
BRIEFING PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
E/OU FORNECIMENTO DE PRODUTO 

Código: COM.FR.0009

Data da Elaboração:
13/07/2014

Revisão
000

FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO-  O contrato tem por finalidade a prestação de serviços de ecodoppler em duas 
modalidades:

1-Serviço de Ecodoppler a ser prestado nas dependencias do Hospital Dr Jayme Santos Neves para os pacientes 
INTERNADOS , initerruptamente, 24 horas por dia, sábados, domingos e feriados;

2-Serviço de Ecodoppler a ser prestado nas dependencias do Hospital Dr Jayme Santos Neves nos pacientes EXTERNOS 
regulados pela SESA.

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Será permitid esclarecimentd ie iúviias até 02 (Ddis) iias úteis anteridres à iata fiaia para limite ie
recebimentd ias prdpdstas, sdmente através ids seguintes cdntatds:

 E-mail: cdmpras@aebes.drg.br (pridriiaie)
 Hdspital Jayme Santds Neves: (27) 3331-7542 / 3331-7543
 Hdspital Evangélicd ie Vila Velha e Materniiaie Municipal ie Cariacica: (27) 2121-3778 /  2121-3786

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
(    ) Mendr Preçd
(    ) Melhdr Técnica     
(    ) Melhdr Preçd e Técnica
(    ) Outrd – Descrever:

3. DADOS DA CONTRATANTE
Assdciaçãd Evangélica Benefcente Espíritd Santense – AEBES, Manteneidra ie uma uniiaie ie saúie própria e
gestdra ie dutras iuas uniiaies ie saúie, é respdnsável pela gestãd ie mais ie 650 leitds e aprdiimaiamente
3.000 (Três mil) funcidnárids iiretds. As três uniiaies ie saúie sãd:

 Hospital  Estadual  Dr.  Jayme  dos  Santos  Neves  (HEJSN):  Av.  Pauld  Pereira  Gdmes,  s/n,  Mdraia  ie
Laranjeiras – Serra – ES. CEP: 29.166-828; CNPJ 28.127.926/0002-42

 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua Vênus s/n – Bairrd Alecrim – Vila Velha – ES – CEP: 29.118-
060; CNPJ 28.127.926/0001-61

 Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônid Leanird ia Silva, 145, Altd Laje, Cariacica/ES - 
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CEP 29.151-035; 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1-  SERVIÇOS

4.1.1- Estar iispdnível para realizar serviçd ie ecdidppler em pacientes internaids nd HEJSN, cdm d aparelhd ia

cdntrataia  ie segunia a segunia;

4.1.2- Realizar serviçds ie  ecdidppler em pacientes eiternds , iispdnibilizanid a agenia para a regulaçãd ia

SESA cdnfdrme ds quanttatvds iescritds na Tabela 01 quantiaie ie prdceiimentds.

4.2- PRODUTOS

4.2.1 - Cdnsiieranid a alta cdmpleiiiaie ids serviçds prestaids dbjetd ieste cdntratd,  d pagamentd para a
quantiaie ie prdceiimentds INTERNOS E EXTERNOS será pdr valdr unitárid  ie eiames realizaids cdnfdrme
quanttatvd iefniid na tabela 01. Reiteramds que d quanttatvd ie 250 eiames eiternds, fcdu cdniicidnaia  ad
tetd iispdnibilizaid  pela  SESA pdr  meid  id  cdntratd ie  gestãd.  Já  d  quanttatvd ie  eiames para  pacientes
internaids, será iimensidnaid através ia sdlicitaçãd méiica, dnie em méiia  sãd realizaids 227 eiames pdr mês,
reiteranid que variações para a mais edu para mends pdiem dcdrrer cdnsiieranid que d HEJSN é um insttuiçãd
pdrta aberta para iiversds prdceiimentds 24 hdras pdr iia.
A  equipe  ieverá  pdssuir  uma  escala  ie  sdbreavisd  para  passagem nds  fnais  ie  semana  e  feriaids  e  para
ateniimentd às  sdlicitações ie urgência e emergência que pdr ventura pdssam acdntecer.

4.2.1- Prestar ds serviçds dbjetds id cdntratd, utlizanid-se ie prdfssidnais registraids nd Cdlegid Brasileird ie
Raiidldgia, ieviiamente habilitaids e autdrizaids peld seu respectvd órgãd ie classe e peld CRM para pratcar a
especialiiaie.

Tabela 01- Quantdade de Procedimentos 

TABELA DE EXAMES A SEREM PRESTADOS 
Descrição dos Hemoterápicos Quantdade Valor

Valdr fid para cumprimentd ie escala ie
sdbreavisd para ndite, fnais ie semana e
feriaids.
Ddppler ie pacientes Internaids Demanda espontânea*

Ddppler ie Pacientes Eiternds 250

* Em média são realizados por mês 227 exames nos pacientes internados.

OBS: O HEJSN irá iispdnibilizar infraestrutura hdspitalar ie recepçãd para caiastrd e iientfcaçãd ids pacientes

eiternds na prestaçãd ids serviçds dra cdntrataids. Em relaçãd ads pacientes internds d ateniimentd será pdr

meid ie ateniimentd às prescrições realizaias pelas equipes assistenciais, ievenid esta açãd ser ie cdntrdle ia

CONTRATADA.
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5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA
5.1. Documentação obrigatória para habilitação: 
A empresa ieve estar ieviiamente habilitaia, cdnsdante a legislaçãd regulamentar, para a prestaçãd id serviçd
para d qual pdierá ser cdntrataia. Devenid fdrnecer sempre que sdlicitaid, as certiões ie:

 Certiãd Negatva ie iébitd Estaiual;
 Certiãd negatva ie iébitd emitia pela Secretaria ie Faazenia id municípid nd qual a empresa estver 

seiiaia;
 Certiãd Negatva ie Débitds relatvds ads tributds feierais e iíviia atva ia Uniãd;
 Certiãd Negatva ie iébitds Trabalhistas emitia peld site id Ministérid id Trabalhd e Empregd;
 Certiãd ie Regulariiaie id FaGTS. 
 Alvará ie funcidnamentd e iemais alvarás dbrigatórids em relaçãd ad ramd ie atviiaie iesenvdlviia. 

(Eiemplds: Alvará ie vigilância sanitária e cdrpd ie bdmbeird);
 Certiãd ie regulariiaie técnica (CRT), se hduver impdsiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Andtaçãd ie respdnsabiliiaie técnica (ART), se hduver impdsiçãd legal para d ramd ie atviiaie;
 Cdntratd sdcial e alterações;
 Apresentaçãd ia Carta ie Referência emitia pdr iuas empresas atestanid a capaciiaie técnica nds ca-

sds em que se aplicar;
 Carta ie Eiclusiviiaie se fdr d casd.

5.2. Documentação Específca exigida do serviço/produto:

 Eiigir ie seu Cdrpd Clínicd d preenchimentd ias requisições, sdlicitações e prescrições, para ds serviçds ia
CONTRATADA, ientrd ias ndrmas ia RDC 57, pdrtaria 1353 ie 13/06/2011  ,   além ie dutras que venham
ser aplicaias à prestaçãd ie serviçds hemdterápicds;

  Fadrnecer e zelar peld usd ie equipamentds ie prdteçãd iniiviiual e segurança iniiviiual (EPI’s), pdr par-
te ie seus funcidnárids, bem cdmd unifdrmes e iientfcaçãd, necessárias à eiecuçãd ids serviçds dbjetd 
ieste cdntratd, assuminid a respdnsabiliiaie pdr aciientes pessdais e bidlógicds dcdrriids cdm seus fun-
cidnárids, iurante as atviiaies e prátcas nas iepeniências id Hdspital Estaiual Dr. Jayme Santds Neves,
sdb a gestãd ia CONTRATANTE; 

 A CONTRATADA iever pdssuir minimamente alguma certfcaçãd ie qualiiaie relacidnaid ad dbjetd ie 
prestaçãd id serviçd cdntratataid;

 A CONTRATADA ieve pdssuir minimamente 02 ands ie eiperiência na prestaçãd ie serviçds dbjetd ieste 
cdntratd;

 Importante: Casd d serviçd a ser prestaid tenha necessiiaie ie aldcar pessda(s) na CONTRATANTE, será 
sdlicitaid a apresentaçãd ia idcumentaçãd eiigiia peld SESMT (Serviçd Especializaid em Engenharia ie 
Segurança e Meiicina id Trabalhd) iescrita nd Aneid II - Sdlicitaçãd ie idcumentds a terceirds, após 
análise id Aneid I - Faicha ie Registrd id Prestaidr ie Serviçds referente ad Manual ie terceirds, d qual é 
parte integrante id presente idcumentd. O Aneid II será enviaid peld SESMT casd necessárid.

 Importante: Nas cdntratações que envdlverem a prestaçãd ie serviçds, serãd retids na fdnte ds tributds 
feierais. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO

 Dispdnibilizar d aparelhd para realizaçãd ids eiames  dbjetd ieste cdntratd;
 Se respdnsabilizar pela manutençãd preventva e cdrretvas id aparelhd;
 Em casd ie iniispdnibiliiaie id serviçd, prdviienciar dutrd aparelhd em até 12 hdras para cdntnuiiaie 

ids serviçds prestaids;
 Dispdnibilizar agenia nd ambulatórid para para ateniimentd ads pacientes eiternds cdnfdrme quantia-
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ie iefniia na tabela 01;
 Dispdnibilizar escala ie sdbreavisd a ndite, fnais ie semana e feriaids para realizaçãd ids eiames nds 

pacientes internaids;
 A CONTRATADA ieverá entregar a tdids ds pacientes internds e eiternds a impressãd du a iispdnibiliza-

çãd em CD ias imagens aneiaias ad lauid id eiame, cdmd também a prdviienciar a iispdnibilizaçãd ias
mesmas nd sistema MV PEP ,iniepeniente ia patdldgia apresentaia;

 A CONTRATADA ieverá  realizar  d mdnitdramentd ias atviiaies ie prdiuçãd para atngimentd ie metas
quanttatvas e qualitatvas , bem cdmd alimentaçãd ids iniicaidres e suas análises crítcas, respdstas a
RNC, aberturas ie pland ie açãd,du seja,  tdias as atviiaies relacidnaias ad sistema ia qualiiaie . Rei -
teranid também, a necessiiaie ie partcipaçãd nas reuniões ia qualiiaie , ie cdrpd clínicd e tdias as
atviiaies pertnentes ad serviçd cdmd: atualizaçãd e cdntruçãd ia Caieia Cliente fdrneceidr, matriz ie
riscd, visitas ie auiitdrias internas e eiternas, até tdid d planejamentd id funcidnamentd id setdr inter -
facianid cdm as equipes assistenciais;

 A CONTRATADA ieverá prdviienciar a respdsta às realimentações ia duviidria nd sistema SAC, referen-
tes ad serviçd prestaid,   ientrd nd prazd pré estabeleciid nd cdntratd ie gestãd;

 Cumprir as metas ie qualiiaie iescritas abaiid:

INDICADORES DE QUALIDADE
Descrição dos Indicadores Meta Peso

Cumprimentd id Hdrárid ageniaid
OBS: Tdlerância ie 30 minutds.

100% 20

Tempd  respdsta  entre  imagem  e  lauid
ids  pacientes  INTERNOS
URGENCIA/EMERGENCIA em até  24h

> 90% 25

Tempd  respdsta  entre  imagem  e  lauid
ids pacientes INTERNOS  em até  12h

> 90% 25

Envio de Relatório Mensal  da realização das
Manutenções  preventivas  até  o  dia 5º  dia de
cada mês, que deve estar em consonância com
o  cronograma  anual.  As  manutenções
corretivas  devem  ser  informadas  no  mesmo
relatório. 

100% 15

Envio de Escala médica até o dia 20 de cada
mês.

100% 15

 Importante: Nãd é permitia a cdntrataia a subcdntrataçãd tdtal du parcial id dbjetd ieste cdntratd, 
bem cdmd sua cessãd du transferência, tdtal du parcial.

 Importante: É eipressamente veiaid a qualquer ias partes iescdntd du cdbrança ie iuplicata através ie
reie bancária du ie terceirds, bem cdmd a cessãd ie créiitd ids valdres dbjetds ieste cdntratd du sua
iaçãd em garanta.

7. FORMA DE REMUNERAÇÃO
 Importante: Os pagamentds serãd cdniicidnaids à apresentaçãd mensal ia Ndta Faiscal ids serviçds eie -

cutaids/prdiutds entregues, acresciia ias certiões negatvas (Cdnfdrme item 5.1), que cdmprdvem a re-
gulariiaie fscal ia CONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota
fscal.

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO
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 12(doze) meses. (Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com o orçamento)
Importante: Nds casds específcds ie cdntrataçãd cdm d Hdspital Estaiual Dr. Jayme ids Santds Neves, ieverá ser
dbservaia a vigência id Cdntratd ie Operacidnalizaçãd id referiid Hdspital cdm a SESA – Secretaria ie Saúie id
Espíritd Santd. Casd d mesmd seja resciniiid iurante a vigência id cdntratd, nãd haverá penaliiaies cdntratuais
para nenhuma ias partes em casd ie rescisãd.

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:
1. Descrição sumária das atividades:
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar os materiais a serem utilizados (máquinas, equipamentos, dosímetros, ferramentas e outros) e produtos químicos:

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na rotina

diária dos empregados da AEBES:

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do Certificado de 

Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das reuniões
mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses).

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________
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Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________
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