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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA 

 
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 de fisioterapia  nas dependências do 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves 

 
2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
A prestação de serviço deverá ser executado nas instalações do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves  
contemplando: 

 
a) 12 (doze) horas de cobertura diária de segunda a segunda-feira, nas unidades de internação de adulto, (clínica 
médica, clínicas cirúrgicas, centro de tratamento de queimados, unidade de alta dependência de cuidados e unidade 
térreo); 

b) Cobertura de segunda a segunda-feira, em todos os leitos de UTI UTI/CTQ (47leitos) e UTIN-UCIN (30 UTIN e 
10 UCIN), sendo 01 (um) para cada 10 (dez) leitos de terapia intensiva, nos turnos matutino, vespertino e noturno; 

c) Atendimento ambulatorial de segunda a sexta-feira com meta de 300 consultas/mês; 

d) 6(seis) horas diárias de cobertura no serviço de Urgência e Emergência de segunda a segunda; 

e) Apresentar mínimo de 01 (uma) especialista profissional em cardiologia, trauma ortopedia, neonatal, reabilitação 
e queimados; 

f) Cumprir metas de qualidade (participação em reuniões, lançamento e análise de indicador dentro do prazo, 
registros adequado em prontuários); 

g)Descrever protocolos de atendimento da especialidade, apresentá-los, implantá-los, monitorá-los e disponibilizá-
los para o serviço; 

 
A contratada deve fornecer informações necessárias da execução dos serviços contratados;  Respeitar e cumprir 
rigorosamente o contrato, leis, portarias e determinações das Autoridades Pública bem como cumprimento da 
Legislação Trabalhista aplicável entre a contratada e seus empregados; Manter serviço organizado, adquirir e 
custear crachás de identificação; Realizar serviços com autonomia técnica conforme respectivo código de Ética; 
Substituir em 24 horas o profissional que não atender às necessidades descritas; responsabilização civil e criminal 
por meio de seus sócios pela cobrança de qualquer valor do paciente oriundos do SUS atendidos pelo hospital; 
Participar e contribuir nos processos de certificação e acreditação hospitalar; manter e zelas pelas instalações e 
equipamentos do HEJSN; Garantir o correto preenchimento diário dos registros de fisioterapia dos pacientes 
atendidos.  
 

 
3 – FORMA DE REMUNERAÇÃO 
O valor é computado pela prestação de serviços objeto deste contrato, desde que cumprida à integral produtividade 
e cumprimento de metas constantes de consulta ambulatorial e de qualidade. 
 
4 - CONTRATO 
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou 
transferência, total ou parcial. 
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5 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato terá vigência de 12 meses. 

 
6 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
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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