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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO (OBJETO - Descrever de forma sucinta o serviço/produto a ser contratado e 
especifcar a unidade hospitalar a obter o serviço/produto)

O objeto deste briefing é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
Conteiner, ou similar, para instalação de um posto de coleta de sangue para o HEMOES no HEJSN.

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     
( X ) 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 - 
CEP 29.151-035; 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Descrever: Informar detalhadamente todas as especifcaççes do serviço/produto necessários. Caso seja necessário 
a contratação de ambos os casos, especifcar no item 4.1 Serviço e no 4.2 Produtos.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de Conteiner, ou similar, com 
mobiliário, para instalação de um posto de coleta de sangue para o HEMOES.

Confecção de projeto do posto de coleta, de acordo com a RDC 50, 51 e demais legislações vigentes, a ser 
submetido a aprovação dos órgãos competentes, como a Vigilânncia Sanitária.

A contratação inclui o fornecimento de mobiliário e a instalação do posto de acordo com o projeto 
confeccionado e aprovado. 

Todos os ambientes deverão ser climatizados

Segue a listagem ie tdids ds ambientes e mdbiliárid necessárid para cdmpdsiçãd ia Uniiaie ie Cdleta ie Sangue 
nd Hdspital Jayme ids Santds Neves.

Os equipamentds nãd estãd inclusds neste briefng, sdmente espaçd e mdbiliárid. Estãd senid citaids para melhdr
enteniimentd id laydut preteniiid.

Recepção:
02 estações de trabalho (mesa ou bancada) que contemple: 

 Espaçd para iispdsiçãd ie 02 cdmputaidres cdm acessórids básicds e estabilizaidres ie linha;
  01 ilha ie impressãd cdm espaçd para iispdsiçãd ie 01 impressdra a laser e 01 impressdra térmica para 

etquetas;
  02 caieiras giratórias ergdnômicas para recepcidnistas, balcãd para ateniimentd, armárids para 

impressds e insumds;
  02 caieiras para d idaidr;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 Painel para chamaia pdr senha;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 Tdtem para iispensaçãd ie senhas;
 20 caieiras para espera na recepçãd;
 Espaçd para iispdsiçãd ie Purifcaidr ie água cdm tdrneira ie água ndrmal e gelaia;
 Espaçd para iispdsiçãd ie Painel ie infdrmes;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 televisdr.

Pré-triagem:
01 estação de trabalho que contemple:

• Espaçd para iispdsiçãd ie 01 cdmputaidr cdm acessórids básicds e estabilizaidr ie linha;
• 01 caieira giratória e ergdnômica;
• 01 caieira para d idaidr;
• Espaçd para iispdsiçãd ie 01 balança eletrônica;
• Mesa ie escritórid;
• Pia para lavagem ias mãds;
• Espaçd para iispdsiçãd ie iispenser ie sabãd e ie álcddl gel;
• Espaçd para iispdsiçãd ie supdrte para embalagens ie pérfurd-cdrtantes.

Triagem clínica:
02 salas com privacidade que contenham em cada uma:

 01 mesa ie escritórid;
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 01 caieira giratória ergdnômica;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 cdmputaidr cdm acessórids básicds e estabilizaidr ie linha;
 01 caieira para d idaidr;
 Pia para lavagem ias mãds;
 Espaçd para iispdsiçãd ie Dispenser ie sabãd e ie álcddl gel;
 Espaçd para iispdsiçãd ie Supdrte para embalagens ie pérfurd-cdrtantes.

Sala de Coleta:
01 ambiente que contemple:
01 estaçãd ie trabalhd para iispdsiçãd ie 01 cdmputaidr cdm acessórids básicds e estabilizaidr ie linha;
01 caieira giratória ergdnômica;
Pia para lavagem ias mãds;
Espaçd para iispdsiçãd ie Dispenser ie sabãd e ie álcddl gel;
Espaçd para iispdsiçãd ie Supdrte para embalagens ie pérfurd-cdrtantes  ad laid ie caia caieira ie idaçãd;

 Mesa ie apdid ad laid ie caia caieira ie idaçãd – para d hdmdgeinizaidr
 Espaçd para iispdsiçãd ie 03 caieiras elétricas para idaçãd ie sangue
 Espaçd para iispdsiçãd ie Supdrte para sdrd para caia caieira ie idaçãd
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 Câmara para cdnservaçãd id sangue
 01 bancaia para prepard ie bdlsas ie sangue
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 televisdr para d idaidr
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 maleta ie meiicamentds
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 caieira ie rdias
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 tdtem para vdtd ie autd-eiclusãd cdm 01 tablet aiaptaid

Lanchonete para doador
01 ambiente que contemple:

 01 mesa cdm 04 caieiras para d idaidr;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 gelaieira para lanche id idaidr;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 tdtem pesquisa ie satsfaçãd cdm 01 tablet aiaptaid;
 Espaçd para iispdsiçãd ie 01 purifcaidr ie água cdm água ndrmal e gelaia;
 01 bancaia para iispdsiçãd ie garrafa térmica 2l em açd indi.

Expurgo
01 ambiente que contemple:

• Bancada e tanque em aço inox 

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:

 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.
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5.2. Documentação Específca exigida do serviço/produto: 
 Descrever: Informar todos os certfcados, diplomas e/ou comprovantes necessários para prestação do ser-

viço ou aquisição do produto. NA
 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 - Ficha 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
  Descrever: Caso haja necessidade de maior clareza, descrever as principais obrigaççes da contratada.
 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 Fiscal ids serviçds eie -

cutaids/prdiutds entregues,  sendo pago conforme proposta apresentada pelo fornecedor/prestador
e/ou acordo frmado em contrato com ambas as partes.

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO
Indeterminado,  mediante ao contrato de gestão da SESA e AEBES (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

Razãd Sdcial:

Ndme Fantasia:

Eniereçd:

CEP: Ciiaie: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) id Cdntratd Sdcial:

Tel: 

Tempd previstd para realizaçãd id trabalhd:                       Previsãd ie Inícid id Trabalhd:
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Nº Tdtal ie funcidnárids:                                                      Quantds atuarãd na AEBES:

Nº ie Sócids:                                                                        Quantds atuarãd na AEBES:
1. Descriçãd sumária ias atviiaies:
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Setdres ie atuaçãd:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar  ds  materiais  a  serem  utlizaids  (máquinas,  equipamentds,  idsímetrds,  ferramentas  e  dutrds)  e  prdiutds

químicds:

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Defnir ds mdmentds ie ruíids, didr intensd, necessiiaie ie Paralisaçãd du dutrd fatdr que pdiem intervir na rdtna

iiária ids empregaids ia AEBES:

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Infdrmar quais ds equipamentds ie prdteçãd iniiviiual - EPI’s serãd utlizaids, cdm respectvd Nº id Certfcaid ie 

Aprdvaçãd – CA id Ministérid id Trabalhd e Empregd – MTE 

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6.  Iniicar um empregaid para cdmpdr a CIPA, cdnfdrme NR 05 - Cdntratantes e Cdntrataias, partcipanid ias reuniões
mensais (nd casd ie tempd ie serviçd superidr a seis meses).

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/_______           Assinatura id Prestaidr ie Serviçd___________________________
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