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1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE

ATENDIMENTO A EMERGENCIA 
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1 PREVESEG - ES A COMBINAR A COMBINAR

2 AMR ASSESSORIA E TREINAMENTO 30 DIAS A COMBINAR

3 PREVIX HO N/C N/C

4 RAIOS ENGENHARIA N/C N/C

5 OUTRAS EMPRESAS NÃO RESPONDERAM N/C N/C Data Data
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______________________________________
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VITÓRIA, ES, SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 20194



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº006/2019 

Código: CONT.FR.0100 

 Data da Elaboração: 

11/07/2019 

 

Revisão: 001  

 

 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade pública, 

inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de laranjeiras, Serra – 

ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna público a realização do 

processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência, do tipo Menor Preço, neste Termo 

de Referência. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

 

2. DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a 

emergência para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 

 

2.1 ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO. 

 
PRIMEIRA ETAPA: Diagnostico e cronograma de implantação de plano de atendimento a emergência. 

 

a) Reuniões/Apresentações preliminares e análise de documentos, tais como: Alvará, projetos, memorial descritivo, sistema 

de prevenção de incêndio, grupo gerador e casa de bombas; 

 

I. Data da Publicação: 08/11/2019 
 

II. Data limite para o recebimento das propostas: às 17h do dia 29/11/2019. 
 

III. Endereço eletrônico para envio das propostas: e-mail compras.tr@hejsn.aebes.org.br. 
 

IV. O resultado da contratação será divulgado através do site: http://www.evangelicovv.com.br/aebes-unidades/hejsn 
 

V. Pedidos de esclarecimentos: Será permitido esclarecimento de dúvidas até o terceiro dia útil após a publicação do Termo 
de Referência, somente através do e-mail: contratos@hejsn.aebes.org.br. Para solicitação de esclarecimentos a empresa 
deverá apresentar sua razão social, número de CNPJ, identificar o nº do Termo de Referência e objeto da contratação. O 
questionamento deverá ser redigido de forma clara e objetiva. Informar ainda contatos para retorno, telefone e e-mails. Os e-
mails recebidos que não atenderem os requisitos elencados, não serão respondidos.  

 
VI. O envio da proposta para a prestação de serviços neste Termo de Referência importará no aceite total dos termos 

apresentados neste Termo de Referência e Minuta de Contrato em anexo. 
 

 



 

b) Coleta de informações para auxiliar na elaboração do plano com realização de visitas técnicas nas instalações para coleta 

de dados relevantes ao serviço contemplando toda estrutura física hospitalar bem como as áreas externas.  

 

c) Apresentar a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do PAE – Plano de Ação de Emergência e do método 

do trabalho.  

 

d) Emissão de cronograma para elaboração do plano por etapa.  

 

SEGUNDA ETAPA: Elaboração do plano de atendimento a emergência. 

 

a) Descrever o plano de atendimento a emergência por profissional habilitado. 

 

b) Fazer levantamento e realizar uma análise dos riscos da edificação com o objetivo de minimizar e/ou eliminar os riscos 

existentes.  

 

c) Envolver o Corpo de Bombeiros e as edificações do entorno no plano. 

 

d) Fazer plantas com representação gráfica das medidas de segurança e com as rotas de fuga por andar. 

 

     TERCEIRA ETAPA: Implantação do plano de atendimento a emergência.  

 

a) Entregar o PAE - Plano de Ação de Emergência em duas (02) vias impressas e digital em formato editável.  

 

b) Elaboração do conteúdo da apresentação do PAE - Plano de Ação de Emergência. 

 

c) Divulgar o plano de atendimento a emergência para todo o hospital, em auditório, para todos os turnos e plantões (Serão 

realizados 06 momentos distribuídos em 02 dias, sendo 02 palestras para atender as equipes do turno do dia e 01 para 

atender as equipes da noite).  

 

d) Realizar treinamento específico do PAE para os setores: Segurança do trabalho, Manutenção, Segurança Patrimonial e 

Monitoramento.  

 

     QUARTA ETAPA: Simulado de Emergência 

 

a) Fazer exercício simulado. 

 

b) Emissão do relatório do simulado de emergência com registro fotográfico.  

 

c) Realização de reunião de análise do simulado.  

 

2.2 ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA DO HOSPITAL 

 

a) O hospital possui uma área com extensão total de aproximadamente de 38.600 m2, com área construída de 31.035,06 

m2. O hospital conta com 427 leitos distribuídos nos 07 pavimentos. 

 

3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 



 

O prazo de vigência do contrato será por 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do instrumento contratual.  

 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:  

Menor Preço. 

 

5. CRITÉRIO ELIMINATÓRIO 

I. Empresas que tenham sido condenadas em Processo Administrativo pelo Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica - CADE ou em processo judicial transitado em julgado decorrente de violação da legislação anticorrupção.  

 

II. Envio da proposta fora do prazo estabelecido no item 1, II.  

 

III. Ausência do envio de qualquer dos documentos obrigatórios descritos no item 7. 

 

IV. Constar restrições nos seguintes sistemas: Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS. 

 

6. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Que o elaborador do plano de emergência seja bombeiro militar e que já tenha elaborado Plano de Emergência em Hospital. 

 

7. DA HABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA 

Para habilitação, exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 

 

7.1. Habilitação Jurídica: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda; 

 

II. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

III. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresariais 

ou cooperativas e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores 

e alterações ou da consolidação respectiva; 

 

IV. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da diretoria em exercício;  

 

V. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

VI. Certidão do Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da União; 

 

VII. Certidão Negativa retirada do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do CNJ; 

 

7.2. Qualificação Técnica: 



 

I. Alvará de funcionamento e demais alvarás obrigatórios em relação ao ramo de atividade desenvolvida. (Exemplos: Alvará 

de vigilância sanitária e corpo de bombeiro); 

 

II. Anotação de responsabilidade e regularidade técnica, se houver imposição legal para a atividade desenvolvida; 

 

III. CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, compatível com o objeto da contratação para qual será 

contratada. 

 

IV. Atestado de capacidade técnica atual na área de prestação dos serviços, conforme anexo I; 

 

V. Ter na equipe que prestará o serviço um profissional com formação em prevenção, combate a incêndio e abandono de 

área, com carga horária mínima de 200 h para risco baixo, 300 h para risco médio ou 400 h para risco alto; primeiros-

socorros com carga horária mínima de 60 h para risco baixo, 120 h para risco médio ou 240 h para risco alto; e análise 

de risco com carga horária mínima de 60 h para risco baixo, 100 h para risco médio ou 140 h para risco alto, devidamente 

comprovado através de certificado que comprove a qualificação exigida. Ou profissional que tenha elaborado planos de 

emergência contra incêndio nos últimos cinco anos, específicos para o risco baixo, médio ou alto, confirmados por 

atestado de capacitação técnica emitido por instituição ou empresa de notório reconhecimento no Brasil, de acordo com 

a ABNT NBR 15219. 

 

7.3. Regularidade fiscal e trabalhista 

I. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

 

II. Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

i. Certidão de Regularidade Fiscal emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; 

ii. CRF – Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

 

III. Comprovação do vínculo dos profissionais executantes com a empresa prestadora de serviços, conforme anexo II; 

 

IV. É requisito para habilitação da empresa capital social compatível com o número de empregados, observando-se 

parâmetros estabelecido no Art. 4º-B da Lei 13.429, de 31 de março de 2017; 

 
V. Documentos do Manual de Terceiro, assinalados no anexo IV. 

 

7.4 Os documentos devem ser enviados juntamente com a proposta, através do e-mail indicado item 1, III deste Termo de 

Referência, sob pena de eliminação. 

 

7.5 A qualificação exigida deverá ser mantida vigente durante toda vigência do contrato a ser firmado com a empresa ganhadora. 

 



 

7.6 Se a empresa estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos solicitados deverá comprovar esta condição 

por meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor. 

 

7.7 Caso a comissão julgue necessário, poderá solicitar visita técnica à empresa que apresentar melhor proposta e documentação 

obrigatória de acordo com o Termo de Referência, cabendo ao setor de qualidade do hospital realizar a visita técnica no prazo 

máximo de 5 dias úteis posterior a data da solicitação de visita requerida pela Comissão, apresentando o resultado da avaliação 

em até 2 dias úteis após a visita técnica.  

 

8.  DOS RECURSOS: 

8.1 Declarado o resultado no site http://www.evangelicovv.com.br/aebes-unidades/hejsn, qualquer participante do referido Termo 

de Referência poderá manifestar a intenção de recorrer do resultado, no limite máximo de 3 (três) dias úteis da data de publicação, 

de forma motivada e com o registro da síntese de suas razões. 

 

8.2 A falta de manifestação dos participantes quanto à intenção de recorrer, na forma e prazo estabelecidos nos itens anteriores, 

importará decadência desse direito, ficando a Comissão autorizada a homologar o objeto ao participante declarado vencedor.  

 

8.3 Os recursos deverão ser endereçados ao endereço de e-mail contratos@hejsn.aebes.org.br e dirigidos a Comissão de análise 

de Termo de Referência. O e-mail deverá conter razão social, número do cartão CNPJ, identificar o nº do Termo de Referência 

e objeto da contratação e as alegações. Caberá a Comissão receber, examinar e decidir os recursos impetrados contra suas 

decisões, no prazo de 06 (seis) dias úteis do recebimento do recurso. 

 

8.4 Não serão conhecidas às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo participante.  

 

8.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

8.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a comissão competente adjudicará o objeto e 

homologará o processo de contratação. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O presente Termo de Referência não importa necessariamente em contratação, podendo a AEBES revogá-la, no todo ou em 

parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos interessados. A 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE – AEBES poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os 

prazos para recebimento das propostas e divulgação do resultado, bem como corrigir possíveis erros materiais no documento 

publicado, mediante errata. 

mailto:contratos@hejsn.aebes.org.br
mailto:contratos@hejsn.aebes.org.br


 

 

9.2 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Termo de Referência será a Comarca 

de Vitória - ES. 

 

9.3 Aquele que deixar de entregar ou de apresentar documentação exigida no Termo de Referência, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal e que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não assinar o contrato, ficará sujeito a reparação dos danos causados ao Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
 
 

Atestamos, para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a 

empresa [nome da empresa prestadora de serviços, em negrito], inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, 

estabelecida na Rua ....................................., nº........., bairro ........................, na cidade de ......................, Estado de 

.................., prestou serviços à [nome da empresa contratante, em negrito], CNPJ nº 00.000.000/0001-00, de [descrição 

dos serviços prestados, especificando o prazo de execução]. 

 

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom 

desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica 

e comercialmente, até a presente data. 

 
 

[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 
 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

[Razão social da empresa] 
CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ANEXO I) 
 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

 

Declaramos, para os devidos fins, que os profissionais executantes da prestação de serviço objeto deste Termo de referência 

são sócios (celetistas ou terceirizados). 

 

 

[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 
 

 
___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

[Razão social da empresa] 
CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ANEXO II) 
 

 



 

 

 

 

 

ATESTADO DE INEXISTENCIA DE CONDENAÇÃO NO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA – CADE 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que não recai sobre a empresa (qualificar a empresa), condenações do conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE).  

 

 

[cidade], em XX de XXXX de 201X. 
 

___________________________ 
Assinatura do responsável legal 

[Razão social da empresa] 
CNPJ nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

[endereço da empresa, caso não possua papel timbrado] 

 

 

(IMPRESSÃO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

(ANEXO III) 
 

 



 

 

 

 

 

 Anexo IV 

 

Data da 
Elaboração:  
04/11/2010 

Revisão:  
005 

07/01/2018 

 
Documentos solicitados no Termo de Referência. 

 

Setor Pessoal 

 Ficha de Registro do Ministério do Trabalho e Emprego dos empregados que prestam serviço na AEBES; 

 GFIP – Guia de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social – dos funcionários que prestam serviço na 

AEBES – para identificarmos o código de recolhimento (Mensal) 

 RE – Relação de Empregados; RET (Relação de Tomadores); Comprovante declaratório das contribuições a recolher à 

Previdência Social e outras entidades do Fundo de FPAS da empresa Contratada (Mensal) 

 GPS – Guia Previdência Social Atual – para comprovação de pagamento dos impostos exigidos por lei (Mensal)  

 Crachá de identificação com nome da instituição, nome do empregado, foto e cargo. 

 Outros:___________________________________________________________________________ 

Medicina do Trabalho 

 PCMSO – Programa de Controle de Médico e Saúde Ocupacional – NR 07, válido conforme período contratual (Anual); 

 ASO (Atestado de Saúde Ocupacional) Admissional e Periódico. 

 Cópia do Cartão de Vacina contendo as vacinas Tétano e Difteria (DT) e Hepatite B e demais vacinas de campanhas 

promovidas pelo Ministério da Saúde; (Tríplice Viral, Influenza e Febre Amarela); 

 Outros:___________________________________________________________________________ 

Segurança do Trabalho 

 PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – NR 09, válido conforme período contratual (Anual);   

 PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - NR18), válido conforme 

período contratual (Anual). Exigido somente para as empresas de construção civil; 

 Ficha de Controle de EPI (Equipamento Proteção Individual – NR 06) contendo o CA (Certificado de Aprovação) 

  Outros: _________________________________________________________________________________   

Treinamento e Desenvolvimento 

Contendo:  NR 32     NR 06      CIPA      NR 10      NR 33      NR 35      Biossegurança 

                     ACLS     _______________     ________________    __________________ 



 

 

 

 

 

 

CT: 0XX/20xx 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 

BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE E (RAZÃO 

SOCIAL DA CONTRATADA). 

   

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE - AEBES, (QUALIFICAÇÃO HEJSN) 

  

CONTRATADA: (RAZÃO SOCIAL, QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA, RESPONSÁVEL LEGAL, QUALIFICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL), ajustam o presente contrato de prestação de serviços, de acordo com as cláusulas seguintes:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

  

1.1 O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de elaboração do plano de atendimento a emergência, conforme 

etapas pré-estabelecidas, a ser executado nas dependências do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), sob a 

gestão da CONTRATANTE. 

 
1.2 Os serviços, objeto deste instrumento, serão realizados pela CONTRATADA, tendo por executores, profissionais plena e 

legalmente aptos, capacitados e habilitados.  

 

1.3 A CONTRATADA declara para todos os fins de direito estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, 

para a prestação do serviço ora contratada.   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ETAPAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

2.1 A CONTRATADA deverá atender ao cronograma que segue, podendo ser ajustado quando houver necessidade. 

 

PRIMEIRA ETAPA: Diagnostico e cronograma de implantação de plano de atendimento a emergência. 

 

e) Reuniões/Apresentações preliminares e análise de documentos, tais como: Alvará, projetos, memorial descritivo, sistema 
de prevenção de incêndio, grupo gerador e casa de bombas; 
 

f) Coleta de informações para auxiliar na elaboração do plano com realização de visitas técnicas nas instalações para coleta 
de dados relevantes ao serviço contemplando toda estrutura física hospitalar bem como as áreas externas.  

 
g) Apresentar a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento do PAE – Plano de Ação de Emergência e do método 
do trabalho.  

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

(ANEXO V) 
 

 



 

h) Emissão de cronograma para elaboração do plano por etapa.  
 

SEGUNDA ETAPA: Elaboração do plano de atendimento a emergência. 

 

 

e) Descrever o plano de atendimento a emergência por profissional habilitado. 
 

f) Fazer levantamento e realizar uma análise dos riscos da edificação com o objetivo de minimizar e/ou eliminar os riscos 
existentes.  

 
g) Envolver o Corpo de Bombeiros e as edificações do entorno no plano. 

 
h) Fazer plantas com representação gráfica das medidas de segurança e com as rotas de fuga por andar. 

 
     TERCEIRA ETAPA: Implantação do plano de atendimento a emergência.  

 

e) Entregar o PAE - Plano de Ação de Emergência em duas (02) vias impressas e digital em formato editável.  
 

f) Elaboração do conteúdo da apresentação do PAE - Plano de Ação de Emergência. 
 
g) Divulgar o plano de atendimento a emergência para todo o hospital, em auditório, para todos os turnos e plantões (Serão 
realizados 06 momentos distribuídos em 02 dias, sendo 02 palestras para atender as equipes do turno do dia e 01 para 
atender as equipes da noite).  
 
h) Realizar treinamento específico do PAE para os setores: Segurança do trabalho, Manutenção, Segurança Patrimonial e 
Monitoramento.  

 

     QUARTA ETAPA: Simulado de Emergência 

 

d) Fazer exercício simulado. 
 

e) Emissão do relatório do simulado de emergência com registro fotográfico.  
 
f) Realização de reunião de análise do simulado.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

2.1 A CONTRATADA se compromete pela responsabilidade técnica e a execução de todas as etapas de trabalho, bem como a 

manutenção do sigilo absoluto de informações estratégicas a que tiver acesso durante a prestação dos serviços. 

 

2.2  Oferecer um produto diferenciado/exclusivo e que possa assegurar os resultados esperados pela CONTRATANTE. O 

desenvolvimento do trabalho deve ser em parceria com a CONTRATANTE, buscando sempre a construção do modelo mais 

adequado ao mesmo. 

 

2.3 Prestar o serviço com base nos aspectos legais e utilizando-se de conteúdo atualizado e de boa qualidade didática. 

 



 

2.4 Fornecer o plano de emergência contra incêndio em forma digital e impresso.  

 

2.5 A CONTRATADA executará as atividades com autonomia, cabendo a CONTRATANTE a fiscalização do cumprimento do 

contrato, de forma assegurar a execução do contrato.  

  

2.6 A CONTRATADA se obriga pelo sigilo das informações e nem poderá tornar-se de conhecimento de terceiros, por constituir 

falta grave e falta de ética dos serviços prestados por parte da CONTRATADA.    

  

2.7 Fornecer à CONTRATANTE todas as informações necessárias à plena execução do serviço contratado.  

 

2.8 Realizar os serviços conforme preceitua o objeto deste contrato, nos locais e condições que melhor atenderem às 

necessidades e conveniências da CONTRATANTE.  

 

2.9 Requerer a substituição da CONTRATANTE, individual ou coletivamente, no polo passivo dos eventuais processos judiciais 

ou administrativos em que a CONTRATADA deu causa, na ocorrência de ação contra a CONTRATANTE, ou qualquer outro ato 

de natureza administrativa ou judicial, que venha a ser proposto contra a CONTRATANTE, seja a que título for e a que tempo 

ocorrer, em virtude do presente contrato.  A CONTRATADA concorda ainda, desde já, que a CONTRATANTE denuncie à lide ou 

chame ao processo, se necessário, a CONTRATADA, na forma do artigo 125 do Código de Processo Civil.  

 

2.10 Responsabilizar-se por todos os riscos e despesas decorrentes da contratação de funcionários utilizados na execução do 

presente contrato, bem como se responsabilizando quanto ao comportamento e eficiência deles, podendo a CONTRATANTE 

exigir a dispensa e/ou substituição imediata de todo e qualquer empregado que considere inconveniente e/ou em caso de falta, 

obrigação que a CONTRATADA deve promover, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

  

2.11 Não admitir e nem aliciar qualquer empregado que esteja à disposição da CONTRATANTE ou que integre o seu quadro de 

pessoal.  

  

2.12 Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da assinatura deste contrato.  

 

2.13 Manter em condições legais as contribuições trabalhistas e previdenciárias do(s) profissional (s) recrutado(s) para executar 

os serviços objeto deste contrato. 

 

2.14 A CONTRATADA se obriga em prestar os serviços, objeto deste contrato, observando prazo, qualidade e zelo dos serviços.  

 

2.15 Assumir integralmente a responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de negligência, 

imprudência ou imperícia na execução dos serviços contratados. 

 

2.16 Cumprir integralmente todas as obrigações relativas à Segurança do Trabalho utilizando dos equipamentos de proteção 

individual (EPI’S) necessários à execução dos serviços objeto deste contrato, apresentando os documentos, conforme portaria 

3.214/78 do Ministério do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho e demais órgãos fiscalizadores. 

  

2.17 Fornecer sempre que forem solicitados, mantendo atualizado junto a CONTRATANTE, os seguintes documentos: cópia do 

Contrato Social e suas alterações, certidões de regularidade e responsabilidade técnica de conselho regulador, caso tenha, e 

eventuais alvarás inerentes as atividades prestadas. 

 



 

2.18 Em caso de descumprimento das obrigações, a CONTRATANTE se reserva no direito de emitir notificação de 

descumprimento contratual à CONTRATADA, e, em havendo reincidência, caberá imposição de multa, progressivamente até o 

limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato.  

 

2.19 No caso da CONTRATANTE se representar em audiência por preposto, referente a processo em que a CONTRATANTE 

seja demandada como responsável subsidiária, arcará a CONTRATADA com indenização equivalente a R$ 100,00 pelo tempo 

do preposto e R$ 100,00 por cada testemunha arrolada pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

  

4.1 Estando o objeto do presente contrato de prestação de serviços, diretamente vinculado e relacionado ao Contrato de Gestão 

e Operacionalização do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, firmado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, obriga-se a CONTRATANTE a efetuar o pagamento do valor 

devido à CONTRATADA, conforme cláusula de pagamento, contados do efetivo recebimento dos recursos financeiros, quer 

oriundo do Estado ou da União. Para tanto, observada a necessidade prévia da emissão de Nota Fiscal de Serviços pela 

CONTRATADA, que não poderá em nenhuma hipótese efetuar faturamento direto de quaisquer procedimentos a outro 

CONTRATANTE ou tomador eventual de serviços, incluindo o poder público, sendo esta prerrogativa exclusiva da 

CONTRATANTE no âmbito do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, neste Estado do Espírito Santo.  

 

4.2 Fornecer e permitir acesso a todas as informações pertinentes e necessárias ao bom andamento dos serviços a serem 

desenvolvidos pela CONTRATADA, assim como quaisquer outras informações que tão somente digam respeito às atividades da 

CONTRATADA. 

  

4.3 Fiscalizar o presente contrato, cabendo verificar se as obrigações assumidas contratualmente estão sendo cumpridas.   

  

4.4 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA decorrente da prestação de serviços, de acordo com o disposto na cláusula 

de pagamento deste instrumento. 

 

4.5 Notificar a CONTRATADA em caso de descumprimento das suas obrigações contratuais.  

 

4.6 Disponibilizar materiais e informações inerentes ao projeto, tais como: descrições, manuais, tabelas, politicas, dentre outros 

necessários para a prestação de serviços.  

 

4.7 Aprovação do cronograma de atividades.  

 

4.8 Alocar recursos facilitadores para a execução do projeto, tal como: instalação física para coordenação do projeto, 

equipamentos de apoio, local de reuniões, treinamentos e apresentações. 

 

4.9 Indicar os empregados que auxiliarão na elaboração e manutenção do plano de emergência.  

 

CLÁUSULA QUINTA - DA REMUNERAÇÃO  

 

5.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos serviços prestados, (descrever o valor e forma de pagamento). 

 



 

5.1.1 O pagamento será realizado mediante a entrega de cada etapa discriminada na cláusula segunda, sendo pago 25 % do 

valor total a cada etapa concluída. 

 

5.2 Por ocasião dos pagamentos serão efetuados os descontos legais por tributos que incidam ou venham a incidir sobre a 

prestação do serviço contratado e efetivamente executado. 

 

5.3 O pagamento será efetuado conforme item 5.1.1, em até 15 (quinze) dias, posterior ao envio da Nota Fiscal. 

 

5.4 É expressamente vedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata através de rede bancária ou de terceiros, 

bem como a cessão de crédito dos valores objetos deste contrato ou sua dação em garantia. 

 

5.5 Os reajustes contratuais serão negociados entre as partes, estando eventual concessão, limitado ao prévio reajuste 
autorizado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL 

  

6.1 O prazo de vigência do presente contrato será por 12 (doze) meses a contar da data de assinatura deste instrumento, 
ressalvando os casos de rescisão previstos na cláusula sexta.  
 
6.2 Qualquer alteração contratual deverá ser feita mediante termo aditivo. 
  

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

  

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes, mediante celebração de “Distrato” ou unilateralmente, 

por qualquer uma das partes, concedendo-se aviso prévio de 30 (trinta) dias sendo que, nesta hipótese, não será devido qualquer 

tipo de multa à parte que solicitar a rescisão 

 

7.2  O presente contrato poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente, por qualquer uma das partes, sem concessão de aviso 

prévio na ocorrência de uma das seguintes situações:  

  

a) Justo Motivo, decorrente de condutas que levem a quebra de confiança; 

b) Falência, recuperação judicial, e insolvência de qualquer uma das partes.  

c) Descumprimento de qualquer cláusula ou condição estabelecida este contrato; Negligência, imprudência, imperícia, 

incapacidade, dolo ou má-fé por parte da CONTRATADA ou dos profissionais no desempenho dos serviços contratados.  

 

7.3 Imediatamente, pela rescisão do contrato de Gestão e Operacionalização do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, 

firmado entre a CONTRATANTE e a SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, hipótese em 

que não ocorrerão punições de qualquer natureza.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO 

 

8.1 A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção prevista na legislação brasileira, a Lei nº 

12.846/2013 e seus regulamentos e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e 

colaboradores. Ainda, se obrigada a CONTRATADA, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste Contrato e no 

cumprimento de qualquer uma de suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de 

qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou 



 

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e 

(ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o objetivo de prevenir 

atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores, colaboradores e/ou terceiros 

por elas contratados. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão 

unilateral deste Contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

9.1 O presente contrato é documento único que regula os direitos e obrigações entre as partes com relação aos serviços 

contratados, ficando cancelado qualquer outro acordo porventura existente.  

 

9.2 É vedada a transferência deste contrato para terceiros sem a anuência expressa da CONTRATANTE.  

  

9.3 A CONTRATADA obriga-se a comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer alteração que pretenda fazer em seu quadro 

funcional ou societário que implique substituição de membro(s) da equipe que efetivamente realize a prestadora dos serviços 

objeto do contrato.  

  

9.4 Caso a CONTRATANTE venha a ser acionada judicialmente em razão de negligência, imprudência, imperícia, incapacidade, 

dolo ou má-fé, ou ainda, por descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste instrumento, por parte da 

CONTRATADA, esta, obriga-se a responder regressivamente pelos prejuízos causados.  

  

9.5 A tolerância quanto a eventuais infrações do presente contrato não constituirá novação ou renúncia dos direitos conferidos a 

ambas as partes e/ou aos seus sucessores.  

 

9.6 A CONTRATADA declara que não realizará nenhum investimento para prestação de serviço, objeto deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO DE ELEIÇÃO 

  

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória, Estado do Espírito Santo, para dirimir as questões oriundas do presente contrato, 

renunciando-se, desde já, a qualquer outro Foro.  

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 03 (três) 

testemunhas.  

Serra/ES, (data) 

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

Presidente 

 

RAZÃO SOCIAL 

Nome do responsável legal 

Sócio 

TESTEMUNHAS:1ª_______________________2ª_________________________   3ª_________________________ 

Nome Legível:     1ª                                               2ª                                                   3ª 

CPF/MF nº:          1ª                                              2ª                                                    3ª 
 

 









 
 



 

 

Proposta Comercial – HEJSN                             Serra/ES, 29 de Novembro de 2019. 

  

1. SERVIÇO  

 

Elaboração do PAE - Plano de Atendimento a Emergências e Aplicação de Simulado 

 

 

2. A EMPRESA 

A AMR ASSESSORIA & TREINAMENTO LTDA. é uma empresa prestadora de serviços de 

assessoria e treinamentos relacionados com segurança, meio ambiente e saúde no trabalho, que 

apresenta soluções adaptadas para atender às reais necessidades dos seus clientes. 

Uma equipe altamente motivada, experiente, multidisciplinar, associada a modernos processos de 

gestão de riscos e de ensino, confere à AMR ASSESSORIA & TREINAMENTO LTDA. as 

condições ideais para a promoção de serviços de alta qualidade.  

 

3. SOBRE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS 

 

I – PRIMEIRA ETAPA 

Primeira visita – diagnose: 

 Discussão com equipe técnica local para avaliar o “status” atual; 

 Inspeção geral das instalações, por unidade; 

 Levantamento documental (última versão do plano de emergência, relatórios de exercícios 

do plano de emergência, plantas, alvará de licença do Corpo de Bombeiros Militar, 

memorial descritivo do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico – caixas de 

hidrantes, kits de primeiros socorros, rede de sprinklers, sistema de proteção por 

extintores, casa de bombas, grupo gerador, iluminação de emergência etc.); 

 Registro fotográfico; 

 

Primeira reunião técnica:  

 Organização e primeira análise dos documentos e das informações levantadas in loco. 

 Detalhamento de informações e esclarecimento de dúvidas. 

 

Segunda reunião técnica: 

 Discussão das informações levantadas para início da elaboração do PAE; 

 Prosseguimento na elaboração do PAE. 

 

Terceira reunião técnica:  

 Apresentação e análise da minuta do PAE; 

 Apresentação da minuta para análise da equipe técnica do cliente; 

 Revisão dos pontos controversos e retificação da minuta do PAE. 



 

 

Quarta reunião técnica:  

 Apresentação da minuta revisada do PAE, para análise da equipe técnica do cliente; 

 Aprovação da minuta;  

 Conclusão do PAE. 

 

II – SEGUNDA ETAPA 

 Palestra de divulgação do Plano; 

 Divulgação do programa de treinamentos/atividades; 

 Agendamento do simulado de abandono das instalações; 

 Orientação na sinalização das instalações; 

 Realização do simulado; 

 Elaboração e apresentação do relatório; 

 Atualização do plano com as inconsistências verificadas no simulado. 

 

III – ENTREGA TOTAL DO TRABALHO  

 Entrega do PAE atualizado, em arquivo impresso (02 vias) e digital em formato editável, já 

com registro de imagens de todo o processo. 

Obs.: Este roteiro é uma orientação geral dos esforços a serem empreendidos até a conclusão 

dos trabalhos. Não se trata de algo rígido, imutável, mas adaptável às circunstâncias, podendo 

haver supressões ou adições, sempre com o objetivo de obter o melhor resultado possível, 

podendo, ou não, gerar alterações no valor acordado para a prestação do serviço. 

3.1 - LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço será prestado conforme o roteiro de elaboração conforme descrito nesta no Item 3 – 
Sobre o Serviço.  
 
 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 – DA AMR ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA. 

 Empregar profissionais e auxiliares habilitados e qualificados; 

 Disponibilizar os recursos auxiliares necessários para a elaboração e confecção do objeto 

desta proposta;  

 Apresentar previamente o currículo do(s) profissional(ais) responsável(is) pela elaboração 

do Plano de Atendimento á Emergências; 

 Fornecer material fotográfico; 

 Identificar as rotas de fuga; 

 Orientar a adequação das sinalizações de emergência; 

 Disponibilizar os materiais para o treinamento e o simulado; 

 Responsabilizar-se pelos encargos tributários, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

decorrentes do emprego do seu pessoal no cumprimento desta proposta. 

4.2 – DA CONTRATANTE 



 

 

 Designar representante para acompanhar tecnicamente as aulas, se assim o desejar; 

 Realizar o pagamento pelo serviço nas condições especificadas nesta proposta; 

 Emitir ordem de compra, ou documento equivalente, à contratada com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias úteis da data para início das atividades, explicitando o 

acolhimento da proposta e a contratação do serviço; 

 Fornecer toda e qualquer informação necessária para a conclusão do serviço. 

  

5. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

- A partir do primeiro dia útil, a contar da entrega do Plano de Atendimento á Emergências, será 

emitida à nota fiscal com o respectivo boleto bancário, devendo a contratante efetuar o 

pagamento integral em até 30 dias. 

 

6. INVESTIMENTO 

6. O investimento será de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela elaboração do Plano de 

Atendimento a Emergências com Simulado. 

 

Trata-se da elaboração técnica, minuciosa e direcionada à especificidade real do Hospital, serão 

feitas análises, levantamentos, abordagens e pesquisas que serão colocadas em conformidade 

com as normas de segurança e normas técnicas. 

 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

Esta proposta é valida por 30 (trinta) dias. 

 

8. DADOS CADASTRAIS 

 

LEONARDO CORREIA 

Gestor de Negócios 

Razão social AMR Assessoria e Treinamento Ltda. 

CNPJ 10.548.176/0001-36 

Inscrição municipal 389.668-4 

Inscrição estadual Isento 

Dados bancários Banco: Caixa Econômica Federal (104) 

Agência: 4190 

Conta corrente: 015-9    Op. Jurídica: 003 

Endereço Rua 1B – Lote 11 – Quadra 03 – Civit II – Laranjeiras – Serra/ES. 

Cep 29.168-096 

Contato LEONARDO SANTOS CORREIA 

E-mail: atendimento5@amrtreinamento.com.br 

Tel. (27) 3318-9779 

Cel. (27) 9.9902-8789 
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Re: ***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN

Previx HO <previxho@gmail.com>
Sex, 22/11/2019 11:25
Para:  Hugo de Souza Moreira <hugo.moreira@hevv.aebes.org.br>

Bom dia!

Devido nossa demanda de serviços, no momento não estamos realizando este serviço.

Atc,

Mailtrack Remetente notificado por 
Mailtrack 

Em sex., 8 de nov. de 2019 às 16:04, Hugo de Souza Moreira <hugo.moreira@hevv.aebes.org.br>
escreveu:

Boa tarde prezado,

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna
público a realização do processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência,
do tipo Menor Preço, neste Termo de Referência.
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

Anexo: TERMO DE REFERÊNCIA 006/2019.

Att,

https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&
https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&
mailto:hugo.moreira@hevv.aebes.org.br
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Visite nosso site e veja nossas solicitações de
orçamentos: h�p://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html 
 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html
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RE: ***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN

Raios Engenharia Ltda <raiosengenharialtda@uol.com.br>
Sex, 08/11/2019 15:25
Para:  Hugo de Souza Moreira <hugo.moreira@hevv.aebes.org.br>

Nao cotamos!
 

Favor acusar o recebimento deste email.

Edson De Angeli

RAIOS ENG. LTDA

raiosengenharialtda@uol.com.br

(27) 3228 2688

 

 

De: "Hugo de Souza Moreira" <hugo.moreira@hevv.aebes.org.br>
Enviada: 2019/11/08 15:16:27
Para: 
Assunto: ***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN
 
Boa tarde prezados,
 
A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna
público a realização do processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência, do
tipo Menor Preço, neste Termo de Referência.
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
 

 
Anexo: TERMO DE REFERÊNCIA 006/2019.
 
Att,
 
 
 
Visite nosso site e veja nossas solicitações de
orçamentos: h�p://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html 
 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html
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AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA
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***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN

Hugo de Souza Moreira
Sex, 08/11/2019 16:37
Cco:  prosed@prosed.com.br <prosed@prosed.com.br>; diretoria@pdcagestao.com.br <diretoria@pdcagestao.com.br>

1 anexos (219 KB)
TR 006_2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ELABORAÇÃO PLANO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA.pdf;

Boa tarde prezados,

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
Laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna
público a realização do processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência, do
tipo Menor Preço, neste Termo de Referência.
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

Anexo: TERMO DE REFERÊNCIA 006/2019.

Att,

 
 
Visite nosso site e veja nossas solicitações de
orçamentos: h�p://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html 
 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html
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***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN

Hugo de Souza Moreira
Qui, 28/11/2019 16:54
Cco:  valkiriatristao@gmail.com <valkiriatristao@gmail.com>; valkiria@survivetraining.com <valkiria@survivetraining.com>;
atendimento@amrtreinamento.com.br <atendimento@amrtreinamento.com.br>

1 anexos (221 KB)
TR 006_2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ELABORAÇÃO PLANO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA.pdf;

 Boa tarde prezados,

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna
público a realização do processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência, do
tipo Menor Preço, neste Termo de Referência.
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

Anexo: TERMO DE REFERÊNCIA 006/2019.

Att,

 
 
Visite nosso site e veja nossas solicitações de
orçamentos: h�p://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html 
 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html
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***SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
ELABORAÇÃO DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA DO HEJSN

Hugo de Souza Moreira
Sex, 08/11/2019 15:16
Cco:  incendiopromag@gmail.com <incendiopromag@gmail.com>; andersonextintoressgp@gmail.com
<andersonextintoressgp@gmail.com>; natincendio2@yahoo.com.br <natincendio2@yahoo.com.br>;
extinsan_extintores@hotmail.com <extinsan_extintores@hotmail.com>; emiliakmalacarne@gmail.com
<emiliakmalacarne@gmail.com>; extintoresconfianca@yahoo.com.br <extintoresconfianca@yahoo.com.br>;
financeiro@extinbras.com.br <financeiro@extinbras.com.br>; expedicao@pacificoscontabilidade.com.br
<expedicao@pacificoscontabilidade.com.br>; adm@c3instalacoes.com.br <adm@c3instalacoes.com.br>;
ferrariinstal@gmail.com <ferrariinstal@gmail.com>; expedicao@pacificoscontabilidade.com.br
<expedicao@pacificoscontabilidade.com.br>; adm@c3instalacoes.com.br <adm@c3instalacoes.com.br>;
extinorteprevencao@gmail.com <extinorteprevencao@gmail.com>; contubos@ig.com.br <contubos@ig.com.br>;
fire.extintores@hotmail.com <fire.extintores@hotmail.com>; enzaweb@hotmail.com <enzaweb@hotmail.com>;
qhsengenharia@hotmail.com <qhsengenharia@hotmail.com>; extintoresrocha@hotmail.com
<extintoresrocha@hotmail.com>; leila@prevenirincendio.com.br <leila@prevenirincendio.com.br>;
andre.luix@matecvix.com.br <andre.luix@matecvix.com.br>; extimborges@gmail.com <extimborges@gmail.com>;
adm@mabem.com.br <adm@mabem.com.br>; extincol@extincol.com.br <extincol@extincol.com.br>;
administrativo@deltaextintores-es.com.br <administrativo@deltaextintores-es.com.br>; filial-es@craws.com.br <filial-
es@craws.com.br>; atendimento@hidrotec-es.com.br <atendimento@hidrotec-es.com.br>; deangelis.vix@terra.com.br
<deangelis.vix@terra.com.br>; raiosengenharialtda@uol.com.br <raiosengenharialtda@uol.com.br>;
administrativo@sunshinesupplysafety.com.br <administrativo@sunshinesupplysafety.com.br>;
noroesteextintores@hotmail.com <noroesteextintores@hotmail.com>; CONTABIL@LUMILUZ-ES.COM.BR
<CONTABIL@LUMILUZ-ES.COM.BR>; extintores.mansur@hotmail.com <extintores.mansur@hotmail.com>;
vitor.zumak@aracruzextintores.com.br <vitor.zumak@aracruzextintores.com.br>; wesfinanceiro@gmail.com
<wesfinanceiro@gmail.com>; extimilaextintores@hotmail.com <extimilaextintores@hotmail.com>;
azerribeiro@yahoo.com.br <azerribeiro@yahoo.com.br>; extimais@hotmail.com <extimais@hotmail.com>;
brasas@brasasextintores.com <brasas@brasasextintores.com>; genesisseg@gmail.com <genesisseg@gmail.com>;
protegerextintores@hotmail.com <protegerextintores@hotmail.com>; administracao@extinbras.com.br
<administracao@extinbras.com.br>; athus@athus.ind.br <athus@athus.ind.br>; contato@integrarseguranca.com.br
<contato@integrarseguranca.com.br>; danger.extintores@hotmail.com <danger.extintores@hotmail.com>;
extinvix@bol.com.br <extinvix@bol.com.br>; contato@datavixcontabil.com.br <contato@datavixcontabil.com.br>;
extingascs@terra.com.br <extingascs@terra.com.br>; dm.extintores@hotmail.com <dm.extintores@hotmail.com>;
jmextintores2@gmail.com <jmextintores2@gmail.com>; adm@extintor-es.com <adm@extintor-es.com>;
extintoresextinguir@yahoo.com <extintoresextinguir@yahoo.com>; adm.extinvila@gmail.com
<adm.extinvila@gmail.com>; extilin@gmail.com <extilin@gmail.com>; actualfire@actualfire.com.br
<actualfire@actualfire.com.br>; qualidade@engemontengenharia.com.br <qualidade@engemontengenharia.com.br>;
administracao@extinbras.com.br <administracao@extinbras.com.br>; EXTINCHAMAS@BOL.COM.BR
<EXTINCHAMAS@BOL.COM.BR>

1 anexos (221 KB)
TR 006_2019 - CONTRATAÇÃO EMPRESA ELABORAÇÃO PLANO ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA.pdf;

Boa tarde prezados,

A ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE, pessoa jurídica de direito privado de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.926/0002-42, estabelecida na Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de
laranjeiras, Serra – ES, CEP: 29166-828, que atua como gestora do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, torna
público a realização do processo de contratação de empresa para elaboração do plano de atendimento a emergência, do
tipo Menor Preço, neste Termo de Referência.
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:



02/12/2019 Email – Hugo de Souza Moreira – Outlook

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2019112502.04&popoutv2=1 2/2

Anexo: TERMO DE REFERÊNCIA 006/2019.

Att,

 
 
Visite nosso site e veja nossas solicitações de
orçamentos: h�p://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html 
 
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
AV. Paulo Pereira Gomes – Morada de Laranjeiras – Serra – ES CEP. 29166-828
CNPJ 28.127.926/0002-42 – Inscrição Estadual: ISENTA

http://www.evangelicovv.com.br/HEJSN.html

