
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS-LABORATORIAIS NAS
ÁREAS DE ANÁTOMO PATOLOGIA E CITOPATOLOGIA.

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 médicos laboratoriais nas áreas de
Anátomo Patologia e Citopatologia com a realização de exames em materiais biológicos.

2 – JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
 O Hospital não possui este tipo de serviço.
 Garantir maior eficiência no tratamento realizado.

3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1- Atender demandas à realização de exames em materiais biológicos, tais como:

 Citopológico;

 Histopatológico

 Imunhistoquimico;

 Determinação de receptores hormonais;

 Anatomopatológico;

 Congelação;

Segue planilha de exames:



4– ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1-SERVIÇOS:

a) Fornecer os laudos médicos em forma escrita , por meio de remessa postal, telefônica (fax) , por transmissão
informatizada e/ou entrega a portador, contando RT do responsável técnico e assinatura.

b) Arcar com todos os custos de manutenção dos aparelhos e equipamentos de sua propriedade eventualmente
utilizados na execução dos serviços.

c) Fornecer os vidros de biópsias endoscópicas mensalmente.

d) Disponibilizar profissionais qualificados e habilitados para a coleta de materiais.

e)Responsabilidade por toda a logística de transporte do material.

4.2-EQUIPAMENTOS

4.2.1-A empresa deverá disponibilizar:

a)Ferramentas, pessoal 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

4.3-DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

a) Garantir a qualidade do serviço prestado; 

4.4-DA  SUBCONTRATAÇÃO,  CESSÃO,  OU  TRANSFERÊNCIA  DOS  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) Declarar para todos os fins de direito estar devidamente habilitada, consoante à legislação regulamentar, para a
prestação de serviço.

b)Deverá possuir Responsável Técnico e Alvará da VISA para entrega do serviço. 

 5- METODOLOGIA

a) Estar disponível conforme solicitação da instituição para execução do serviço. 

b) Causar o mínimo de impacto ao meio ambiente;

c) Não colocar em risco a vida de pessoas referente aos serviços prestados.

d) Deverá ser aplicado por profissionais treinados e identificados;

e)  Emitir relatórios dos serviços executados;

f) Utilizar equipamentos de proteção individual adequado para cada situação;



6-A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 O contrato terá vigência por um período de 12 meses.

7- 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 àreas.

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

f) A empresa deverá fornecer certidões de regularidade  fiscal que comprovem a manutenção da situação
de adimplência e/ou regularidade junto à RECEITA Federal .

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, www.evangelico.com.br em 5(dias),após a sua publicação.

h) O resultado do presente certame será divulgado no site da AEBES – www.evangelicovv.com.br

http://www.evangelico.com.br/

