
ATA - TERMO DE REFERÊNCIA N" 025/2020

HOSPITAL ESTADUâL
OR. JAYME SANTOS NEVES

Objeto: Contratação de serviços de exames laboratoriais ■ .

Aos 14 dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 15 horas, foi realizada reunião virtual da

Comissão Analisadora de Propostas para verificar propostas recebidas relativo ao Termo de

Referência n° 025/2020. Em análise, a área técnica elaborou um parecer justificando a

necessidade de revogação ao Termo de Referência, em razão da ausência de previsão de

requisitos regulamentares para execução das atividades. Diante disso, com base no item 9.1 do

Termo de Referência, a Comissão decidiu em revogá-lo e, assim, publicar um novo Termo de

Referência. Nada mais havendo a declarar, foram encerrados os trabalhos, e para os devidos

efeitos legais, lavrou-se na presente Ata, que vai assinada pelos membros da Comissão.

Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras

Gabriela Agnolet Cipriano
Gerente de Demanda Legal

Alcides Hell

Gerente de Suprimentos

Johannes Gonçalves Alves
Gerente de Controladoria

Juliana da Hora Santiago Tavares
Direção Técnica

Guilherme Assad Pérsio

Analista de Contratos

Joubert Andrade da Silva

Gerente de Hotelaria

Poliana Bueno Peíersen

Diretora Assistencial

Rosemery G. Nunes Eriacher
Gerente de Acolhimento ao Cliente
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1?iAEBES
Memorando Ger. Acolhimento ao Cliente 012/2021

Da

Gerência de Acolhimento ao Cliente HEJSN

m HOSPITAL iSTADUAL
™ DR. JAYME SANTOS NEVES

Serra, 14 de Janeiro de 2021

Para

COMPRAS-HEVV

ASSUNTO: Parecèr técnico para Revogação do TR 025/2020 Serviço de Laboratório

Considerações realizadas na reunião virtual que aconteceu no dia 14 de janeiro de 2021 pela Comissão que

analisou o TR 025/2020, para prestação do serviço de Laboratório de Análises Clínicas no HEJSN:

Foram apontados pela Comissão fatos que prejudicaram a continuidade do TR 025/2020, pois informações

quanto a obrigatoriedade de qualificação do fornecedor atestada por meio de visita técnica não foram

incluídas. Sendo o HEJSN um hospital Acreditado ONA Nível 03, esse quesito precisa necessariamente estar

incluído no TR, pois impacta diretamente na qualidade da assistência e nos resultados do Hospital.

Outra questão considerada foi que na visita técnica in locu, deve estar prevista a análise do fornecedor

quanto ao seu atendimento aos requisitos da RDC 302/2005 que dispõe sobre regulamentos técnicos para

funcionamento de laboratórios Clínicos e da RDC 222/2018 que regulamenta as Boas Práticas de

Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Também deverá ser aplicado in iocu, um questionário

para verificação de requisitos legais a fim de se analisar o gerenciamento dos processos de gestão da

qualidade, que entendemos ser imprescindíveis para a segurança do paciente e manutenção dos nossos

processos já certificados.

A disposição.

Rege^ry Eriacher
ao diente /

H%/gstado!ü tít, Jayme Santos M/es

Rosemery G. N. Eriacher

Gerente de Acolhimento ao Cliente

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Larãnjeifás- Serra-ES- CEP- 29166-828.
Tel 3331-7650


