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CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO  DE  
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS, TRANSFUSÃO DE SANGUE, 
HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS. 

 
1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O objeto do presente é a contratação de empresas para Prestação de Serviços Hemoterápicos, 
Transfusão de Sangue, Hemocomponentes e Hemoderivados pela Contratada , 
ininterruptamente , 24 (vinte e quatro ) horas por dia, sábados, domingos e feriados ,em 
pacientes no âmbito do Hospital Dr. Jayme Santos Neves. 

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
 

• Garantir maior eficiência no tratamento realizado. 
• Garantir a vida e sobrevida dos pacientes que necessitem de hemoderivados. 

 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 Atender demandas coletiva de transfusões sanguíneas  
 
3.2 Hemocomponentes fornecidos pelo HEMOES: 
 

• Delecoutização 
• Reserva de Hemocomponente 
• Fenotipagem 
• Aférese Terapêutica 
• Lavagem de Hemácia 
• Painel de Hemácias 
• Prova de Compatibilidade de repetição por exame 

 
3.3 Hemocomponentes fornecidos pela Contratada 
 

• Concentrado de Hemácias Lavadas 
• Concentrado de Hemácias 
• Plasma Fresco Congelado 
• Concentrado de Plaqueta Randômica 
• Crioprecipitado 
• Deleucotização 
• Reserva de Hemocomponente 
• Fenotipagem 
• Plasmaférese Terapêutica 
• Sangria Terapêutica 
• Plaquetaféres 
• Painel de Hemácias   
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4 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

4.1 – SERVIÇO: 
 
a) Deve atender a RD 57, portaria 1353 de 13/06/2011. 
 
b) Manter estoque de hemocomponentes fornecidos pelo HEMOES( ereitrocitários, 
plasmáticos, plaquetários e crios precipitados), bem como, todo material pertinente ao tipo de 
serviço realizado, sendo da Contratada a responsabilidade pelo armazenamento. 
 
c) Caso não haja disponibilidade da rede HEMOES em fornecer os hemocomponentes para 
transfusão ( urgência e/ou emergência – Portaria 1353. Art.106 ), bem como reserva para 
cirurgias eletivas e de urgência, fica a Contratada responsável pelo fornecimento dos 
hemocomponentes,desde que atualizado previamente pela diretoria. 
 
d) Fornecer e Zelar pelo uso de equipamento de proteção individual e segurança individual 
(EPI's), por parte de seus funcionários , bem como uniformes e identificação , necessárias à 
execução dos serviços objeto deste contrato. 
 
e) Realizar conforme legislação vigente e rotinas pré – estabelecidas nos manuais 
operacionais padrões , os registros dos pacientes em ato transfusional utilizando para tanto, o 
prontuário físico e/ou eletrônico ( sistema informatizado que permite a rastreabilidade das 
unidades transfundidas). 
 
f) Coletar e realizar os exames adequados para assegurar uma transfusão com segurança , 
bem como o fornecimento da totalidade do sangue necessário ao atendimento dos pacientes 
sob os cuidados da Contratante , durante as 24 ( vinte e quatro ) horas do dia, inclusive aos 
sábados , domingos e feriados. 
 
g) Realizar controle de qualidade interno em todos hemocomponentes fornecidos à Contratada 
e solicitar ao HEMOES a comprovação do controle de qualidade dos hemocomponentes 
fornecidos. 
 
h) Aderir 100% das atividades de qualidade. 
 
4 .2 – EQUIPAMENTOS:  
4.2.1 – A empresa deverá disponibilizar: 
 
  a) Ferramentas, insumos, pessoal, equipamentos e todos e quaisquer necessidades para 
execução dos serviços; 
  b) Equipamentos necessários para o desempenho das funções e equipamentos de proteção 
individual para os funcionários que exercerem suas atividades conforme as normas vigentes. 
 
 
 



 

 

 
Briefing para Contratação de Agência 

Transfusional 
Código: 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE  
 
 

 
 

 

4.2.2- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS 
 
a) A equipe de enfermagem e médicos plantonistas 24 ( vinte e quatro ) horas por dia, são 
responsáveis pelo acompanhamento das transfusões e das intercorrências dos pacientes , 
bem como de medicamentos , materiais e equipamento para o atendimento de eventuais 
situações de emergência decorrentes do ato transfusional , em todos os setores do Hospital , 
sob a gestão da Contratante , ficando esta responsável por comunicar a Contratada possíveis 
eventos adversos a transfusão imediato ou tardio. 
 
b) É de responsabilidade da Contratante como apoio da Contratada , formar e organizar o 
comitê transfusional, mantendo em seu quadro profissional multidisciplinar, como preconiza a 
RDC 57 de 12/2010 e a Portaria 1353 de 06/2011. 
 
c) Fornecer na agência transfusional dos hemocomponentes solicitados pela Contratada , 
diariamente, conforme rotina a ser estabelecida , seguindo as normas técnicas da legislação 
vigente. 
 
d) Manter estoque de hemocomponentes fornecidos pelo HEMOES; 
 
e) Para todo paciente com cirurgia programada deverá haver uma solicitação , com 
antecedência mínima de 24 ( vinte e quatro) horas , para que possa ser realizado os testes 
imuneomatológicos ( PAI , classificação do sistema ABO/RhD e testes de compatibilidade ) 
realizada pelo serviço de hemoterapia , e se indicado pelo cirurgião ou anestesista , a reserva 
de hemoderivados. 
 
e) O ato transfusional no Centro Cirúrgico , UTI Neonatal é de responsabilidade da equipe 
cirúrgica e equipe da UTI respectivamente ( identificação do receptor, instalação , temperatura , 
velocidade de infusão , tempo de infusão e reconhecimento das reações transfusionais ) . 
 
f) O paciente que sair do centro cirúrgico com transfusão instalada continua sob a 
responsabilidade do profissional da Contratante. 
 
g) Os médicos plantonistas ( 24 horas por dia ) das unidades de UTI, UTI neonatal e Urgência 
e Emergência da contratante, são responsáveis pelo acompanhamento das transfusões e das 
intercorrências dos pacientes , bem como de medicamentos , materiais e equipamentos para 
o atendimento de eventuais situações de emergência decorrentes do ato transfusional. 
 
h) Responsabilidade por toda logística de operação do objeto contratual, incluindo busca de 
insumos no HEMOES. 
 
 
4.3 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 
 
a) Garantir a qualidade do serviço prestado; 
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4.4 – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, OU TRANSFERÊNCIA D OS DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem 
como sua cessão ou transferência, total ou parcial. 
 
4.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
a) No mínimo 02 (dois) atestados de bom desempenho em serviços da mesma natureza e 
porte, fornecidos pelas contratantes dos serviços, contendo, necessariamente, a especificação 
dos serviços executados e o prazo de execução/contratação. 
b) Deverá possuir Responsável Técnico e Alvara da VISA para entrega do serviço. 
 
5 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O contrato terá vigência de 24 meses. 
 
6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A empresa contratada deverá confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados a esta 
atividade. 

b) A empresa contratada deverá evitar o envolvimento de ordem afetiva, familiar, política e 
comercial com as áreas. 

c) A empresa deverá manter total sigilo das informações obtidas e ter o máximo cuidado no 
manuseio das informações e documentos 

d) Comunicar imediatamente a direção, qualquer irregularidade relacionada ao exercício de 
suas atribuições, bem como qualquer utilização fraudulenta. 

e) O serviço da agência transfusional  funcionará 24h por dia, 365 dias ao ano. 

f) A empresa interessada neste processo, passara por visita técnica para avaliação e 
qualificação dos serviços prestados. 

g) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo 
Administrativo no Hospital Drº Jayme Santos Neves, ou pelo site da AEBES, 
compras@hejsn.aebes.org.br em 5(dias) úteis, após a sua publicação. 
 


