3 mostra a Estrutura Organizacional Geral da KMA ENGENHARIA, com as suas 
diretorias e principais áreas de atuação. 
 
 

Figura 3 – Estrutura Organizacional da KMA ENGENHARIA  

 

 
*As áreas são interligadas entre si visando atender às necessidades do cliente/contrato/projeto 

 
 
 
2.4.2. Estrutura da Diretoria de Operações e Projetos 
 
A área operacional da KMA ENGENHARIA é a responsável pela interação com os clientes e a Figura 
5 abaixo mostra a estrutura organizacional criada para poder realizar a gestão dos contratos e 
projetos da Empresa. 
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Figura 5 – Estrutura Organizacional da Diretoria de Operações e Projetos 

 
 
 
 
 

2.5. CURRÍCULOS DOS GESTORES DA EMPRESA 
 
A KMA ENGENHARIA adota uma gestão compartilhada entre seus gestores, com interações 
constantes e decisões pautadas pelo que é o melhor para a empresa e seus colaboradores. 
 
De qualquer forma, a KMA ENGENHARIA tem o seu Diretor Geral o Administrador da KMA 
ENGENHARIA, o qual atua numa gestão compartilhada com seus diretores e gestores.  
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2.5.1. Administrador da Empresa – Diretor Geral/Diretor Administrativo Financeiro 
 

Márcio Augusto Kviatkowski 
 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Administração de Empresas – Ênfase em Marketing | 1999 - 2002 
ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing – Rio de Janeiro/RJ 
Média: 9,53 
 
MBA Executivo | 2009 - 2014 
INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa – São Paulo/SP 
Média: 8,74 
 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Empresa: KMA Serviços Especializados EIRELI 
Cargo: Diretor Geral / 2018 - Atual 
Principais Atividades: 
▪ Sócio Proprietário 

▪ Gestão, Planejamento e Execução de Projetos de Engenharia Civil e Elétrica 

▪ Gestão, Planejamento e Execução de Projetos de Energia Sustentável com foco em Energia 

Solar Fotovoltaica em Geração Distribuída. 

▪ Gestão, Planejamento e Execução de Projetos de Segurança Eletrônica. 

▪ Gestão de Processos Comerciais (prospecção, propostas técnicas comerciais, licitações, 

apresentações institucionais, negociações, implantações etc.). 

▪ Gestão de Recursos Humanos (políticas, estrutura organizacional, avaliação de 

desempenho, processos etc.). 

▪ Gestão Financeira (análise fluxo de caixa, análise de investimentos, plano de negócios, VPL, 

TIR, Payback etc.). 

▪ Estratégia Empresarial (missão, visão, valores, estratégias de crescimento etc.) 

 
Empresa: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo/ENEL* 
Cargo: Gerente de Segurança Corporativa e Gestão de Manut de Faixas de Segurança/ 2012 - 
2018 
Principais Atividades: 
◼ Responsável pelo processo de inteligência em Segurança Empresarial envolvendo 

investigações de fraudes de processos, fraudes em sistemas comerciais, fraudes em 
faturamentos, fraudes financeiras, furtos e roubos, desvios de condutas etc. 

◼ Responsável pela gestão dos processos de segurança empresarial em mais de 300 sites. 
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◼ Responsável pela gestão dos contratos de prestação de serviços e fornecimento de 
equipamentos, bem como pela elaboração de especificações técnicas (segurança humana e 
segurança eletrônica) 

◼ Responsável pelo BCM (Business Continuity Management) da área de Segurança Corporativa  
◼ Responsável pelo Processo de Gestão de Riscos de Segurança Corporativa (PGRSC)  
◼ Responsável por operações de combate a furtos e fraudes de energia em conjunto com 

Autoridades Policiais e Equipes Técnicas  
◼ Responsável por gestão de crises com foco em Segurança Corporativa, envolvendo 

movimentos sindicais (greves, paralisações etc.) e sociais (energia em áreas irregulares), 
manifestações de clientes por falta de energia em razão de condições atmosféricas etc. 

◼ Responsável por políticas, procedimentos, normas e instruções de trabalho de segurança 
corporativa focando em controle de acesso, riscos de segurança, contratações de terceiros e 
contratadas, gestão de terceiros etc. 

◼ Projetos de segurança eletrônica envolvendo CFTV-Circuito Fechado de Televisão, acesso, 
alarme, Drones, radares e PSIM (Physical Security Information Management), além de 
integração de CFTV-Circuito Fechado de Televisão com operação de subestações de energia. 

◼ Responsável pela gestão dos processos em faixas de segurança de Linhas de Transmissão 
(mais de 800 km) envolvendo manutenção civil de faixas, obras civis em faixas, contenção de 
taludes e encostas, projetos de urbanização sócio ambientais, obras civis para reintegrações 
de posse, fiscalizações e monitoramento de faixas de segurança etc. 
*Até jul./2017 a área atuava corporativamente junto às empresas do Grupo Americano AES 
envolvendo as empresas AES Tietê (usinas de energia hidroelétrica e eólicas – geração de 
energia) e AES Uruguaiana (usina de energia térmica – geração de energia) 

 
Empresa: AES Brasil (AES Eletropaulo, AES Sul, AES Tietê, AES Tietê, AES Com Rio e AES 
Eletropaulo Telecom) 
Cargo: Gerente de Segurança Corporativa, Facilities e Frota / 2006 - 2012 
Principais Atividades: 
◼ Responsável pela gestão dos processos de Facilities (limpeza, conservação, descartáveis, 

correspondência, malote, transporte, viagens etc.) e Manutenção Predial e Obras (manut 
predial, manut equip críticos, otimização de sites, obras de adequações prediais etc.) da AES 
Brasil em mais de 130 sites. 

◼ Responsável pela gestão dos processos em faixas de segurança de Linha de Transmissão 
(mais de 800 km) e bordas de reservatórios (mais de 4.800 km de perímetro) envolvendo 
manutenção e obras em faixas de segurança, contenção de taludes e encostas, contenção de 
erosão em reservatórios, projetos de urbanização sócio ambientais, reintegrações de posse, 
fiscalizações de faixas e bordas etc. 

◼ Responsável pela gestão dos processos de frota operacional (+ de 2500 veículos) e executiva 
(mais de 40 veículos) envolvendo manutenção preventiva e corretiva de veículos, 
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hidráulicos (cestas aéreas, guindautos 
etc.), política de utilização, aquisição e venda de veículos, multas, projetos especiais de 
carrocerias e equipamentos para sistema elétrico de potência. 

◼ Gestão de Projetos e Obras de Engenharia da AES Brasil – Setor de Facilities e Real Estate 
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◼ Responsável pelo processo de inteligência em Segurança Empresarial envolvendo 
investigações de fraudes de processos, fraudes em sistemas comerciais, fraudes em 
faturamentos, fraudes financeiras, furtos e roubos, desvios de condutas etc. 

◼ Responsável pela gestão dos processos de segurança empresarial em mais de 300 sites. 
◼ Responsável pela gestão dos contratos de prestação de serviços e fornecimento de 

equipamentos, bem como pela elaboração de especificações técnicas (segurança humana e 
segurança eletrônica) 

◼ Responsável pelo BCM (Business Continuity Management) da área de Segurança Corporativa  
◼ Responsável pelo Processo de Gestão de Riscos de Segurança Corporativa (PGRSC)  
◼ Responsável por operações de combate a furtos e fraudes de energia em conjunto com 

Autoridades Policiais e Equipes Técnicas  
◼ Responsável por gestão de crises com foco em Segurança Corporativa, envolvendo 

movimentos sindicais (greves, paralisações etc.) e sociais (energia em áreas irregulares), 
manifestações de clientes por falta de energia em razão de condições atmosféricas etc. 

◼ Responsável por políticas, procedimentos, normas e instruções de trabalho de segurança 
corporativa focando em controle de acesso, riscos de segurança, contratações de terceiros e 
contratadas, gestão de terceiros etc. 

◼ Membro do grupo de trabalho AES Corp “Security Leaders” para troca de informações de 
segurança entre as áreas de negócio da AES Corp. 

◼ Responsável pela comunicação de segurança empresarial tanto interna (diretores, gerentes e 
colaboradores em geral) como externa (imprensa, empresas, municipalidade etc.). 

◼ Responsável pela elaboração e execução do Plano de Segurança Empresarial Eletropaulo 
para a Copa 2014, envolvendo proteção aos sites e instalações estratégicas e interação com 
Exército Brasileiro, ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), Polícia Militar SP e ARSESP 
(Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo). 

 
Empresa: AES Eletropaulo 
Cargo: Coordenador de Segurança Corporativa / 2003 - 2006 
Principais Atividades: 
◼ Responsável pelo processo de inteligência em Segurança Empresarial envolvendo 

investigações de fraudes de processos, fraudes em sistemas comerciais, fraudes em 
faturamentos, fraudes financeiras, furtos e roubos, desvios de condutas etc. 

◼ Responsável pela gestão dos processos de segurança empresarial em mais de 300 sites. 
◼ Responsável pela gestão dos contratos de prestação de serviços e fornecimento de 

equipamentos, bem como pela elaboração de especificações técnicas (segurança humana e 
segurança eletrônica) 

◼ Responsável pelo Processo de Gestão de Riscos de Segurança Corporativa (PGRSC)  
◼ Responsável por operações de combate a furtos e fraudes de energia em conjunto com 

Autoridades Policiais e Equipes Técnicas  
◼ Responsável por gestão de crises com foco em Segurança Corporativa, envolvendo 

movimentos sindicais (greves, paralisações etc.) e sociais (energia em áreas irregulares), 
manifestações de clientes por falta de energia em razão de condições atmosféricas etc. 
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◼ Responsável por políticas, procedimentos, normas e instruções de trabalho de segurança 
corporativa focando em controle de acesso, riscos de segurança, contratações de terceiros e 
contratadas, gestão de terceiros etc. 

◼ Responsável pela gestão dos processos em faixas de segurança de LT (mais de 800 km) 
envolvendo manut de faixas, obras em faixas, contenção de taludes e encostas, projetos de 
urbanização sócio ambientais, reintegrações de posse, fiscalizações de faixas etc. 

 
Empresa: Esparta Segurança Ltda. 
Cargo: Gerente de Segurança e Facilities / 1997 – 2003 – Rio de Janeiro-RJ 
Principais Atividades: 
◼ Planejamento e Gestão de contratos de prestação de serviços com foco em Facilities e 

Manutenção Predial (limpeza e conservação, manutenção elétrica, telecom, telefonia, 
manutenção civil etc.) a órgãos públicos como SERPRO e CBPF.  

◼ Planejamento e gestão de contratos de segurança privada, com foco na segurança bancária - 
Banco do Brasil. 

◼ Gestão dos contratos de inspeção de segurança no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 
(Galeão) 

◼ Atuação conjunta com o Banco do Brasil e Autoridade Policial na apuração de roubos e furtos 
a bancos. 

◼ Responsável pelo planejamento e gestão de mais 15 contratos de serviços 
◼ Responsável pela certificação ISO 9000 do grupo empresarial (3 empresas – Esparta 

Segurança, Argos SATA e Dinâmica Serviços) 
◼ Elaboração de Planos de Qualidade e Operacionalização de Serviços para execução de 

contratos de prestação de serviços 
◼ Elaboração de planos de segurança para instalações bancárias e instalações administrativas 
◼ Elaboração de normas e procedimentos de segurança 
 
Empresa: Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda. 
Cargo: Gerente Técnico de Segurança e Operações / 1992 – 1997 – Brasília-DF 
Principais Atividades: 
◼ Planejamento e gestão de contratos de segurança, com foco em segurança do HBB – Hospital 

de Base de Brasília, HRAS – Hospital Regional da Asa Sul, HRAN – Hospital Regional da Asa 
Norte, hospitais regionais das cidades satélites, e Farmácia Central, todos da FHDF – 
Fundação Hospital do Distrito Federal. 

◼ Planejamento e gestão de contratos de segurança, com foco em segurança bancária (Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Regional de Brasília e Banco Itaú) envolvendo mais 
de 2.500 profissionais. 

◼ Atuação conjunta com Instituições Bancárias e Autoridade Policial na apuração de roubos e 
furtos a bancos. 

◼ Responsável pelo planejamento e gestão de contratos de serviços 
◼ Elaboração de planos de segurança, com foco em segurança bancária. 
◼ Elaboração de normas e procedimentos de segurança 
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◼ Professor de cursos especializados de segurança privada nas matérias de Segurança Física de 
Instalações, Técnicas Operacionais, Armamento e Tiro e Noções Elementares de Direito 
Penal. 

 
Empresa: Exército Brasileiro – Batalhão da Guarda Presidencial. 
Cargo: 1º Tenente de Infantaria / 1988 – 1992 – Brasília-DF 
Principais Atividades: 
◼ Comandante e Subcomandante de Companhia de Fuzileiros. 
◼ Comandante de Pelotão de Fuzileiros. 
◼ Comandante da Guarda dos palácios presidenciais Alvorada e Planalto 
◼ Oficial responsável por diversas sindicâncias internas, envolvendo apuração de desvios de 

condutas, furtos internos e danos a ativos do Exército. 
◼ Instrutor de cursos de formação de graduados (cabos e sargentos) de 1989 a 1991, 

envolvendo matérias de Topografia, Patrulha, Armamento e Tiro (pistola Beretta 9 mm, 
metralhadora Beretta 9 mm e fuzil FAL 7,62 mm). 

◼ Instrutor de tiro de fuzil FAL 7,62 mm de Companhia de Fuzileiros. 
◼ Responsável pela elaboração de Projetos de Reflorestamento do Batalhão da Guarda 

Presidencial (Bosque do Imperador e Bosque dos Granadeiros). 
◼ Membro do Conselho de Justiça da Unidade, responsável pelo julgamento de crimes 

militares. 
◼ Participação de comissões de recebimentos de equipamentos militares, com foco em 

armamento, seguindo padrões técnicos operacionais. 
◼ Adjunto da 1ª Seção do Batalhão (Seção de Pessoal - RH). 
◼ Membro da Comissão de Seleção de Militares do Comando Militar do Planalto – 1990. 
◼ Responsável pela Comissão de Seleção Complementar de Militares do Batalhão da Guarda 

Presidencial – 1990. 
◼ Chefe da Junta de Designação da Comissão de Seleção de Militares do Comando Militar do 

Planalto – 1990. 
◼ Planejamento e execução de exercícios de campo envolvendo Estratégia Militar, Topografia, 

Patrulhas e ações militares. 
 
Empresa: Wiecheteck Engenharia Ltda. 
Cargo: Analista Contábil-Financeiro / 1983 – 1988 – Ponta Grossa-PR 
Principais Atividades: 
◼ Responsável pela Área Contábil (escrituração, contabilização, tributos, balanço contábil, DRE 

etc.). 
◼ Responsável pela Área Financeira (caixa, bancos, recebíveis etc.). 
◼ Responsável por Contas a Pagar e Contas a Receber (fornecedores, instituições financeiras, 

clientes etc.). 
◼ Responsável pelo Planejamento Financeiro da Empresa (fluxo de caixa e investimentos). 

 
 

IDIOMAS 
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▪ Inglês – Nível Intermediário 

▪ Espanhol – Nível Básico 

 
 
CURSOS 

▪ Curso NPOR – Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva – Exército Brasileiro – 1986 – 

1987 

▪ Curso de Processos de Gestão de Riscos Operacionais – FECAP/Brasiliano Associados – 2008 

▪ Curso de Gestão de Projetos – CEPLAN/QSP – 2013 

▪ Introdução à Energia Solar Fotovoltaica - Sistemas Isolados e Conectados à Rede – 

UNICAMP – 2018 

▪ Projeto e Dimensionamento de Usinas Solares e Sistemas Fotovoltaicos de Geração 

Distribuída – UNICAMP – 2018 

 
 
SEMINÁRIOS 

▪ Gestão Estratégica em Facilities – Redução de Custos com foco na Eficiência e Garantia de 

Qualidade – SÃO PAULO-SP. Palestrante convidado sobre o tema “Investimento estratégico 

para a criação de um ambiente permeado pela segurança de pessoas, ativos e informações 

e como estabelecer controles de acesso e determinar quais as ferramentas necessárias com 

foco em preservar o budget” – 21 e 22 de Outubro de 2015 – Golden Tulip Paulista Plaza – 

São Paulo-SP. 

▪ Inovações em Marketing: Seminário apresentado ao Curso de Graduação em Administração 

da Universidade Mogi das Cruzes-SP, fruto do desenvolvimento de capítulo de livro 

referente ao tema, sob orientação do Prof.º Dr. Alexandre Luzzi Las Casas. 

▪ XII SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção – UNESP – BAURU-SP: Apresentação do 

Artigo Científico “Impactos da automação de subestações de energia em indicadores 

técnicos de qualidade da ANEEL – uma abordagem crítica” - 7 a 9/11/2005 – Bauru-SP. 

▪ IX SIMPOI – Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações FGV/SP - São 

Paulo-SP: Apresentação do Artigo Científico “Serviços médicos em organizações 

Hospitalares de Natal-RN: um estudo empírico sobre o nível de terceirização de atividades 

finalísticas” - 29 a 31/08/2006 – São Paulo-SP. 

▪ XIII SIMPEP – Simpósio de Engenharia de Produção – UNESP – BAURU-S: Apresentação do 

Artigo Científico “Core Business de Organizações Hospitalares de Natal-RN – Um Estudo 

Empírico Sobre Terceirização de Atividades Finalísticas” – 6 a 8/11/2006 – Bauru-SP. 

 
 
ARTIGOS CIENTÍFICOS 

▪ Impactos da automação de subestações de energia em indicadores técnicos de qualidade 

da ANEEL – uma abordagem crítica - XII SIMPEP – UNESP – BAURU-SP – 2005. 
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▪ Serviços médicos em organizações hospitalares de Natal-RN: um estudo empírico sobre o 

nível de terceirização de atividades finalísticas – IX SIMPOI-FGV-EAESP – 2006. 

▪ Core Business de Organizações Hospitalares de Natal-RN – Um Estudo Empírico Sobre 

Terceirização de Atividades Finalísticas - XIII SIMPEP – UNESP – BAURU-SP – 2006. 

▪ Access Control System monitored and managed by Internet in Power Substations – The AES 

Eletropaulo Web Security Project - 1st Congress on Operational Excellence and Innovation 

of AES Businesses in Latin America – 2006. 

▪ Terceirização do Corpo Médico em Instituições Hospitalares Privadas: Um Estudo de Casos 

Múltiplo – XXI ENANPAD – 2007 – RIO DE JANEIRO-RJ. 

 

 

 

 

2.5.2. Responsável Técnico – Diretor de Operações 
 

Glen Regis Domingos 
 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
Ensino Superior 
Curso Engenharia Civil 
Universidade Bandeirante de São Paulo/ Anhanguera (UNIBAN)  
 
AutoCAD 2D 2013 
Escola DIGICAD 
 
Leitura e Interpretação de Desenho 
Escola SENAI Almirante Tamandaré. 
 
Inglês avançado 
Canada/Toronto 
 
Espanhol avançado 
Canada/Toronto 
 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
DGN ENGENHARIA LTDA. 
Sócio-Proprietário – Engenheiro Civil – Responsável Técnico 
Período: 30/09/2016 – ATUAL  

✓ Responsabilidade técnica do contrato 
✓ Gestão de Projetos e Obras 
✓ Responsabilidade técnica sobre a gestão dos processos de Engenharia 
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✓ Interface com a Gestão Eletropaulo/ENEL 
✓ Responsabilidade técnica sobre as obras de reintegração de posse 
✓ Responsabilidade técnica sobre os processos de demolição 
✓ Responsabilidade técnica sobre os processos de destinação de resíduos para aterros 

homologados 

 
DGN ENGENHARIA E ARQUITETURA. 
Diretor Comercial / Engenheiro Civil 

✓ Projetos 
✓ Propostas Comerciais 
✓ Prospecção 
✓ Gestão Física-Financeiras 
✓ Planejamento 

 
M4IRMÃOS 
Supervisor de Produção 
 
AACT INFORMÁTICA 
Supervisor de Técnico 
 
GR CARPINTARIA – TORONTO CANADÁ 
Proprietário 
 
AWS MÓVEIS 
Gerente Comercial 
 
MEETING ARQUITETURA 
Analista de Projetos 
 
GKM ENGENHARIA 
Sócio/Proprietário 

 
 
 
 

2.6. PLANO ANUAL DE TREINAMENTO 
 
O Plano Anual de Treinamento da KMA ENGENHARIA trata da capacitação dos colaboradores 
de forma a atender de forma adequada os clientes, atender as obrigações contratuais e 
buscarmos sempre a melhoria contínua. 
 
O Plano Anual de Treinamento é dividido em 4 (quatro) grandes áreas, conforme abaixo: 
 

 Parte 1 – Treinamento e Padronização/Controle de Qualidade: treinamentos voltados 
para a padronização e qualidade na execução das atividades e projetos. 
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 Parte 2 – Treinamento e Capacitação em Saúde e Segurança do Trabalho: 
treinamentos focados nos temas de saúde e segurança do trabalho com o objetivo de 
mitigar a ocorrência de acidentes e incidentes de trabalho. 

 

 Parte 3 – Treinamento e Capacitação Técnica Específica: envolve treinamentos técnicos 
aos profissionais que atuam diretamente na implantação de sistemas de segurança 
eletrônica. 

 

 Parte 4 – Treinamento e Capacitação Comportamental: treinamentos que abordam 
temas comportamentais e de relacionamento entre os colaboradores. 

 
O Anexo 1 desta Proposta Técnica mostra o Plano Anual de Treinamento da KMA 
ENGENHARIA, em forma de matriz, onde são detalhados todos os treinamentos segregados 
pelas grandes áreas acima descritas e as quais funções são destinados os treinamentos. 
 
 
 

 
 

3. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

3.1. CONTEXTO E HISTÓRICO 
 
Em nossa trajetória até o presente o momento, não temos registros de incidentes/acidentes do 
trabalho. O zelo pela saúde de nossos colaboradores durante todo o processo seja ele antes, 
durante ou depois de cada jornada, muito que provavelmente tenha contribuído para este 
resultado. 
 
A saúde e a segurança de nossos colaboradores têm sido visto como pauta prioritária em nossa 
gestão. Procuramos conscientizá-los para que sejam pessoas mais ativas em suas atividades 
pessoais e mais produtivas em questão de trabalho e segurança. Por meio de treinamentos 
constantes sobre procedimentos de segurança para todos os colaboradores. Assim os 
funcionários passam a ser capazes de identificar riscos e analisá-los a fim de controlar e 
eliminar. Como os EPIs são acessórios necessários e de papel fundamental na proteção 
individual, é feito constantemente uma avaliação em suas condições e viabilidade de uso.  
 
Sempre que uma situação de risco é identificada, todas as medidas são relembradas, e nosso 
técnico segurança do trabalho entra em ação imediatamente. 
 
Outra ação acontece diariamente antes do início das atividades, é feito DDS - Diálogo Diário de 
Segurança, o que faz com que o colaborador relembre sobre as condições de segurança do local 
e dos equipamentos que fará uso.  
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Desta forma procuramos agir de forma preventiva e não reativa aos riscos ocupacionais do 
trabalho. Sempre pautando na legislação segurança do trabalho e saúde ocupacional vigentes. 
 
 

3.2. INCIDENTES E ACIDENTES DE SEGURANÇA 
 
Todos os incidentes e acidentes de segurança são tratados de forma séria e de acordo com os 
padrões requeridos pela nosso Técnico de Segurança do Trabalho. 
 
Os incidentes relatados são registrados pelo Técnico de Segurança e farão parte de palestra de 
segurança periódica. 
 
Nos casos de acidente de segurança, caso o acidente seja leve, a equipe é orientada in loco e a 
atividade é mantida.  
 
Entretanto se o acidente for médio ou grave, as atividades são paralisadas imediatamente, inclusive 
equipes que não tomaram parte no acidente de segurança. 
 

Todos os incidentes são comunicados formalmente à Diretoria da KMA ENGENHARIA e ao Cliente, 
de forma a dar transparência ao processo. 
 
 
 
 

4. RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 
 

4.1. AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
 

A KMA ENGENHARIA afere o grau de satisfação de seus clientes através de visitas mensais junto 
aos gestores dos contratos e/ou profissionais interfaces da relação contratual ou da prestação dos 
serviços. 
 
Além das visitas mensais, realizadas pelos gestores operacionais e comerciais, também são 
realizados contatos telefônicos com os clientes visando entender as necessidades e possíveis 
reclamações dos serviços. 
 

Todas estas interações não são aplicadas nenhum tipo de questionário, dado que a cultura da KMA 
ENGENHARIA é pelo contato pessoal e visando sempre a transparência. 
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4.2. TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DOS CLIENTES 
 

Quanto uma reclamação é recebida pela Gestão da KMA ENGENHARIA, seja formalmente ou 
observada durante as visitas semanais ou contatos telefônicos, a Área de Operações apura o caso, 
visando buscar a causa raiz, para adotar as providências para solução do problema de forma 
definitiva. 
 
Caso a reclamação envolva questões comportamentais, medidas disciplinares em desfavor do 
colaborador podem ser tomadas. 
 
Todas as reclamações, após apuradas, são comunicadas ao Cliente o fato, bem como a solução do 
problema e plano de ação para mitigar a ocorrência de evento semelhante. 
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II – PLANO DE TRABALHO 
 

1. RECURSOS HUMANOS 
 

1.1. RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E ADMISSÃO 
 
1.1.1. Recrutamento 
 
A KMA ENGENHARIA dispõe em seu banco de dados de recursos humanos, profissionais com 
destacado conhecimento em manutenção e instalação de sistemas de segurança eletrônica, 
bem como em execução de serviços de infraestrutura.  
 
Para o processo de recrutamento, a empresa se utiliza das seguintes técnicas: 

▪ Recrutamento interno 
▪ Serviços digitais e redes sociais 
▪ Pesquisas junto aos funcionários da área técnica-operacional 

 
 
1.1.2. Seleção 
 
Quanto à seleção, a KMA ENGENHARIA adota critérios de análise de currículo, testes 
psicotécnicos específicos para a função e avaliações teóricas e práticas. A análise de currículo 
toma como base a vivência do profissional na área e possuidor de cursos profissionais 
específicos. A próxima fase envolve a avaliação psicotécnica, na qual os profissionais são 
avaliados por clínica especializada através de testes voltados à atividade a ser desenvolvida e 
com foco também para identificação de profissionais com perfil de liderança. Os candidatos 
que passam pelas fases de análise de currículo e avaliação psicotécnica, então, são avaliados 
através de prova teórica e prática de função. Estas provas são relacionadas à atividade que o 
técnico irá desempenhar e que serão exigidas durante o desenvolvimento do trabalho do 
profissional junto à KMA ENGENHARIA e aos seus clientes. Todos os testes e resultados são 
arquivados em pastas confidenciais com acesso exclusivo às áreas interessadas. Para os 
candidatos que passaram pela seleção e dentro da vaga disponível são então direcionados à 
realização dos exames médicos admissionais, seguindo critérios da legislação trabalhista e de 
acordo com exigências do Contratante e especificidade dos serviços. 
 
 
 
1.1.3. Admissão 
 
Após os processos de recrutamento e seleção, o candidato aprovado para a vaga passa para o 
processo admissional. Para o processo admissional, a KMA ENGENHARIA exige todos os 
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documentos comprobatórios da qualificação e experiência profissional, bem como os 
documentos exigidos pela legislação trabalhista. Por possuir um processo admissional 
altamente flexível, a KMA ENGENHARIA adapta-se às necessidades de seus clientes, de forma a 
incluir critérios em seu processo de admissão. Os Contratantes recebem todos os documentos 
não confidenciais relativos ao profissional destacado para os serviços. 
 
 
 
 

1.2. TREINAMENTO 
 
Todos os profissionais técnico-operacionais da KMA ENGENHARIA  recebem treinamento para 
atividade que será desenvolvida, seja ele profissional de obras, manutenção, instalação e 
demais atividades de Engenharia, tanto no nível de analistas, como de técnicos, eletricistas, 
pedreiros, encanadores, pintores ou de auxiliares como de profissionais de infraestrutura e 
edificações, no nível de técnicos como no de auxiliares.  
 
Além do treinamento inicial para o desenvolvimento de suas atividades, o profissional da KMA 
ENGENHARIA recebe treinamento de aperfeiçoamento relacionado às suas atividades 
profissionais. 
 
Cabe ressaltar que os detalhes de treinamento dos profissionais da KMA ENGENHARIA 
encontram-se detalhados no Plano de Treinamento Anual, descrito no item 2.6. da Parte 1 
desta Proposta Técnica. 
 
 
 
 

1.3. PERFIL DOS PROFISSIONAIS A SEREM ALOCADOS AO CONTRATO 
 
1.3.1. Qualificação e Perfil do Profissional Alocado aos Serviços 
 
Buscamos sempre um profissional com perfil adequado às necessidades não só da KMA 
ENGENHARIA como também do Contratante.  
 
O perfil profissional descrito abaixo no Quadro 1 é fruto de conhecimento da KMA 
ENGENHARIA e atende as exigências de nossos contratantes e da Especificação Técnica. 
 
Quadro 1 – Perfil do Profissional Alocado aos Serviços 

Ord. Descrição 

1 Habilidade no trato com o público 

2 Escolaridade adequada à função 
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3 Polidez e educação 

4 Conhecimento técnico-profissional 

5 Comprometimento 

6 Iniciativa 

7 Trabalho em equipe 

8 Liderança 

9 Habilidade no relacionamento interpessoal. 

10 Sistematização e metodologia 

11 Planejamento e organização 

12 Habilidade no trato de situações emergenciais e de reparos urgentes 

13 Disponibilidade de tempo para viagens 

 
Já em relação à qualificação dos profissionais alocados aos serviços, estas estão resumidas no 
Quadro 2 abaixo: 
 
Quadro 2 – Qualificações dos Profissionais Alocado aos Serviços 

Ord. Descrição 

1 Curso de Técnico em instituição devidamente reconhecida, quando necessário. 

2 Experiência devidamente comprovada em sua atividade profissional 

3 
Experiência na área de segurança do trabalho, através do cumprimento de regras e procedimentos de 
segurança 

4 Vivência em obras civis e elétricas, conforme sua atividade profissional 

5 Sólidos conhecimentos na sua atividade profissional 

 
Cabe ressaltar que os profissionais que forem alocados ao contrato, caso não possuam os 
treinamentos e qualificações exigidas na Especificação Técnica, serão devidamente treinados e 
capacitados para a função. 
 
 
 
 
 

1.4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PARA A GESTÃO DO CONTRATO IMED 
 
Abaixo a Figura 6 mostra a estrutura organizacional da KMA ENGENHARIA para o atendimento 
dos escopos do contrato da IMED e objeto desta Proposta Técnica. Cabe ressaltar que esta 
estrutura da gestão do contrato se integrará à Estrutura Organizacional Geral da KMA 
ENGENHARIA, já descrito no item 2.4.2 desta Proposta Técnica. 
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Figura 6 - Estrutura Organizacional para a Gestão do Contrato IMED 

 
 
 

1.5. MOBILIZAÇÃO 
 
A KMA ENGENHARIA, por sua atuação dinâmica, tem condições de mobilizar profissionais, 
equipamentos, ferramentas e materiais para o contrato em, no máximo, 5 (cinco) dias corridos, 
após a autorização de início por parte do IMED. 
 
Quanto aos equipamentos e ferramentas, bem como materiais a serem empregados nos 
serviços, descritos na RFP e Termo de Referência, a KMA ENGENHARIA, declara formalmente 
que podem ser mobilizados em, no máximo, 5 (cinco) dias corridos após a formalização de 
início dos serviços por parte do IMED. 
 
 
 

2. GESTÃO DO CONTRATO 
 

2.1. FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE GESTÃO DO CONTRATO 
 
A Gestão do Contrato IMED – Hospital Uruaçu (HCN) será realizado de forma centralizada junto 
ao Gerente de Equipe e sua equipe, com o suporte do Diretor de Operações, incluindo a 
Central de Operações da KMA ENGENHARIA, a qual será a responsável pela centralização de 
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todas as demandas de serviços e manutenções, bem como de demandas de solicitações de 
equipamentos, dentro do escopo contratado. 
 
Abaixo na Figura 7 mostra o fluxo do processo de atendimento das demandas de serviços e 
materiais, cabendo ao final do mês, a Central de Operações KMA elaborar relatório de 
operações constando os seguintes itens: 
 

 Ordens de Serviços Recebidas e Concluídas por Equipe  
o Equipe Elétrica 
o Equipe Civil/Hidráulica 
o Equipe de Manutenção de Gerador 

 

 Prazo de Atendimento Por Equipe 
o Equipe Elétrica 
o Equipe Civil/Hidráulica 
o Equipe de Manutenção de Gerador 

 

 Prazos de Entrega de Materiais e Equipamentos 
o Materiais Elétricos 
o Materiais para Obras Civis 
o Materiais para Pintura 
o Etc. 

 

 Outras Informações Técnicas e Operacionais  
 
A Central de Operações da KMA ENGENHARIA, fará a gestão de manutenção do Hospital 
Uruaçu (HCN) não só das demandas da IMED, como também das equipes da KMA 
ENGENHARIA. A Central de Operações também irá centralizar e gerenciar as demandas de 
manutenção do Hospital Uruaçu (HCN). 
 
Este procedimento tem por objetivo ter o efetivo controle das equipes e dos serviços de 
manutenção para que possam ser emitidos relatórios gerenciais à IMED, visando a melhoria da 
gestão dos ativos imobiliários da Contratante. 
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Figura 7 – Fluxograma do Processo de Atendimento de Demandas de Manutenção 
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Além do objetivo de ter o efetivo controle das equipes e dos serviços de manutenção, com 
posterior emissão de relatórios gerenciais à IMED, a centralização de todos os serviços e a 
gestão das equipes na Central de Operações e Gerência de Equipe da KMA ENGENHARIA  tem, 
também, por objetivo mitigar riscos trabalhistas de vínculo empregatício, na medida que se 
colaboradores da KMA ENGENHARIA  sejam demandados diretamente por colaboradores 
IMED, há este risco. 
 
Abaixo os dados da Central de Operações da KMA ENGENHARIA, que funcionará 24 horas 
ininterruptas. 
 
Email: centraloper@kmaservicos.com.br – 24 x 7  
 
WhatsApp: 11-11-97311-5847 
 
SLA previsto de 3 horas 
 

 
 

2.2. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
Para atender a demanda de supervisão e fiscalização dos serviços, a KMA ENGENHARIA 
destacará a Gerência de Equipe para supervisão e fiscalização dos serviços. 
 
Um outro ponto de controle para aferir a qualidade dos serviços dos profissionais alocados ao 
contrato é o controle de Ordem de Serviço expedida pelo IMED, no sentido de verificar se a 
qualidade e a velocidade dos serviços estão em conformidade com o que foi alinhado com a 
área gestora do IMED. 
 
Serão realizadas reuniões mensais com as equipes de manutenção para sanar dúvidas, 
realização de preleções e treinamentos. Nestas reuniões também será aferido o grau de 
satisfação dos funcionários alocados aos serviços.  
 
O Gerente de Equipe também irá realizar reuniões mensais com a área gestora do IMED 
(dentro da disponibilidade do setor) para analisar o desempenho dos profissionais alocados ao 
contrato e implantadas fichas de avaliação individual para cada profissional, de forma a 
mensurar seus erros e acertos durante o contrato. Em caso de descumprimentos de 
procedimentos, bem como na qualidade dos serviços, estes serão tratados junto à área gestora 
do IMED, para juntos, adotarem as providências para melhoria dos serviços. 
 
 
 
 
 

mailto:centraloper@kmaservicos.com.br
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2.3. RECURSOS MATERIAIS PARA A GESTÃO DO CONTRATO 
 
A Gestão do Contrato contará com equipamentos e veículos para as atividades de supervisão e 
fiscalização, tais como: 
 

➢ Notebook, com sistema operacional Windows e com comunicação wireless para 
atividades administrativas de diretores, Gerente, Técnico Segurança do Trabalho e 
demais profissionais. 
 
 
 

 
Fotografia ilustrativa 

 
➢ Veículos Leve tipo Fiat Argo ou similar para deslocamentos do Gerente, Técnico 

Segurança do Trabalho e demais profissionais. 
 

 
Fotografia ilustrativa 
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➢ Camionetes Leve tipo Fiat Strada ou similar para serviços logísticos de volume pequeno 

ou médio – também deslocamento de profissionais 
©

 
 

Fotografia ilustrativa 
 
 
 
 

 
Fotografia ilustrativa 
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➢ Smartphone para comunicação entre os integrantes da gestão e equipes operacionais 

em campo. 
 
 

 
Fotografia ilustrativa 

 
 
 
 

 
 
 

3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA – 
ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PROFISSIONAIS 

 
 

3.1. ESCOPO 
 
Conforme item 1 do Termo de Referência da RFP 22/2022 do processo de contratação, o 
escopo refere-se à prestação de serviços de DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA 
MANUTENÇÃO PREDIAL E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, INCLUINDO-SE FORNECIMENTO DE 
MATERIAL, equipamentos e insumos, para fins de suporte às atividades de gestão 
desenvolvidas pelo IMED junto ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN) 
 
Conforme item 3.5 do Termo de Referência, o escopo envolverá também: 
 

a) Fornecimento de mão de obra especializada, bem     como o fornecimento de material, 
insumos e ferramentas para os serviços de manutenção predial preventiva e corretiva 
das edificações (alvenaria, reboco, pintura) e de suas instalações hidráulicas, elétricas, 
além de reparos mais severos e serviços de pintura interna e externa, entre outros 
serviços específicos como manutenção de mobiliário que não envolva equipamentos 
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técnicos hospitalares, reparos simples de cadeiras e macas pequenos serviços de solda, 
entre outros. 
 

b) Dentro da rotina de manutenção deverá ser realizada a manutenção preventiva e 
corretiva relativas à conservação das instalações do hospital de maneira geral, como 
elétrica, hidráulica, pluvial e redes de esgoto, hidro sanitárias e de água potável, 
paredes, calçadas e pavimentações (internas e externas), revestimentos e pisos, forros, 
elevações e rebaixamentos (de pisos e forros), corrimões, suportes e guarda- corpos, 
reparos de pinturas, serralheria e marcenaria, bem como a montagem e desmontagem 
de divisórias e mobiliários não hospitalares, além das atividades implícitas como 
necessárias à conservação e funcionamento do hospital e sua estrutura. 

 
 
 
 

3.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O local onde os serviços serão prestados é o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), 
localizado na Av. Galdino Moreira de Souza, 1230, Residencial Jardim Eldorado, Uruaçu-GO, 
conforme fotografias abaixo. 
 

 
Fonte: Google Earth 
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O hospital está localizado no norte do Estado de Goiás, na cidade de Uruaçu-GO, distante cerca 
de 310 km de Goiânia, capital do estado e distante cerca de 260 km de Brasilia-DF. Ao Norte, 
Uruaçu faz divisa com a cidade de Campinorte-GO e ao Sul com a cidade de Barro Alto-GO, 
conforme fotografia extraída do Google Earth abaixo. 
 

 
Fonte: Google Earth 

 

Uruaçu tem uma população estimada em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística de 41.150 habitantes e possui uma área de 2.142 km² e altitude de 543 m. 
 
Por se tratar de uma instituição hospitalar, cuidados serão tomados pela KMA ENGENHARIA, 
em relação ao desenvolvimento das atividades em ambiente contaminado ou com riscos de 
contaminação e/ou áreas de tratamento de doenças contagiosas como por exemplo COVID19,  
 
Conforme descrito no Termo de Referência, o Hospital Estadual Centro Norte – HCN possui área 
aproximada de 37.000 m² e suas instalações estão distribuídas em 3 pavimentos, com 
instalações boas, mas que apresentam algumas necessidades de manutenções, reparos ou 
adequações em função de atendimento às normas, regulamentos e necessidades pertinentes 
ao hospital. 
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3.3. EQUIPES E PROFISSIONAIS ALOCADOS AO CONTRATO 
 
A KMA ENGENHARIA alocará para o escopo de manutenção predial corretiva e preventiva, com 
alocação de mão de obra dedicada, conforme item 4 do Termo de Referência 18 (dezoito), 
distribuídos em postos de serviços, conforme Tabela 1 abaixo. 
 
 
Tabela 1 – Equipe de Trabalho x Carga Horária x Horário x Qualificações 

Função Quant. 
Carga 

Horária 
Horário 2 Qualificações 

Gerente de equipe 1 
44 Hs 

Semanais3 
07:00 às 
17:00 hs 

Profissional capacitado para liderar processos e 
equipes multidisciplinares de manutenção e obras 

Pedreiro 1 
44 Hs 

Semanais3 
08:00 às 
17:48 hs 

Profissional técnico com nível médio e 
conhecimento de manutenção predial e serviços 
de pedreiro 

Profissional 
Multidisciplinar 

1 
44 Hs 

Semanais3 
08:00 às 
17:48 hs 

Profissional técnico com nível médio para serviços 
gerais diversos como Marcenaria, Montagem de 
mobiliário, serralheria e serviços multifunções 

Pintor 1 
44 Hs 

Semanais3 
08:00 às 
17:48 hs 

Profissional técnico com nível médio para assumir 
as funções de pintor. 

Ajudante / Servente 2 
44 Hs 

Semanais3 
08:00 às 
17:48 hs 

Profissional técnico com nível médio para assumir 
as funções de ajudante/servente de manutenção 
predial 

Pedreiro 24hs 1 
24h - 

Ininterruptas 
Escala 12x36 

24hTurno 
7h - 19h 
19h - 7h 

Profissional técnico com conhecimento de 
manutenção predial e serviços de pedreiro - posto 
24h - composto de 4 profissionais 12x36 

Eletricista 24hs 1 2 
24h - 

Ininterruptas 
Escala 12x36 

24hTurno 
7h - 19h 
19h - 7h 

Profissional técnico com nível médio para serviços 
gerais de eletricista com formação em elétrica 
(NR10) - posto 24h - composto de 8 profissionais 
12x36 

1Com Adicional de Periculosidade – demais profissionais Adicional de Insalubridade 
2Com uma hora de almoço 
3De 2ª a 6ª feira 

 
Cabe ressaltar que a KMA ENGENHARIA adotará as medidas de RH para cobertura de faltas e 
ausências, bem como a cobertura das férias dos profissionais alocados ao contrato. 
 
No item 3.8 do Termo de Referência há observação de que havendo a necessidade de reforço 
dos postos 24h, poderão ser solicitados serviços em finais de semana ou feriados, que serão 

remunerados como serviços extras com carga horária mínima de 8 horas. Neste caso, a KMA 
ENGENHARIA informa que irá adotar as providências operacionais e de recursos humanos para 
o cumprimento desta exigência. 
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3.4. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ALOCADOS AO CONTRATO 
 
A KMA ENGENHARIA distribuirá para uso pelos profissionais de manutenção predial, alocados 
ao contrato, as ferramentas e equipamentos constantes na Tabela 2 abaixo, conforme item 
3.10 do Termo de Referência. 
 
Tabela 2 – Equipamentos e Ferramentas 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

1 Marreta 3 kg pc 

2 Colher de Pedreiro pc 

3 Régua de Pedreiro 2 m pc 

4 Mangueira de Nível - 20 m pc 

5 Eletrodo xx mm pc 

6 Veda Rosca Tigre - 1,8 cm x 25 m rolo 

7 Alicate de Bico pc 

8 Alicate de corte pc 

9 Pistola de cola pc 

10 Passa fio com alma de aço pc 

11 Kit Broca – Aço rápido e vídia pc 

12 Kit Serra copo pc 

13 Bolsa de Couro para Ferramentas Pedreiro pc 

14 Broca Longa SDS Plus 30mm X 600mm Para Concreto Ctpohr pc 

15 Alicate de Pressão pc 

16 Serra Mármore Fixa pc 

17 Serrote pc 

18 Jogo de Bits 43 peças pc 

19 Torno Fixo pc 

20 Disco Diamantado pc 

21 Escada extensível 7 metros pc 

22 Jogo de chave Philips pc 

23 Jogo de chave Alen pc 

24 Jogo de Chave Estrela de 6/7 a 16/17 - 6 peças pc 

25 Ferro de soldar / rolo de estanho pc 

26 Furadeira Leve c/Martelete pc 

27 Jogo de Chave Canhão 3 a 14 MM 12 Peças Gedore pc 

28 Jogo de Chave Fixa 6-22mm com 8 Peças - GEDORE RED R05125008 pc 

29 Plaina pc 

30 Serra Circular pc 

31 Jogo Soquete Estriado 18 peças pc 

32 Lixadeira Orbital pc 

33 Extensor Telescópica pc 

34 Carrinho de Mão pc 

35 Kint Pinte pc 



 

 

  

 

 

32 

36 Rolo para parede pc 

37 Corda Poliester pc 

38 Nível de Alumínio Anodizado pc 

39 Masseira Plástica pc 

40 Pincel Médio pc 

41 Desentupidor Tufão pc 

42 Adesivo Inst - tipo veda rosca pc 

43 Rolo para metal e madeira pc 

44 Chave Grifo pc 

45 Chave Ajustável pc 

46 Desempenadora pc 

47 Desempenadora pc 

48 Talhadeira pc 

49 Peneira para areia pc 

50 Enxada pc 

51 Pá Quadrada pc 

52 Inversor de Solda pc 

53 Espátula pc 

54 Prumo pc 

55 Esquadro de Carpinteiro pc 

56 Lápis de Carpinteiro pc 

57 Ponteira pc 

58 Escada de 8 Degraus Alumínio pc 

59 Extensão 3 Tomadas pc 

60 Trena pc 

61 Furadeira pc 

62 Fita Isolante pc 

63 Estilete pc 

64 Alicate Universal pc 

65 Jogo de Chaves de Fenda pc 

66 Desengripante pc 

67 Furadeira Bosch pc 

68 Arco Serra pc 

69 Nível de Plástico pc 

70 Trena de Bolso pc 

71 Martelo pc 

72 Kit de Ferramenta pc 

73 Fita Isolante pc 

74 Chave de Fenda pc 

75 Chave Philips pc 

76 Jogo de Chaves de Fenda e Cruzada pc 

77 Bolsa para ferramentas com 32 bolsos pc 

78 Multímetro Digital pc 

79 Voltímetro pc 

80 Jogo de Alicates pc 
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81 Capacete Aba Frontal 1 pc 

82 Capacete Aba Frontal 2 pc 

83 Alicate Universal pc 

 
Cabe ressaltar que os profissionais da KMA ENGENHARIA, baseados no conhecimento de 
manutenção predial em hospitais, entendem que há necessidade de outras ferramentas e 
equipamentos para o pleno desempenho do escopo do contrato e que estará descrito no item 
4 - Informações Adicionais da Conclusão desta Proposta Técnica , conforme orientação descrito 
no item 4 da RFP (pág. 6). 
 
 
 
 

3.5. UNIFORMES, EPI´s E EPC´s 
 
Conforme item 3.11. do Termo de Referência, na Tabela 3 abaixo constam os Uniformes e EPI´s 
a serem distribuídos pela KMA ENGENHARIA a cada profissional alocado ao contrato, 
constando os quantitativos por profissional e periodicidade de troca. 
 
Tabela 3 – Uniformes e EPI´s a Serem Distribuídos aos Profissionais Alocados ao Contrato 

ITEM EPI QUANT 
PERIODO 

PRAZO 
FOTOGRAFIAS 

1 Uniforme Anti-chamas - Eletricista 2 Semestral 
 

2 Uniforme Operacional 2 Semestral 
 

3 Japona de Frio - Eletricista 1 Anual 
 

4 Japona de Frio - Operacional 1 Anual 
 

5 Luva Eletricista até 2,5kV 1 Anual 
 

6 Bota de Segurança 2 Semestral 
 

7 Óculos de Segurança Transparente 1 Semestral 
 

8 Luva de Nylon Látex 2 Semestral 
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9 Luva de Poliester Algodão 1 Anual 

 

11 Óculos de Segurança Sky Fume 1 Anual 

 

12 Capacete de Segurança - Eletricista 1 Semestral 
 

13 Protetor Auricular Tipo Plug 1 Trimestral 
 

14 Cinturão de Segurança com Talabarte Duplo em Y 1 3 anos 
 

15 Luva de Raspa 2 Anual 
 

16 Máscara para proteção facial N-95 4 Mensal 

 
*Fotografias ilustrativas 

 
Cabe ressaltar que os profissionais da KMA ENGENHARIA, baseados no conhecimento de 
manutenção predial em hospitais, entendem que há necessidade de outros EPI’s para proteção 
do trabalhador e que estará descrito no item 4 - Informações Adicionais da Conclusão desta 
Proposta Técnica , conforme orientação descrito no item 4 da RFP (pág. 6). 
 
 
A KMA ENGENHARIA informa que, independentemente da periodicidade descrita na Tabela 3 
acima, fará a troca e/ou distribuição de EPI´s quando necessário. 
 
Abaixo, na Tabela 4, constam os EPC´s a serem distribuídos a equipe de manutenção alocada ao 
Hospital de Uruaçu (HCN). 
 
Tabela 4 – EPC´s a Serem Distribuídos à Equipe Alocada ao Contrato 

ITEM EPI QUANT 
PERIOD 
PRAZO 

FOTOGRAFIA 

1 Fita Zebrada 0,70 x 200 m 1 Mensal 
 

2 Cone de Sinalização 50 cm 5 12 meses 
 

*Fotografias ilustrativas 

 
Caso seja necessário distribuir os EPC´s em caso de furto ou extravio, a KMA ENGENHARIA 
informa que fará a distribuição. Também ressalta que, caso seja necessário a utilização de 
andaime, tal equipamento de segurança será fornecido. 
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3.6. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E 
CORRETIVA 

 
3.6.1. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 
Dentro do escopo desta Proposta Técnica e o exigido na Especificação Técnica da IMED, a KMA 
ENGENHARIA irá executar serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, incluindo 
atendimentos emergenciais, mas relacionado a pequenos reparos e manutenção (pequena 
monta), excetuando-se obras de pequena, média e grande monta. 
 
Estes serviços a serem prestados estão abaixo relacionados, mas não se limitam a: 
 

a) Elétrica 
 Substituição de lâmpadas 
 Reapertos de conexões 
 Refazimento de emendas 
 Passagem de cabos  
 Substituição de tomadas e interruptores 
 Instalação de tomadas e interruptores 
 Manutenção em quadros elétricos (limpeza, reapertos etc.) 
 Revisão de quadros elétricos 
 Substituição de disjuntores 
 Instalação de disjuntores 
 Substituição de equipamentos de proteção e DPS 
 Instalação de equipamentos de proteção e DPS 
 Demais serviços de elétrica 
 

b) Civil/Hidráulica 
 Pintura 

o Preparo de paredes para retoques de pintura (lixamento, emassamento, base 
etc.) 

o Repintura de paredes – retoques de pequena monta 
o Repintura de portas, janelas e esquadrias – retoques de pequena monta 
o Retoques de pintura de paredes 
o Repintura de rodapés 
o Pintura de rodapés 
o Demais serviços de pintura 

 Hidráulica 
o Reaperto de conexões de tubulações em PVC 
o Reaperto de registros e niples 
o Substituição de conexões de tubulações 
o Substituição de registros e niples 
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o Implantação de tubos de PVC – pequena monta 
o Instalação de conexões de tubulações – pequena monta 
o Instalação de registros e niples 
o Substituição de torneiras 
o Instalação de torneiras 
o Substituição de pias, vasos sanitários e demais louças sanitárias e seus acessórios 
o Instalação de pias, vasos sanitários e demais louças sanitárias e seus acessórios 
o Desentupimento de tubulações, pias, vasos e demais elementos hidráulicos 
o Demais serviços de hidráulica 

 Civil 
o Correção em paredes de alvenaria (reboco, tijolos, blocos cerâmicos etc.) 
o Correção em pisos e revestimentos (concreto, pisos cerâmicos, argamassa etc.) 
o Execução de paredes em alvenaria (reboco, tijolos, blocos cerâmicos etc.) – 

pequena monta 
o Execução de pisos em concreto, cimentado etc. – pequena monta 
o Execução de calçadas e passeios (concreto, cimentado, pedras etc. – pequena 

monta 
o Execução de concreto simples – quando se tratar de obras e reformas 
o Execução de concreto armado – quando se tratar de obras e reformas 
o Execução de armadura em ferragens (vergalhões) – quando se tratar de obras e 

reformas 
o Execução de pilares e colunas – quando se tratar de obras e reformas 
o Execução de lajes – quando se tratar de obras e reformas 
o Execução de requadros de vãos, portas e janelas 
o Demais serviços e obras civis 

 
 
 
 

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 

4.1. ESCOPO 
 
Conforme item 3.6 do Termo de Referência do processo de contratação, além da prestação de 
serviços de manutenção predial, o escopo também consiste no fornecimento de materiais de 
manutenção predial, não sendo necessário incluir itens de reforma ou obras de 
expansão/adequação dos ambientes do hospital, que deverão ser tratados de forma diferenciada, 
item a item em concordância com a CONTRATANTE, ou seja, os materiais a serem fornecidos 

(tabela do item 3.7 do Termo de Referência) são focados em pequenos reparos e não em itens de 
reforma ou obras de expansão/adequação dos ambientes do hospital, que deverão ser tratados 
de forma diferenciada e em concordância com o IMED. 
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4.2. LISTA DE MATERIAIS BÁSICOS PARA FORNECIMENTO 
 
A KMA ENGENHARIA, conforme exigência do item 3.7 do Termo de Referência, irá fornecer os 
materiais constantes na Tabela 6 abaixo.  

 
Tabela 6 – Quantitativo de Materiais a Serem Fornecidos 

ITEM MATERIAL UNID QTD 

1 Tomada 10A Unid 30 

2 Tomada 20A Unid 30 

3 Interruptor simples Unid 30 

4 Interruptor duplo Unid 20 

5 Interruptor triplo Unid 15 

6 Interruptor paralelo Unid 30 

7 Cabo flexível 1.5mm - ANTICHAMA metro 200 

8 Cabo flexível 2mm - ANTICHAMA metro 200 

9 Cabo flexível 2.5mm - ANTICHAMA metro 200 

10 Cabo flexível 4mm- ANTICHAMA metro 200 

11 Cabo flexível 6mm- ANTICHAMA metro 200 

12 lâmpada interna Unid 200 

13 lâmpada externa Unid 50 

14 Disjuntor 20 A Unid 10 

15 Tinta interna (Sem cheiro e secagem rápida) Lata 18L 10 

16 Tinta externa (Sem cheiro e secagem rápida) Lata 18L 10 

17 Tinta para piso Lata 18L 10 

18 Esmalte Sintético Galão 3,6L 5 

19 Thinner/Aguarrás Galão 5L 2 

20 Torneira de banheiro Unid 20 

21 Torneira de parede Unid 20 

22 Tubo PVC marrom 25 mm barra 10 

23 Tubo PVC marrom 32 mm barra 5 

24 Tubo PVC marrom 50 mm barra 3 

25 Joelho 90 º PVC soldável 25 mm marrom Unid 30 

26 Joelho 90 º PVC soldável 32 mm marrom Unid 20 

27 Joelho 90 º PVC soldável 50 mm marrom Unid 10 

28 Tê PVC soldável 25 mm marrom Unid 30 

29 Tê PVC soldável 32 mm marrom Unid 20 

30 Tê PVC soldável 50 mm marrom Unid 10 

31 Tê PVC BL 25 mm x 1/2" Unid 30 

32 Adaptador curto soldável 25 mm x 3/4 “ Unid 20 

33 Plug Roscável 1/2 “ Unid 30 

34 Flange 25 mm Unid 5 



 

 

  

 

 

38 

35 Cap soldável 25 mm Unid 30 

36 Joelho 90 º PVC roscável 32 mm x 3/4 Unid 15 

37 Joelho 90 º PVC BL 25 mm x 3/4 Unid 30 

38 Sifão sanfonado Universal Unid 30 

39 Tubo PVC branco 100 mm barra 10 

40 Tubo PVC branco 75 mm barra 5 

41 Tubo PVC branco 50 mm barra 5 

42 Tubo PVC branco 40 mm Barra 5 

43 Joelho Esgoto 90 º PVC 100 mm Unid 30 

44 Joelho Esgoto 90 º PVC 75 mm Unid 30 

45 Joelho Esgoto 90 º PVC 50 mm Unid 30 

46 Joelho Esgoto 90 º PVC 40 mm Unid 30 

47 Conexões hidráulicas Unid 30 

48 Conexões elétricas Unid 30 

49 Areia Média metro 1 

50 Brita 0 metro 1 

51 Cimento 50 kg saco 2 

52 Massa Acrílica 25kg caixa 2 

53 Massa PVA 25kg caixa 2 

54 Bisnaga de Silicone Unid 5 

55 Fechadura banheiro Unid 10 

56 Fechadura portas enfermarias Unid 30 

57 Fechadura portas administrativas Unid 15 

58 Desengripante Unid 10 

59 Cola instantânea 100g Unid 10 

60 Fita crepe 18 mm x 50 m Rolo 20 

61 Fita crepe 48 mm x 50 m Rolo 10 

62 Fita auto fusão Rolo 5 

63 Fita Isolante 20m Rolo 20 

64 Abraçadeira de Nylon 2,5 x 100 mm Unid 200 

65 Abraçadeira de Nylon 2,5 x 200 mm Unid 200 

66 Miscelâneas Unid 30 

 
A KMA ENGENHARIA informa enviou dúvidas técnicas em relação a itens genéricos e itens que 
não constavam quantitativos que serão tratados no item 4 - Informações Adicionais da 
Conclusão desta Proposta Técnica , conforme orientação descrito no item 4 da RFP (pág. 6). 
 
De qualquer forma, a KMA ENGENHARIA irá manter estoque de materiais necessários ao 
cumprimento do objeto contratual, visando qualidade e prazo de execução dos serviços. 
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5. PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 
 

5.1. METODOLOGIA A SER EMPREGADA 
 
A KMA ENGENHARIA irá apresentar, num prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do início 
dos serviços, um PLANO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA. 
 
Este Plano de Manutenção Predial Preventiva contemplará rotinas de atividades de 
manutenção civil, hidráulica, pintura, elétrica e de manutenção de geradores a serem 
executadas pelos profissionais alocados ao contrato. 
 
Na 1ª fase do plano, será realizado um levantamento técnico completo das necessidades do 
hospital, do ponto de vista de manutenção predial, envolvendo as áreas de civil, hidráulica, 
pintura e elétrica.  
 
Após o levamento técnico, será elaborado o plano de manutenção considerando as 
necessidades de manutenção, quantitativo de profissionais alocados ao contrato, carga horária, 
materiais de instalação a serem disponibilizados e as demandas de manutenção corretiva. 
 
Com o plano de manutenção concluído, será dado início então às rotinas de manutenção 
preventiva, as quais serão intercaladas com as demandas emergenciais. 
 
Nos itens 5.2 e 5.3 descrevemos alguns itens que farão parte do Plano de Manutenção 
Preventiva. 
 
 

5.2. CHECK LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA – CIVIL/HIDRÁULICA/ELÉTRICA 
 
Nesta Proposta Técnica, a KMA ENGENHARIA definiu rotinas específicas de manutenção (check 
list), tomando como referência o conhecimento que possui em manutenção predial, seu 
conhecimento em Engenharia e o descritivo na Especificação Técnica e elaborou o check list 
descrito abaixo.  
 
Cabe ressaltar que o check list poderá ser alterado em razão das particularidades a serem 
detectadas em levantamento técnico das condições da edificação, bem como pode ser alterado 
também de acordo com as necessidades dos serviços e os problemas encontrados durante a 
realização das manutenções.  
 
Assim, é recomendável que este check list seja revisado, pelo menos, a cada 3 (três) meses e 
que os problemas encontrados sejam registrados, de forma a manter um banco de dados 
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atualizado dos principais problemas detectados por site, sistema e equipamento, de forma a 
atuar preventivamente. 
 
 
CHECK LIST DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CIVIL/HIDRÁULICA/ELÉTRICA 
 
As rotinas de serviços abaixo descrita foi elaborada pelos profissionais da KMA ENGENHARIA e 
servirá de base para manutenções preventivas, cabendo ressaltar que podem ser alteradas, 
inclusas novas atividades ou excluídas atividades de acordo com alinhamento entre KMA 
ENGENHARIA e IMED. 
 
ROTINAS – MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
 
Limpeza 

✓ Quadros 
✓ Luminárias (internamente) 
✓ Conexões 
✓ Tomadas e Interruptores (internamente) 

 
Reapertos 

✓ Conexões de tomadas 
✓ Conexões de interruptores 
✓ Proteções 
✓ Conexões lâmpadas e luminárias 
✓ Disjuntores 

 
Verificação 

✓ Voltagem em quadros e proteção 
✓ Carga 

 
 

ROTINAS – MANUTENÇÃO CIVIL/HIDRÁULICA 
 
Limpeza 

✓ Caixas d’água 
✓ Dutos entupidos 
✓ Sifões 
✓ Etc. 

 
Reapertos 

✓ Luvas 
✓ Cotovelos 
✓ Niples 
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✓ Registros 
✓ Etc. 

 
Verificação 

✓ Pintura 
✓ Paredes 
✓ Tubulações 
✓ Pias 
✓ Vasos 
✓ Etc. 
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III – CONCLUSÃO 
 
 

1. PRAZOS DO CONTRATO 
 

1.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
O prazo do contrato estará vinculado a aprovação do processo de contratação, assinatura do 
contrato e à mobilização dos serviços. 
 
Entretanto, o contrato deverá ter suas atividades concluídas em 23/11/2025, conforme item 10 
da RFP, pois está vinculado ao término do contrato de gestão firmado entre IMED e SES/GO. 
 
 
 

1.2. PRAZO DE MOBILIZAÇÃO 
 

 Recursos Humanos: 5 (cinco) dias corridos 
 

 Recursos Materiais: 
o Equipamentos e Ferramentas: 5 (cinco) dias corridos 
o Materiais para o Contrato: 5 (cinco) dias corridos 

 
 
 
 

2. ANEXOS 
 

 Anexo 1 - Plano de Treinamento Anual 
 Anexo 2 – Contrato Social KMA 
 Anexo 3 – CNPJ da KMA  
 Anexo 4 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União 
 Anexo 5 – Débitos Tributários não Inscritos na Dívida Ativa do Estado 
 Anexo 6 – Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários 
 Anexo 7 – Certidão de Regularidade do FGTS - CRF 
 Anexo 8 – Certidão de Débitos Trabalhistas 
 Anexo 9 – CREA-SP KMA 
 Anexo 10 – CREA-GO KMA 
 Anexo 11 – Relatórios de Obras 
 Anexo 12 – Atestados de Capacidade Técnica 
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3. DIFERENCIAIS KMA ENGENHARIA 
 
A KMA ENGENHARIA acredita que possui alguns diferenciais que podem ser relevantes ao 
IMED, tanto nos aspectos de gestão da manutenção predial e manutenção de geradores do 
Hospital, como também para agregar valor à gestão hospitalar. Abaixo listamos os principais 
diferenciais que podem ser importantes para o IMED. 
 

a) Plano de Manutenção Predial Preventiva: a ser elaborado para melhoria nas condições 
das instalações do hospital, fazendo com que a gestão da manutenção seja profissional 
e não baseado em suposições. 
 

b) Plano de Treinamento Anual: para garantir a qualificação dos profissionais KMA 
ENGENHARIA e, por consequência na melhoria da performance dos serviços prestados e 
na qualidade dos serviços junto ao IMED. 

 
c) Qualificação do Corpo Gerencial: todos os gestores da KMA ENGENHARIA são oriundos 

de empresas focadas em qualidade na prestação de serviços de Engenharia, bem como em 
organização e gestão profissional. 

 
 
 
 
 

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Conforme item 4 da RFP, a KMA ENGENHARIA destaca informações adicionais como 
contribuição na elaboração desta Proposta Técnica, a saber: 
 
 

4.1. FERRAMENTAS E EPI’s ADICIONAIS E NECESSÁRIOS 
 
Os profissionais da KMA ENGENHARIA avaliaram a lista de descrita no Termo de Referência e 
entendem ser necessárias outras ferramentas, conforme quadros abaixo. 
 
Quadro 1 – Ferramentas Adicionais Necessárias – Equipe Elétrica 

ITEM DESCRIÇÃO UNID FOTOGRAFIAS 

1 Alicate De Crimpar Conector Rj45 Cabo Rede Profissional 210c pc 
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2 Jogo De Chaves Allen 9 Peças 1,5 A 10mm 42-9m Gedore pc 

 

*Fotografias ilustrativas 
 

Quadro 2 – Ferramentas Adicionais Necessárias – Equipe Civil, Hidráulica, Marcenaria  
ITEM DESCRIÇÃO UNID FOTOGRAFIAS 

1 Serra circular elétrica 1600W - 220V pc 

 

2 Turquês Armador 8 Polegadas pc 

 

3 Enxadão com Cabo  pc 

 

4 Carretel de Linha para Pedreiro com 100 Metros rolo 

 

5 Marreta 3kg Cabo 90cm pc 

 

6 Esquadro a Laser com Nível e Prumo pc 

 

7 Cortador Profissional de Pisos 115cm pc 

 

8 
Ferramentas p/Instalação Piso e Porcelanato (Ventosas, alicate e 
joelheira) 

conj 

 

9 Ferramentas p/Gesseiro (serrote, tesoura, trena e bate Linha) conj 

 

10 Espaçadores e Cunhas p/ p/Instalação Piso e Porcelanato kit 
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11 Jogo de Ferramentas para Encanador conj 

 

12 Chave Curva (alicate) p/Instalação de Torneiras e Flexíveis pc 

 

13 Kit Pintura Antigota conj 

 

14 Kit Pintura de Canto e Giratório 360° 90° conj 

 

15 Kit Pistola Pintura Sucção Acessórios Mangueira conj 

 

16 Compressor de Ar p/Pintura – Portátil conj 

 

17 Alavanca Aço Pedreiro Lisa 1 X 1,80 Metros Lisa pc 

 

18 Picareta c/Cabo 400x40mm pc 

 

19 Pá de Bico c/Cabo pc 

 

20 Máquina Desentupidora Rotomaster 12 Metros c/Base pc 

 

*Fotografias ilustrativas 

 
Quadro 3 – Ferramentas Adicionais Necessárias – Comum a Todas as Equipes 

ITEM DESCRIÇÃO UNID FOTOGRAFIAS 

1 Rádios Comunicador WalK talk até 4km kit 
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2 Nível Laser Trena Esquadro Bolha Horizontal Vertical C/tripé pc 

 

3 Furadeira e Parafusadeira a Bateria pc 

 

*Fotografias ilustrativas 

 
Além dos equipamentos e ferramentas acima descritas, a KMA ENGENHARIA identificou que 
são necessários EPI’s complementares, conforme quadros abaixo. 
 
Quadro 4 – EPI’s Adicionais Necessárias – Equipe Serralheria e Pintura 

ITEM DESCRIÇÃO UNID FOTOGRAFIAS 

1 Máscara para Solda pc 

 

2 Respirador Facial Pintura e Uso Geral pc 

 

*Fotografias ilustrativas 

 
A KMA ENGENHARIA ressalta que consideramos em nossos custos a disponibilização destas 
ferramentas e EPI’s as equipes de trabalho, de forma que o escopo previsto na RFP 22/2022 e 
no Termo de Referência possa ser cumprido. 
 
 
 

4.2. DÚVIDAS TÉCNICAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 
 
A KMA ENGENHARIA a enviou ao IMED, 3 e-mails (2 e-mails no dia 25/02/2022 e 1 e-mail no 
dia 27/02/2022lista abaixo) descrevendo as dúvidas do processo de contratação, as quais 
sintetizamos no Quadro 5 abaixo, cabendo ressaltar que ainda não foram sanados. 
 
Quadro 5 – Dúvidas Técnicas 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 
O estoque mínimo de materiais descrito no item 3.7. do Termo de Referência deverá permanecer nas instalações do 
hospital? Se sim, a Contratante disponibilizará espaço para guarda destes materiais? Cabe ressaltar que há materiais 
relacionados a tinta e solventes que merecem cuidados específicos no armazenamento. 

2 
Ainda em relação ao estoque mínimo, este refere-se ao estoque mensal que deve ser disponibilizado para as 
manutenções. Está correto nosso entendimento? Se este entendimento está correto, há uma previsão mensal de uso 
dos itens em estoque para que possamos estimar tanto o valor inicial de estoque como o valor de consumo mensal? 

3 
Não identificamos nem na RFP e nem no Termo de Referência a exigência de CREA para a execução do escopo do 
contrato, o que entendemos que bastará que o contrato social da Proponente e seus respectivos CNAE’s assim 
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enquadrados ao escopo da contratação serão suficientes para a habilitação da empresa ao processo. Está correto o 
nosso entendimento? 

4 
No subitem v do item 7 do Termo de Referência consta que deverá apresentar pesquisa de satisfação usuário. Qual 
será a periodicidade desta pesquisa e os usuários de manutenção predial serão quais profissionais da Contratante? 

5 
Os itens vii, viii, ix e x do item 7 do Termo de Referência pressupõe que deva haver um staff de gestão de 
performance, em que pese que o contrato, em nosso entendimento, seja de alocação de mão obra, conforme tabela 
do item 3.4 do Termo de Referência. Devemos prever um staff para gestão da performance da equipe? 

7 

A letra “d” do item 8 do Termo de Referência descreve que a proponente deverá encaminhar relatório mensal de 
atividades contendo o “CV ou Lattes do representante legal da empresa ou, quando for aplicável (nosso grifo), do 
responsável técnico pelos serviços executados, devidamente acompanhado do comprovante de inscrição do(s) 
mesmo(s) junto ao conselho de classe correspondente e do documento de identidade profissional equivalente;” 
Entendemos então que a Proponente deverá possuir Responsável Técnico devidamente registrado no CREA e que a 
Empresa deverá registro no CREA. Está correto nosso entendimento? 

9 Ferramentas do item 3.10 do Termo de Referência – abaixo 

9.1 Item 5 da tabela: favor informar a bitola e quantidade. Neste caso não seria considerado material? 

9.2 Item 6 da tabela: favor informar a quantidade. Neste caso não seria considerado material? 

9.3 
Item 25 da tabela: quanto ao rolo de estanho favor informar a bitola e quantidade. Neste caso não seria considerado 
material? 

9.4 Item 33 da tabela: favor informar o comprimento. 

9.5 
Item 42 da tabela: adesivo plástico para PVC em tubo? Se sim, de quantas gramas. E neste caso não seria 
considerado material? 

9.6 Itens 46 e 47 da tabela: estão repetidos. 

9.7 Itens 61 e 67 da tabela: estão repetidos. Deve ser da marca Bosch? 

9.8 Item 72 da tabela: item genérico – favor especificar 

9.9 Item 73 da tabela: favor informar de quantos metros e a quantidade. Neste caso não seria considerado material? 

9.10 Item 71 da tabela: que tipo de martelo? Unha, pedreiro, pena etc. 

9.11 Itens 64 e 83 da tabela: estão repetidos. 

9.12 
Item 80 da tabela e itens 7, 8 e 64/83: considera-se um jogo de alicates e mais os alicates avulsos ou só o jogo de 
alicates. 

9.13 Item 10 da tabela: de quantos metros? 

9.14 Itens 11 e 12 da tabela: quais as bitolas? 

9.15 Itens 16, 26, 30, 32, 52, 61/67: favor informar a potência 

9.16 Itens 37 e 60 da tabela: de quantos metros? 

9.17 

Item 57 da tabela: é para martelete ou tipo alavanca para pedreiro? Se for para martelete não será necessário 
também talhadeira SDS pois só identificamos broca SDS?  
E se for para martelete não será necessário ponteiro/alavanca para pedreiro? E se for alavanca para pedreiro, não 
será necessário ponteiro e talhadeira SDS? 

9.18 Item 58 da tabela: é do tipo dobrável ou articulada? 

9.19 Item 59 da tabela: qual a amperagem? 

9.20 Itens 7, 8, 64 e 80 da tabela: estão repetidos. São isolados? Se sim, qual o isolamento? 

9.21 Itens 22 e 75 da tabela: estão repetidos. São isolados? Se sim, qual o isolamento? Se é um jogo, quais as medidas 

9.22 
Itens 22 e 75 da tabela: estão repetidos. São isolados? Se sim, qual o isolamento? Se é um jogo quais as bitolas e 
comprimentos? 

9.23 
Itens 65, 74 e 76 da tabela: estão repetidos. São isolados? Se sim, qual o isolamento? Se é um jogo quais as bitolas e 
comprimentos? 

10 Materiais da Tabela do item 3.7 do Termo de Referência - abaixo: 

10.1 Item 47 da Tabela – conexões hidráulicas – termo genérico: favor especificar 

10.2 Item 48 da Tabela – conexões elétricas – termo genérico: favor especificar 

10.3 Item 66 da Tabela – miscelâneas – termo genérico: favor especificar 

11 EPI’s e EPC’s da Tabela do item 3.11 do Termo de Referência – abaixo: 

11.1 
Não consta na tabela o EPI a Luva de Cobertura para uso em conjunto com o EPI do item 2. Devemos considerar a 
luva de cobertura para o item 2 também? 

11.2 
Apesar de escopo prever Pintor e a lista de materiais constar materiais relacionados a pintura, não observamos na 
tabela o EPI Mascara para Pintura. Devemos considerar este EPI na lista? Se sim, solicitamos a alteração da tabela. 

11.3 Item 8 da tabela: Favor informar a quantidade. 

11.4 Item 18 da tabela: Favor informar rolo de quantos metros e a quantidade. 
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4.3. ATENDIMENTO AO ITEM 5 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
A KMA ENGENHARIA declara que presta serviços de manutenção predial e manutenção de 
geradores há mais de 1 (hum) ano, aos hospitais abaixo relacionados: 
 

a) HOSPITAL DE FORMOSA 
Início: 30/06/2020 
Termino: Em vigência 
 

b) HOSPITAL DE LUZIÂNIA 
Início: 30/06/2020 
Termino: Em vigência 
 

c) HOSPITAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS 
Início: 15/10/2020 
Termino: Em vigência 
 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A KMA ENGENHARIA tem todo interesse de firmar parceria duradoura com o IMED - Instituto 
de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, tanto nos aspectos de manutenção predial, como 
também em projetos e obras de Engenharia, pois podemos contribuir e agregar valor ao IMED 
e aos hospitais administrados pelo IMED. 

 
 
 
 

São Paulo-SP, 04 de março de 2022 
 
 
 
 

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI 

 
MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI 

Diretor Geral 
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A N E X O  III 

PROPOSTA COMERCIAL 

 



MANUTENÇÃO PREDIAL - Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN)

Planilha de Preços - Postos Efetivos, Reforços e Horas Extras
ITEM PROFISSIONAL TIPO CARGA HORÁRIA ESCALA TURNO HORÁRIO UNID QTD R$ UNIT R$ TOTAL OBSERVAÇÕES

1 POSTOS EFETIVOS - 44 HSD - 2a a 6a Feira - 08:00 às 16:48 hs

1.1 GERENTE DE EQUIPE EFETIVO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 38.793,64R$      38.793,64R$           FATURAMENTO FIXO

1.2 PEDREIRO EFETIVO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 16.026,61R$      16.026,61R$           FATURAMENTO FIXO

1.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR EFETIVO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 18.346,42R$      18.346,42R$           FATURAMENTO FIXO

1.4 PINTOR EFETIVO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 16.026,61R$      16.026,61R$           FATURAMENTO FIXO

1.5 AJUDANTE/SERVENTE EFETIVO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 2 13.342,92R$      26.685,83R$           FATURAMENTO FIXO

1.6 PEDREIRO - 12 HD EFETIVO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 31.198,02R$      31.198,02R$           FATURAMENTO FIXO

1.7 PEDREIRO - 12 HN EFETIVO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 1 33.279,89R$      33.279,89R$           FATURAMENTO FIXO

1.8 ELETRICISTA - 12 HD EFETIVO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs MÊS 2 33.566,03R$      67.132,06R$           FATURAMENTO FIXO

1.9 ELETRICISTA - 12 HN EFETIVO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs MÊS 2 35.647,91R$      71.295,82R$           FATURAMENTO FIXO

TOTAL MENSAL ITEM 1 318.784,91R$         

2 REFORÇOS DIURNOS - SÁBADOS

2.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.821,36R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.165,57R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.334,29R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.165,57R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 970,39R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.268,95R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.420,36R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.441,17R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

2.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.592,58R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 2 -R$                      

3 REFORÇOS DIURNOS - DOMINGOS E FERIADOS

3.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.526,69R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.456,96R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.667,86R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.456,96R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.212,99R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.836,18R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.025,44R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.051,46R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

3.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.240,72R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 3 -R$                      

4 REFORÇOS NOTURNOS - SÁBADOS

4.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.150,51R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.301,56R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.489,95R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.301,56R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.083,61R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.533,66R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.702,73R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.725,97R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

4.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 2.895,04R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 4 -R$                      

5 REFORÇOS NOTURNOS - DOMINGOS E FERIADOS

5.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.938,14R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.626,94R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.862,44R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.626,94R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 1.354,51R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.167,07R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.378,41R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.407,46R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

5.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 3.618,80R$        -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 5 -R$                      

6 HORAS EXTRAS DIURNAS - DIAS DA SEMANA (DIAS ÚTEIS)

6.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 264,50R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 109,27R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 125,09R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 109,27R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 90,97R$              -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 212,71R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 226,91R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 228,86R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

6.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 243,05R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 6 -R$                      

7 HORAS EXTRAS NOTURNAS - DIAS DA SEMANA (DIAS ÚTEIS)

7.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 317,40R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 131,13R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 150,11R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 131,13R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 109,17R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 255,26R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 272,29R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 274,63R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

7.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 291,66R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 7 -R$                      

8 HORAS EXTRAS DIURNAS - DOMINGOS E FERIADOS

8.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 352,67R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 145,70R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 166,79R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 145,70R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 121,30R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 283,62R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 302,54R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 305,15R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

8.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 324,07R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 8 -R$                      

9 HORAS EXTRAS NOTURNAS - DOMINGOS E FERIADOS

9.1 GERENTE DE EQUIPE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 423,20R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.2 PEDREIRO REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 174,84R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.3 PROFISSIONAL MULTIDISCIPLINAR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 200,14R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.4 PINTOR REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 174,84R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.5 AJUDANTE/SERVENTE REFORÇO 44 HS SEMANAIS DIURNAS 5X2 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 145,56R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.6 PEDREIRO - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 340,34R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.7 PEDREIRO - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 363,05R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.8 ELETRICISTA - 12 HD REFORÇO 360 HS MENSAIS DIURNAS 12X36 DIURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 366,17R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

9.9 ELETRICISTA - 12 HN REFORÇO 360 HS MENSAIS NOTURNAS 12X36 NOTURNO 07:00 às 17 hs DIA 0 388,89R$            -R$                      FATURAMENTO SOB DEMANDA

TOTAL MENSAL ITEM 9 -R$                      

TOTAL MENSAL (FATURAMENTO FIXO E SOB DEMANDA) 318.784,91R$   

CONDIÇÕES COMERCIAIS

1. Prazo de Pagamento: 

Parcelas mensais até até o dia 15 do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante emissão e entrega da respectiva nota fiscal e relatório mensal de atividades

2. Impostos e Tributos: Inclusos

São Paulo-SP, 08 de março de 2022

KMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

MÁRCIO AUGUSTO KVIATKOWSKI
Diretor
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