
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE LABORATORIAL DE
QUALIDADE DA ÁGUA E EFLUENTE  DE ESGOTO

TERMO DE REFERÊNCIA
HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto do presente é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de visita técnica para coleta e
análise laboratorial em amostras de água dos setores do hospital e análise do efluente da Estação de Tratamento de Esgoto do
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
No serviço da contratada, deverão estar previstos:

1) Executar coleta de amostras de água e efluente disponibilizando no hospital um profissional técnico especializado
para a realização do serviço de coleta respeitando exclusivamente as metodologias  definidas pela ABNT e com uso
devido dos EPIs e instrumentos exigidos para a realização do serviço mantendo a padronização na execução das
coletas.

2) Programar as coletas nos setores conforme cronograma do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)
3) Realizar a análise da qualidade de água e efluente de esgoto mediante o uso de equipamentos calibrados vinculados 

à Rede Brasileira de Calibração (RBC).
4) Ensaios deverão contemplar microbiológicos, físico-químicos e soluções Hansen.
5) Manter sigilo das informações das amostras analisadas.

3 - QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
Ter competência técnica para realizar tanto coleta e análise de água de edifício hospitalar quanto para equipamentos de 
hemodiálise e osmose, respeitando as legislações vigentes

Empresa certificada ISO 9001

Equipamentos calibrados vinculados à Rede Brasileira de Calibração (RBC)

4 – PROPOSTA DE CONTRATO
A proposta para contratação do serviço deverá contemplar as seguintes modalidades de coleta:

1) Reservatório Inferior e Superior

2) Setores Assistenciais e de Apoio

3) Água de Osmose

4) Máquina de Hemodiálise

5) Equipamento de Auto-clave

6) Efluentes sanitários da ETE

7) Coleta de lodo do reator

8) Soluções Hansen do Capilar

A proposta deverá apresentar o valor unitário para cada tipo de coleta assim como os parâmetros considerados para análise.

Considerar valor unitário para coletas de parâmetros individuais de análise em caso de necessidade de verificar o resultado de 
um parâmetro negativo.

5 – CONTRATO

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra, ES.
Telefone: 3331-7589 / 3331-7542



Não é permitida à contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou transferência,
total ou parcial.

6 – FORMA DE REMUNERAMENTO
O pagamento será mensal e calculada conforme as amostras efetuadas e mediante apresentação de Nota Fiscal e Certidões 
que comprove regularidade  da contratada.

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO
O contrato terá vigência de 12 meses.

8- DISPOSIÇÕES FINAIS
As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme Santos 
Neves.,ou pelo email compras@hejsn.aebes.org.br em até 5(dias),após a sua publicação.

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra, ES.
Telefone: 3331-7589 / 3331-7542
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