
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMOSTRAGEM DO AR PARA
ANÁLISE

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1- O OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O objeto deste termo de referência tem por objetivo contratar serviços de amostragem e análise semestral do ar .

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 Realização semestral de amostragem e análise do ar nos ambientes climatizados.

3 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
A- Realização semestral de amostragem e análise, nos ambientes climatizados, das seguintes variáveis:

 1-Bioaerosol (suspensão de micro-organismos viáveis dispersos no ar), através de Impactador de 1, 2 ou 
6 estágios, com coleta de um mínimo de 140L;

 2-Concentração de dióxido de carbono no ar, através de equipamento de leitura direta;

 3-Determinação de temperatura, umidade e velocidade do ar, através de Termohigrômetro e Anemômetro;

 4-Concentração de aerodispersóides no ar (poeira total), através de filtração (segundo MB-3422 da ABNT, 
sendo o volume mínimo de 50L).

B- A estratégia de definição do número de amostras é baseada na área construída climatizada dentro do 
estabelecimento, seguindo critérios de criticidade. Por ser um estabelecimento com mais de 30.000m², deve 
analisar pelo menos 25 amostras nos seguintes pontos:

1-UTIA 1A (1 leito)

2-UTIA 1A (1 isolamento)

3-UTIA 1B (1 leito)

4-UTIA 2A (1 leito)

5-UTIA 2A (1 isolamento)

6-UTIA 2B (1 leito)

7-UTIN (1 ponto)

8-UCIN (1 ponto)

9-UCIN – isolamento (1 ponto)

10-Centro Obstétrico (1 sala)
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11-Centro Obstétrico – UTIN Contingência (1 ponto) 

12-Centro Cirúrgico (1 sala)

13-CME – área limpa (1 ponto)

14-Unidade de Internação 6° A (1 isolamento)

15-Unidade de Internação 6° B (1 isolamento)

16-Unidade de Internação 5° A (1 isolamento)

17-Unidade de Internação 5° B (1 isolamento)

18-Unidade de Internação 4° A (1 isolamento)

19-Unidade de Internação 4° B (1 isolamento)

20-Unidade de Internação Térreo (1 ponto)

21-Unidade de Urgência e |Emergência – Sala Vermelha (1 ponto)

22-Unidade de Urgência e |Emergência – Sala Laranja (1 ponto)

23-Unidade de Urgência e |Emergência – Sala Amarela A (1 ponto)

24-Unidade de Urgência e |Emergência – Sala Amarela B (1 ponto)

25-Área Externa em frente a UE (1 ponto)

C- Todos os pontos amostrais deverão ser coletados com o amostrador localizado na altura de 1,5m do piso, no 
centro do ambiente.

D- A amostragem do ar deverá ter datas previstas para dois semestres, sendo sempre acompanhada por um
funcionário da instituição (manutenção) já ciente dos pontos exatos onde será feita a coleta, que também deverão
estar bem discriminados nas amostras para possibilitar a análise final correta dos resultados pelo SCIH e demais
setores.

4 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço
para o qual é contratada.

 A empresa  deve  ter  as  seguintes  licenças:  Sanitária,  Anvisa  e  o  responsável  técnico  registro  nos  órgãos
competentes.

Os serviços, objeto deste instrumento, serão realizados pela CONTRATADA, tendo por executores profissionais
plena e legalmente aptos, capacitados e habilitados, todos do quadro funcional da CONTRATADA.

5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal e certidões que comprovem a regularidade
fiscal da CONTRATADA, sendo pago até o 10º dia do mês subsequente à prestação de serviços.

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

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 15 meses.
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8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme
Santos Neves ou pelo e-mail compras@hejsn.aebes.org.br em até 3(três) dias após a sua publicação.
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