
                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para fornecimento de Análises 
Laboratoriais  para atender ao Edital de Chamamento nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de São José dos Campos para administração por Organização Social de Saúde 
do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
A proponente deverá garantir a prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial, de 
análises de potabilidade, conforme Portaria nº2.914, de 12 de Dezembro de 2011. 
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Relatório para 
Contratação de 
Serviços Laboratoriais 

Área/Setor Requisitante:  
Administrativo 

Unidade: Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira. 
São José dos Campos, 03 de Setembro de 2018. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de Serviços de coleta e 
análises físico-químicas de afluentes e efluentes para monitoramento ambiental, visando 
cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 

 

• SEHSP 

• Micro Ambiental 

• Ambiotec 

• DDDin 

 

3 – PARECER TÉCNICO 
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4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: SEHSP COMERCIO DE KIT PARA ANÁLISE DE ÁGUA LTDA 

4.2 - Nome fantasia: SEHSP 

4.3 - Endereço: Rua Simão Pereira, nº5 

4.4 - Bairro: Paraiso 

4.5 - Cidade: São Paulo 

4.6 - Est.: São Paulo 

4.7- CEP: 04.103-050 

4.8 - Fone / Fax: (11)3208-9620 

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 08.386.592/0001-33 

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:  

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Constitui objeto do presente contrato Serviços de coleta e análises 
físico-químicas de afluentes e efluentes para monitoramento ambiental. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 03 de Setembro de 2018. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: A título de remuneração, por força do presente contrato e de todos 
os demais encargos decorrentes, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADO(A) pelo serviço 
prestado os valores unitários conforme detalhamento: 
 

Tipo de análiseTipo de análiseTipo de análiseTipo de análise    Valor coletaValor coletaValor coletaValor coleta    Taxa de eTaxa de eTaxa de eTaxa de entregantregantregantrega    

Análise SS65 R$      108,60  
R$   24,00 

 Análise de Efluente 19A R$      450,00 
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5.4 - Valor estimado anual do contrato: Não será estimado valor anual por se tratar de demanda. 
 
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses sendo renovado automaticamente por períodos iguais e 
subsequentes na ausência de manifestação expressa e contraria das partes contratantes. 
 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Os valores poderão ser reajustados, anualmente, no 
aniversário do contrato. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Através de cronograma previamente acordado. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever):  
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente 
treinados e habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento efetuado até o dia 10 do mês subsequente 
aos serviços prestados mediante apresentação na nota fiscal, até o dia 25 do mês corrente. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco:  

5.14 - Nome e nº da Agência:  

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas:  

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 
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• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 
 

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando: 
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� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio 

ou negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 



FLUIG

2099

VENCEDORVENCEDORVENCEDORVENCEDOR

SEHSPSEHSPSEHSPSEHSP Micro AmbientalMicro AmbientalMicro AmbientalMicro Ambiental AmbiotecAmbiotecAmbiotecAmbiotec DDDinDDDinDDDinDDDin SEHSPSEHSPSEHSPSEHSP

NomeNomeNomeNome Helena Lee Ester Garcia Marcos Jacomassi Graça Miranda Helena Lee

TelefoneTelefoneTelefoneTelefone
(11) 3208-9620 
(11)3207-6254       
(11)3554-5196

(11)4228-1351 
(11)98848-3134

(12) 3934-4935
(12)3922-2233 

(12)99207-9755

(11) 3208-9620 
(11)3207-6254       
(11)3554-5196

StatusStatusStatusStatus
Proposta recebida em 

26/07/2018
Proposta recebida em 

20/07/2018
Proposta recebida em 

25/07/2018
Proposta recebida em 

19/07/2018
Proposta recebida 
em 26/07/2018

 R$                     108,60  R$                  130,00  R$                  182,00  R$                  250,00  R$                108,60 

 R$                     450,00  R$                            -    R$                  740,00  R$                  250,00  R$                450,00 

 R$                       24,00  R$                    80,00  R$                            -    R$                            -    R$                   24,00 

 R$                  1.560,00  R$               1.510,00  R$               1.820,00  R$               2.500,00  R$             1.560,00 

 R$                     458,40  R$                  600,00  R$                  728,00  R$               1.000,00  R$                458,40 

 R$                     450,00  R$                  130,00  R$               1.480,00  R$                  500,00  R$                450,00 

 R$                7.052,40  R$                7.052,40  R$                7.052,40  R$                7.052,40  R$             8.240,00  R$             8.240,00  R$             8.240,00  R$             8.240,00  R$           11.308,00  R$           11.308,00  R$           11.308,00  R$           11.308,00  R$           14.000,00  R$           14.000,00  R$           14.000,00  R$           14.000,00  R$            7.052,40  R$            7.052,40  R$            7.052,40  R$            7.052,40 

Efluente segundo semestre

Total anual

Valor unitário por ponto

Taxa de coleta

Valor unitário efluente

Primeiro mês

Meses restantes
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S
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M
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Análise de PotabilidadeAnálise de PotabilidadeAnálise de PotabilidadeAnálise de Potabilidade

DescriçãoDescriçãoDescriçãoDescrição

HMTJHMTJHMTJHMTJ

HOSPITAL CLÍNICAS SULHOSPITAL CLÍNICAS SULHOSPITAL CLÍNICAS SULHOSPITAL CLÍNICAS SUL

Primeiro mês 10 pontos e 1 efluente, demais meses 3 pontos fixos e 1 ponto aleatório



 
MINISTÉRIO DA SAÚDE  

GABINETE DO MINISTRO  
  

PORTARIA MS/GM Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011  
Diário Oficial da União; Poder executivo, Brasília, DF, 14 dez. 2011, Seção 1, p.39-46 

 
REVOGA A PORTARIA MS/GM Nº 518, DE 25-03-2004   

 
 

  

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e 
seu padrão de potabilidade. 

  

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do 
parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

  

Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal 
e estabelece as sanções respectivas; 

  

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; 

  

Considerando a Lei nº 9.433, de 1º de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
Constituição e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 
de dezembro de 1989; 

  

Considerando a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos; 

  

Considerando a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio 
de 1978; 

  

Considerando o Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977, que dispõe sobre normas e o padrão de 
potabilidade de água; 

  

Considerando o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que estabelece definições e procedimentos sobre 
o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para 
divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano; e 

  

Considerando o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro 
de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, resolve: 

  

Art. 1° Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos  de controle e de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

  

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

Art. 2° Esta Portaria se aplica à água destinada ao  consumo humano proveniente de sistema e solução 
alternativa de abastecimento de água. 

  

Parágrafo único. As disposições desta Portaria não se aplicam à água mineral natural, à água natural e às 
águas adicionadas de sais, destinadas ao consumo humano após o envasamento, e a outras águas 
utilizadas como matéria-prima para elaboração de produtos, conforme Resolução (RDC) nº 274, de 22 de 
setembro de 2005, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

  

Art. 3° Toda água destinada ao consumo humano, dist ribuída coletivamente por meio de sistema ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da 
água. 



  

Art. 4° Toda água destinada ao consumo humano prove niente de solução alternativa individual de 
abastecimento de água, independentemente da forma de acesso da população, está sujeita à vigilância da 
qualidade da água. 

  

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

  

Art. 5° Para os fins desta Portaria, são adotadas a s seguintes definições: 

  

I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e 
à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

  

II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça 
riscos à saúde; 

  

III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água para 
consumo humano, conforme definido nesta Portaria; 

  

IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que 
afetam a aceitação para consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde; 

  

V - água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao 
padrão de potabilidade; 

  

VI - sistema de abastecimento de água para consumo humano: instalação composta por um conjunto de 
obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à 
produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição; 

  

VII - solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: modalidade de 
abastecimento coletivo destinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou 
sem canalização e sem rede de distribuição; 

  

VIII - solução alternativa individual de abastecimento de água para consumo humano: modalidade de 
abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única família, 
incluindo seus agregados familiares; 

  

IX - rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento formada por tubulações e seus acessórios, 
destinados a distribuir água potável, até as ligações prediais; 

  

X - ligações prediais: conjunto de tubulações e peças especiais, situado entre a rede de distribuição de água 
e o cavalete, este incluído; 

  

XI - cavalete: kit formado por tubos e conexões destinados à instalação do hidrômetro para realização da 
ligação de água; 

  

XII - interrupção: situação na qual o serviço de abastecimento de água é interrompido temporariamente, de 
forma programada ou emergencial, em razão da necessidade de se efetuar reparos, modificações ou 
melhorias no respectivo sistema; 

  

XIII - intermitência: é a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que se repete 
ao longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em cada ocorrência; 

  

XIV - integridade do sistema de distribuição: condição de operação e manutenção do sistema de distribuição 
(reservatório e rede) de água potável em que a qualidade da água produzida pelos processos de tratamento 
seja preservada até as ligações prediais; 

  

XV - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades exercidas regularmente 
pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água, destinado a 
verificar se a água fornecida à população é potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição; 

  

XVI - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações adotadas regularmente 
pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento a esta Portaria, considerados os aspectos 
socioambientais e a realidade local, para avaliar se a água consumida pela população apresenta risco à 
saúde humana; 



  

XVII - garantia da qualidade: procedimento de controle da qualidade para monitorar a validade dos ensaios 
realizados; 

  

XVIII - recoleta: ação de coletar nova amostra de água para consumo humano no ponto de coleta que 
apresentou alteração em algum parâmetro analítico; e 

  

XIX - passagem de fronteira terrestre: local para entrada ou saída internacional de viajantes, bagagens, 
cargas, contêineres, veículos rodoviários e encomendas postais. 

  

CAPÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

  

Seção I 

Das Competências da União 

  

Art. 6° Para os fins desta Portaria, as competência s atribuídas à União serão exercidas pelo Ministério da 
Saúde e entidades a ele vinculadas, conforme estabelecido nesta Seção. 

  

Art. 7º Compete à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS): 

  

I - promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, em articulação com 
as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e respectivos responsáveis pelo 
controle da qualidade da água; 

  

II - estabelecer ações especificadas no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (VIGIAGUA); 

  

III - estabelecer as ações próprias dos laboratórios de saúde pública, especificadas na Seção V desta 
Portaria; 

  

IV - estabelecer diretrizes da vigilância da qualidade da água para consumo humano a serem 
implementadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitados os princípios do SUS; 

  

V - estabelecer prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano a serem pactuados na Comissão Intergestores Tripartite; e 

  

VI - executar ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma complementar à 
atuação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

Art. 8º Compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS) executar, diretamente ou mediante 
parcerias, incluída a contratação de prestadores de serviços, as ações de vigilância e controle da qualidade 
da água para consumo humano nos sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água das aldeias 
indígenas. 

  

Art. 9º Compete à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apoiar as ações de controle da qualidade da 
água para consumo humano proveniente de sistema ou solução alternativa de abastecimento de água para 
consumo humano, em seu âmbito de atuação, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos nesta 
Portaria. 

  

Art. 10. Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exercer a vigilância da qualidade da 
água nas áreas de portos, aeroportos e passagens de fronteiras terrestres, conforme os critérios e 
parâmetros estabelecidos nesta Portaria, bem como diretrizes específicas pertinentes. 

  

Seção II 

Das Competências dos Estados 

  

Art. 11. Compete às Secretarias de Saúde dos Estados: 

  

I - promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água, em articulação com os Municípios e com os 
responsáveis pelo controle da qualidade da água; 

  

II - desenvolver as ações especificadas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionais e locais; 

  



III - desenvolver as ações inerentes aos laboratórios de saúde pública, especificadas na Seção V desta 
Portaria; 

  

IV - implementar as diretrizes de vigilância da qualidade da água para consumo humano definidas no âmbito 
nacional; 

  

V - estabelecer as prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano a serem pactuados na Comissão Intergestores Bipartite; 

  

VI - encaminhar aos responsáveis pelo abastecimento de água quaisquer informações referentes a 
investigações de surto relacionado à qualidade da água para consumo humano; 

  

VII - realizar, em parceria com os Municípios em situações de surto de doença diarréica aguda ou outro 
agravo de transmissão fecal-oral, os seguintes procedimentos: 

  

a) análise microbiológica completa, de modo a apoiar a investigação epidemiológica e a identificação, 
sempre que possível, do gênero ou espécie de microorganismos; 

  

b) análise para pesquisa de vírus e protozoários, no que couber, ou encaminhamento das amostras para 
laboratórios de referência nacional, quando as amostras clínicas forem confirmadas para esses agentes e 
os dados epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão; e 

  

c) envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência nacional para identificação sorológica; 

  

VIII - executar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma complementar 
à atuação dos Municípios, nos termos da regulamentação do SUS. 

  

Seção III 

Das Competências dos Municípios 

  

Art. 12. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios: 

  

I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os 
responsáveis pelo controle da qualidade da água para consumo humano; 

  

II - executar ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionais e locais, nos 
termos da legislação do SUS; 

  

III - inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída e as práticas operacionais adotadas 
no sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, notificando seus respectivos 
responsáveis para sanar a(s) irregularidade(s) identificada(s); 

  

IV - manter articulação com as entidades de regulação quando  detectadas falhas relativas à qualidade dos 
serviços de abastecimento  de água, a fim de que sejam adotadas as providências concernentes a sua área 
de competência; 

  

V- garantir informações à população sobre a qualidade da água para consumo humano e os riscos à saúde 
associados, de acordo com mecanismos e os instrumentos disciplinados no Decreto nº 5.440, de 4 de maio 
de 2005; 

  

VI - encaminhar ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 
consumo humano informações sobre surtos e agravos à saúde relacionados à qualidade da água para 
consumo humano; 

  

VII - estabelecer mecanismos de comunicação e informação com os responsáveis pelo sistema ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água sobre os resultados das ações de controle realizadas; 

  

VIII - executar as diretrizes de vigilância da qualidade da água para consumo humano definidas no âmbito 
nacional e estadual; 

  

IX - realizar, em parceria com os Estados, nas situações de surto de doença diarréica aguda ou outro 
agravo de transmissão fecaloral, os seguintes procedimentos: 

  

a) análise microbiológica completa, de modo a apoiar a investigação epidemiológica e a identificação, 
sempre que possível, do gênero ou espécie de microorganismos; 



  

b) análise para pesquisa de vírus e protozoários, quando for o caso, ou encaminhamento das amostras para 
laboratórios de referência nacional quando as amostras clínicas forem confirmadas para esses agentes e os 
dados epidemiológicos apontarem a água como via de transmissão; e 

  

c) envio das cepas de Escherichia coli aos laboratórios de referência nacional para identificação sorológica; 

  

X - cadastrar e autorizar o fornecimento de água tratada, por meio de solução alternativa coletiva, mediante 
avaliação e aprovação dos documentos exigidos no art. 14 desta Portaria. 

  

Parágrafo único. A autoridade municipal de saúde pública não autorizará o fornecimento de água para 
consumo humano, por meio de solução alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água, 
exceto em situação de emergência e intermitência. 

  

Seção IV 

Do Responsável pelo Sistema ou Solução Alternativa Coletiva de Abastecimento de Água para Consumo 
Humano 

  

Art. 13. Compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água 
para consumo humano: 

  

I - exercer o controle da qualidade da água; 

  

II - garantir a operação e a manutenção das instalações destinadas ao abastecimento de água potável em 
conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e das demais 
normas pertinentes; 

  

III - manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, nos termos desta Portaria, por meio de: 

  

a) controle operacional do(s) ponto(s) de captação, adução, tratamento, reservação e distribuição, quando 
aplicável; 

  

b) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em 
norma técnica da ABNT para o controle de qualidade dos produtos químicos utilizados no tratamento de 
água; 

  

c) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de inocuidade dos materiais utilizados na produção e 
distribuição que tenham contato com a água; 

  

d) capacitação e atualização técnica de todos os profissionais que atuam de forma direta no fornecimento e 
controle da qualidade da água para consumo humano; e 

  

e) análises laboratoriais da água, em amostras provenientes das diversas partes dos sistemas e das 
soluções alternativas coletivas, conforme plano de amostragem estabelecido nesta Portaria; 

  

IV - manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, sob 
a perspectiva dos riscos à saúde, com base nos seguintes critérios: 

  

a) ocupação da bacia contribuinte ao manancial; 

  

b) histórico das características das águas; 

  

c) características físicas do sistema; 

  

d) práticas operacionais; e 

  

e) na qualidade da água distribuída, conforme os princípios dos Planos de Segurança da Água (PSA) 
recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos em diretrizes vigentes no País; 

  

V - encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relatórios 
das análises dos parâmetros mensais, trimestrais e semestrais com informações sobre o controle da 
qualidade da água, conforme o modelo estabelecido pela referida autoridade; 

  

VI - fornecer à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios os dados de 
controle da qualidade da água para consumo humano, quando solicitado; 



  

VII - monitorar a qualidade da água no ponto de captação, conforme estabelece o art. 40 desta Portaria; 

  

VIII - comunicar aos órgãos ambientais, aos gestores de recursos hídricos e ao órgão de saúde pública dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios qualquer alteração da qualidade da água no ponto de 
captação que comprometa a tratabilidade da água para consumo humano; 

  

IX - contribuir com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, por meio de ações cabíveis para 
proteção do(s) manancial(ais) de abastecimento(s) e das bacia(s) hidrográfica(s); 

  

X - proporcionar mecanismos para recebimento de reclamações e manter registros atualizados sobre a 
qualidade da água distribuída, sistematizando-os de forma compreensível aos consumidores e 
disponibilizando-os para pronto acesso e consulta pública, em atendimento às legislações específicas de 
defesa do consumidor; 

  

XI - comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública municipal e informar adequadamente à 
população a detecção de qualquer risco à saúde, ocasionado por anomalia operacional no sistema e 
solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano ou por não conformidade na 
qualidade da água tratada, adotando-se as medidas previstas no art. 44 desta Portaria; e 

  

XII - assegurar pontos de coleta de água na saída de tratamento e na rede de distribuição, para o controle e 
a vigilância da qualidade da água. 

  

Art. 14. O responsável pela solução alternativa coletiva de abastecimento de água deve requerer, junto à 
autoridade municipal de saúde pública, autorização para o fornecimento de água tratada, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

  

I - nomeação do responsável técnico habilitado pela operação da solução alternativa coletiva; 

  

II - outorga de uso, emitida por órgão competente, quando aplicável; e 

  

III - laudo de análise dos parâmetros de qualidade da água previstos nesta Portaria. 

  

Art. 15. Compete ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano por meio de veículo 
transportador: 

  

I - garantir que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos transportadores sejam apropriados e de uso 
exclusivo para o armazenamento e transporte de água potável; 

  

II - manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água; 

  

III - manter registro atualizado das análises de controle da qualidade da água, previstos nesta Portaria; 

  

IV - assegurar que a água fornecida contenha um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L; e 

  

V - garantir que o veículo utilizado para fornecimento de água contenha, de forma visível, a inscrição "ÁGUA 
POTÁVEL" e os dados de endereço e telefone para contato. 

  

Art. 16. A água proveniente de solução alternativa coletiva ou individual, para fins de consumo humano, não 
poderá ser misturada com a água da rede de distribuição. 

  

Seção V 

Dos Laboratórios de Controle e Vigilância 

  

Art. 17. Compete ao Ministério da Saúde: 

  

I - habilitar os laboratórios de referência regional e nacional para operacionalização das análises de maior 
complexidade na vigilância da qualidade da água para consumo humano, de acordo com os critérios 
estabelecidos na Portaria nº 70/SVS/MS, de 23 de dezembro de 2004; 

  

II - estabelecer as diretrizes para operacionalização das atividades analíticas de vigilância da qualidade da 
água para consumo humano; e 

  

III - definir os critérios e os procedimentos para adotar metodologias analíticas modificadas e não 
contempladas nas referências citadas no art. 22 desta Portaria. 



  

Art. 18. Compete às Secretarias de Saúde dos Estados habilitar os laboratórios de referência regional e 
municipal para operacionalização das análises de vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

  

Art. 19. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios indicar, para as Secretarias de Saúde dos 
Estados, outros laboratórios de referência municipal para operacionalização das análises de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano, quando for o caso. 

  

Art. 20. Compete aos responsáveis pelo fornecimento de água para consumo humano estruturar 
laboratórios próprios e, quando necessário, identificar outros para realização das análises dos parâmetros 
estabelecidos nesta Portaria. 

  

Art. 21. As análises laboratoriais para controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano 
podem ser realizadas em laboratório próprio, conveniado ou subcontratado, desde que se comprove a 
existência de sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC 
17025:2005. 

  

Art. 22. As metodologias analíticas para determinação dos parâmetros previstos nesta Portaria devem 
atender às normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como: 

  

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições American 
Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment 
Federation (WEF); 

  

II - United States Environmental Protection Agency (USEPA); 

  

III - normas publicadas pela International Standartization Organization (ISO); e 

  

IV - metodologias propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

  

CAPÍTULO IV 

DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E SOLUÇÕES ALTERNATIVAS COLETIVAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 

  

Art. 23. Os sistemas e as soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano 
devem contar com responsável técnico habilitado. 

  

Art. 24. Toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de 
desinfecção ou cloração. 

  

Parágrafo único. As águas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de 
filtração. 

  

Art. 25. A rede de distribuição de água para consumo humano deve ser operada sempre com pressão 
positiva em toda sua extensão. 

  

Art. 26. Compete ao responsável pela operação do sistema de abastecimento de água para consumo 
humano notificar à autoridadede saúde pública e informar à respectiva entidade reguladora e à população, 
identificando períodos e locais, sempre que houver: 

  

I - situações de emergência com potencial para atingir a segurança de pessoas e bens; 

  

II - interrupção, pressão negativa ou intermitência no sistema de abastecimento; 

  

III - necessidade de realizar operação programada na rede de distribuição, que possa submeter trechos a 
pressão negativa; 

  

IV - modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas de abastecimento; e 

  

V - situações que possam oferecer risco à saúde. 

  

CAPÍTULO V 

DO PADRÃO DE POTABILIDADE 

  



Art. 27. A água potável deve estar em conformidade com padrão microbiológico, conforme disposto no 
Anexo I e demais disposições desta Portaria. 

  

§ 1º No controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras com resultado positivo para 
coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem ser adotadas e novas amostras 
devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 

  

§ 2º Nos sistemas de distribuição, as novas amostras devem incluir no mínimo uma recoleta no ponto onde 
foi constatado o resultado positivo para coliformes totais e duas amostras extras, sendo uma à montante e 
outra à jusante do local da recoleta. 

  

§ 3º Para verificação do percentual mensal das amostras com resultados positivos de coliformes totais, as 
recoletas não devem ser consideradas no cálculo. 

  

§ 4º O resultado negativo para coliformes totais das recoletas não anula o resultado originalmente positivo 
no cálculo dos percentuais de amostras com resultado positivo. 

  

§ 5º Na proporção de amostras com resultado positivo admitidas mensalmente para coliformes totais no 
sistema de distribuição, expressa no Anexo I a esta Portaria, não são tolerados resultados positivos que 
ocorram em recoleta, nos termos do § 1º deste artigo. 

  

§ 6º Quando o padrão microbiológico estabelecido no Anexo I a esta Portaria for violado, os responsáveis 
pelos sistemas e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem 
informar à autoridade de saúde pública as medidas corretivas tomadas. 

  

§ 7º Quando houver interpretação duvidosa nas reações típicas dos ensaios analíticos na determinação de 
coliformes totais e Escherichia coli, deve-se fazer a recoleta. 

  

Art. 28. A determinação de bactérias heterotróficas deve ser realizada como um dos parâmetros para avaliar 
a integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

  

§ 1º A contagem de bactérias heterotróficas deve ser realizada em 20% (vinte por cento) das amostras 
mensais para análise de coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e rede). 

  

§ 2º Na seleção dos locais para coleta de amostras devem ser priorizadas pontas de rede e locais que 
alberguem grupos populacionais de risco à saúde humana. 

  

§ 3º Alterações bruscas ou acima do usual na contagem de bactérias heterotróficas devem ser investigadas 
para identificação de irregularidade e providências devem ser adotadas para o restabelecimento  da 
integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede), recomendando-se que não se ultrapasse o 
limite de 500 UFC/mL. 

  

Art. 29. Recomenda-se a inclusão de monitoramento de vírus entéricos no(s) ponto(s) de captação de água 
proveniente(s) de manancial(is) superficial(is) de abastecimento, com o objetivo de subsidiar estudos de 
avaliação de risco microbiológico. 

  

Art. 30. Para a garantia da qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências relativas 
aos indicadores microbiológicos, deve ser atendido o padrão de turbidez expresso no Anexo II e devem ser 
observadas as demais exigências contidas nesta Portaria. 

  

§ 1º Entre os 5% (cinco por cento) dos valores permitidos de turbidez superiores ao VMP estabelecido no 
Anexo II a esta Portaria, para água subterrânea com desinfecção, o limite máximo para qualquer amostra 
pontual deve ser de 5,0 uT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 5,0 uT em toda a 
extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede). 

  

§ 2° O valor máximo permitido de 0,5 uT para água f iltrada por filtração rápida (tratamento completo ou 
filtração direta), assim como o valor máximo permitido de 1,0 uT para água filtrada por filtração lenta, 
estabelecidos no Anexo II desta Portaria, deverão ser atingidos conforme as metas progressivas definidas 
no Anexo III a esta Portaria. 

  

§ 3º O atendimento do percentual de aceitação do limite de turbidez, expresso no Anexo II a esta Portaria, 
deve ser verificado mensalmente com base em amostras, preferencialmente no efluente individual de cada 
unidade de filtração, no mínimo diariamente para desinfecção ou filtração lenta e no mínimo a cada duas 
horas para filtração rápida. 

  



Art. 31. Os sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que 
utilizam mananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de Escherichia coli no(s) ponto(s) de 
captação de água. 

  

§ 1º Quando for identificada média geométrica anual maior ou igual a 1.000 Escherichia coli/100mL deve-se 
realizar monitoramento de cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. no(s) ponto(s) de 
captação de água. 

  

§ 2º Quando a média aritmética da concentração de oocistos de Cryptosporidium spp. for maior ou igual a 
3,0 oocistos/L no(s) pontos(s) de captação de água, recomenda-se a obtenção de efluente em filtração 
rápida com valor de turbidez menor ou igual a 0,3 uT em 95% (noventa e cinco por cento) das amostras 
mensais ou uso de processo de desinfecção que comprovadamente alcance a mesma eficiência de 
remoção de oocistos de Cryptosporidium spp. 

  

§ 3º Entre os 5% (cinco por cento) das amostras que podem apresentar valores de turbidez superiores ao 
VMP estabelecido no § 2° do art. 30 desta Portaria,  o limite máximo para qualquer amostra pontual deve ser 
menor ou igual a 1,0 uT, para filtração rápida e menor ou igual a 2,0 uT para filtração lenta. 

  

§ 4° A concentração média de oocistos de Cryptospor idium spp. referida no § 2º deste artigo deve ser 
calculada considerando um número mínino de 24 (vinte e quatro) amostras uniformemente coletadas ao 
longo de um período mínimo de um ano e máximo de dois anos. 

  

Art. 32. No controle do processo de desinfecção da água por meio da cloração, cloraminação ou da 
aplicação de dióxido de cloro devem ser observados os tempos de contato e os valores de concentrações 
residuais de desinfetante na saída do tanque de contato expressos nos Anexos IV, V e VI a esta Portaria. 

  

§ 1º Para aplicação dos Anexos IV, V e VI deve-se considerar a temperatura média mensal da água. 

  

§ 2º No caso da desinfecção com o uso de ozônio, deve ser observado o produto concentração e tempo de 
contato (CT) de 0,16 mg.min/L para temperatura média da água igual a 15º C. 

  

§ 3º Para valores de temperatura média da água diferentes de 15º C, deve-se proceder aos seguintes 
cálculos: 

  

I - para valores de temperatura média abaixo de 15ºC: duplicar o valor de CT a cada decréscimo de 10ºC. 

  

II - para valores de temperatura média acima de 15ºC: dividir por dois o valor de CT a cada acréscimo de 
10ºC. 

  

§ 4° No caso da desinfecção por radiação ultraviole ta, deve ser observada a dose mínima de 1,5 
mJ/cm2para 0,5 log de inativação de cisto de Giardia spp. 

  

Art. 33. Os sistemas ou soluções alternativas coletivas de abastecimento de água supridas por manancial 
subterrâneo com ausência de contaminação por Escherichia coli devem realizar cloração da água mantendo 
o residual mínimo do sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme as disposições contidas no art. 
34 a esta Portaria. 

  

§ 1° Quando o manancial subterrâneo apresentar cont aminação por Escherichia coli, no controle do 
processo de desinfecção da água, devem ser observados os valores do produto de concentração residual 
de desinfetante na saída do tanque de contato e o tempo de contato expressos nos Anexos IV, V e VI a esta 
Portaria ou a dose mínima de radiação ultravioleta expressa no § 4º do art. 32 a desta Portaria. 

  

§ 2° A avaliação da contaminação por Escherichia co li no manancial subterrâneo deve ser feita mediante 
coleta mensal de uma amostra de água em ponto anterior ao local de desinfecção. 

  

§ 3° Na ausência de tanque de contato, a coleta de amostras de água para a verificação da 
presença/ausência de coliformes totais em sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas de 
abastecimento de águas, supridas por manancial subterrâneo, deverá ser realizada em local à montante ao 
primeiro ponto de consumo. 

  

Art. 34. É obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro 
residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de distribuição 
(reservatório e rede). 

  



Art. 35. No caso do uso de ozônio ou radiação ultravioleta como desinfetante, deverá ser adicionado cloro 
ou dióxido de cloro, de forma a manter residual mínimo no sistema de distribuição (reservatório e rede), de 
acordo com as disposições do art. 34 desta Portaria. 

  

Art. 36. Para a utilização de outro agente desinfetante, além dos citados nesta Portaria, deve-se consultar o 
Ministério da Saúde, por intermédio da SVS/MS. 

  

Art. 37. A água potável deve estar em conformidade com o padrão de substâncias químicas que 
representam risco à saúde e cianotoxinas, expressos nos Anexos VII e VIII e demais disposições desta 
Portaria. 

  

§ 1° No caso de adição de flúor (fluoretação), os v alores recomendados para concentração de íon fluoreto 
devem observar a Portaria nº 635/GM/MS, de 30 de janeiro de 1976, não podendo ultrapassar o VMP 
expresso na Tabela do Anexo VII a esta Portaria. 

  

§ 2° As concentrações de cianotoxinas referidas no Anexo VIII a esta Portaria devem representar as 
contribuições da fração intracelular e da fração extracelular na amostra analisada. 

  

§ 3° Em complementação ao previsto no Anexo VIII a esta Portaria, quando for detectada a presença de 
gêneros potencialmente produtores de cilindrospermopsinas no monitoramento de cianobactérias previsto 
no § 1° do art. 40 desta Portaria, recomenda-se a a nálise dessas cianotoxinas, observando o valor máximo 
aceitável de 1,0 µg/L. 

  

§ 4° Em complementação ao previsto no Anexo VIII a esta Portaria, quando for detectada a presença de 
gêneros de cianobactérias potencialmente produtores de anatoxina-a(s) no monitoramento de 
cianobactérias previsto no § 1° do art. 40 a esta P ortaria, recomenda-se a análise da presença desta 
cianotoxina. 

  

Art. 38. Os níveis de triagem que conferem potabilidade da água do ponto de vista radiológico são valores 
de concentração de atividade que não excedem 0,5 Bq/L para atividade alfa total e 1Bq/L para beta total. 

  

Parágrafo único. Caso os níveis de triagem citados neste artigo sejam superados, deve ser realizada 
análise específica para os radionuclídeos presentes e o resultado deve ser comparado com os níveis de 
referência do Anexo IX desta Portaria. 

  

Art. 39. A água potável deve estar em conformidade com o padrão organoléptico de potabilidade expresso 
no Anexo X a esta Portaria. 

  

§ 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. 

  

§ 2º Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de 
abastecimento seja de 2 mg/L. 

  

§ 3° Na verificação do atendimento ao padrão de pot abilidade expresso nos Anexos VII, VIII, IX e X, 
eventuais ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas em conjunto com o histórico do 
controle de qualidade da água e não de forma pontual. 

  

§ 4º Para os parâmetros ferro e manganês são permitidos valores superiores ao VMPs estabelecidos no 
Anexo X desta Portaria, desde que sejam observados os seguintes critérios: 

  

I - os elementos ferro e manganês estejam complexados com produtos químicos comprovadamente de 
baixo risco à saúde, conforme preconizado no art. 13 desta Portaria e nas normas da ABNT; 

  

II - os VMPs dos demais parâmetros do padrão de potabilidade não sejam violados; e 

  

III - as concentrações de ferro e manganês não ultrapassem 2,4 e 0,4 mg/L, respectivamente. 

  

§ 5º O responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água deve encaminhar 
à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios informações sobre os 
produtos químicos utilizados e a comprovação de baixo risco à saúde, conforme preconizado no art. 13 e 
nas normas da ABNT. 

  

CAPÍTULO VI 

DOS PLANOS DE AMOSTRAGEM 

  



Art. 40. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas ou soluções alternativas coletivas 
de abastecimento de água para consumo humano, supridos por manancial superficial e subterrâneo, devem 
coletar amostras semestrais da água bruta, no ponto de captação, para análise de acordo com os 
parâmetros exigidos nas legislações específicas, com a finalidade de avaliação de risco à saúde humana. 

  

§ 1° Para minimizar os riscos de contaminação da ág ua para consumo humano com cianotoxinas, deve ser 
realizado o monitoramento de cianobactérias, buscando-se identificar os diferentes gêneros, no ponto de 
captação do manancial superficial, de acordo com a Tabela do Anexo XI a esta Portaria, considerando, para 
efeito de alteração da frequência de monitoramento, o resultado da última amostragem. 

  

§ 2° Em complementação ao monitoramento do Anexo XI  a esta Portaria, recomenda-se a análise de 
clorofila-a no manancial, com frequência semanal, como indicador de potencial aumento da densidade de 
cianobactérias. 

  

§ 3° Quando os resultados da análise prevista no § 2° deste artigo revelarem que a concentração de 
clorofila-a em duas semanas consecutivas tiver seu valor duplicado ou mais, deve-se proceder nova coleta 
de amostra para quantificação de cianobactérias no ponto de captação do manancial, para reavaliação da 
frequência de amostragem de cianobactérias. 

  

§ 4° Quanto a densidade de cianobactérias exceder 2 0.000 células/ml, deve-se realizar análise de 
cianotoxinas na água do manancial, no ponto de captação, com frequência semanal. 

  

§ 5° Quando as concentrações de cianotoxinas no man ancial forem menores que seus respectivos VMPs 
para água tratada, será dispensada análise de cianotoxinas na saída do tratamento de que trata o Anexo XII 
a esta Portaria. 

  

§ 6° Em função dos riscos à saúde associados às cia notoxinas, é vedado o uso de algicidas para o controle 
do crescimento de microalgas e cianobactérias no manancial de abastecimento ou qualquer intervenção 
que provoque a lise das células. 

  

§ 7° As autoridades ambientais e de recursos hídric os definirão a regulamentação das excepcionalidades 
sobre o uso de algicidas nos cursos d'água superficiais. 

  

Art. 41. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternativa coletiva de 
abastecimento de água para consumo humano devem elaborar e submeter para análise da autoridade 
municipal de saúde pública, o plano de amostragem de cada sistema e solução, respeitando os planos 
mínimos de amostragem expressos nos Anexos XI, XII, XIII e XIV. 

  

§ 1º A amostragem deve obedecer aos seguintes requisitos: 

  

I - distribuição uniforme das coletas ao longo do período; e 

  

II - representatividade dos pontos de coleta no sistema de distribuição (reservatórios e rede), combinando 
critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos, entendidos como: 

  

a) aqueles próximos a grande circulação de pessoas: terminais rodoviários, terminais ferroviários entre 
outros; 

  

b) edifícios que alberguem grupos populacionais de risco, tais como hospitais, creches e asilos; 

  

c) aqueles localizados em trechos vulneráveis do sistema de distribuição como pontas de rede, pontos de 
queda de pressão, locais afetados por manobras, sujeitos à intermitência de abastecimento, reservatórios, 
entre outros; e 

  

d) locais com sistemáticas notificações de agravos à saúde tendo como possíveis causas os agentes de 
veiculação hídrica. 

  

§ 2º No número mínimo de amostras coletadas na rede de distribuição, previsto no Anexo XII, não se 
incluem as amostras extras (recoletas). 

  

§ 3º Em todas as amostras coletadas para análises microbiológicas, deve ser efetuada medição de turbidez 
e de cloro residual livre ou de outro composto residual ativo, caso o agente desinfetante utilizado não seja o 
cloro. 

  



§ 4º Quando detectada a presença de cianotoxinas na água tratada, na saída do tratamento, será 
obrigatória a comunicação imediata às clínicas de hemodiálise e às indústrias de injetáveis. 

  

§ 5º O plano de amostragem para os parâmetros de agrotóxicos deverá considerar a avaliação dos seus 
usos na bacia hidrográfica do manancial de contribuição, bem como a sazonalidade 

das culturas. 

  

§ 6º Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidade expressos nos Anexos VII, VIII, IX e X a esta 
Portaria, a detecção de eventuais ocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadas em 
conjunto com o histórico do controle de qualidade da água. 

  

§ 7º Para populações residentes em áreas indígenas, populações tradicionais, dentre outras, o plano de 
amostragem para o controle da qualidade da água deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes 
específicas aplicáveis a cada situação. 

  

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

  

Art. 42. Serão aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, aos 
responsáveis pela operação dos sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água que não 
observarem as determinações constantes desta Portaria, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou 
penal cabíveis. 

  

Art. 43. Cabe ao Ministério da Saúde, por intermédio da SVS/MS, e às Secretarias de Saúde dos Estados, 
do Distrito Federal dos Municípios, ou órgãos equivalentes, assegurar o cumprimento desta Portaria. 

  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

  

Art. 44. Sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o responsável pelo sistema ou solução 
alternativa coletiva de abastecimento de água e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, 
elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem 
prejuízo das providências imediatas para a correção da anormalidade. 

  

Art. 45. É facultado ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água 
solicitar à autoridade de saúde pública a alteração na frequência mínima de amostragem de parâmetros 
estabelecidos nesta Portaria, mediante justificativa fundamentada. 

  

Parágrafo único. Uma vez formulada a solicitação prevista no caput deste artigo, a autoridade de saúde 
pública decidirá no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com base em análise fundamentada no histórico 
mínimo de dois anos do controle da qualidade da água, considerando os respectivos planos de 
amostragens e de avaliação de  riscos à saúde, da zona de captação e do sistema de distribuição. 

  

Art. 46. Verificadas características desconformes com o padrão de potabilidade da água ou de outros 
fatores de risco à saúde, conforme relatório técnico, a autoridade de saúde pública competente determinará 
ao responsável pela operação do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 
consumo humano que: 

  

I - amplie o número mínimo de amostras; 

  

II - aumente a frequência de amostragem; e 

  

III - realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais. 

  

Art. 47. Constatada a inexistência de setor responsável pela qualidade da água na Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os deveres e responsabilidades previstos, respectivamente, 
nos arts. 11 e 12 desta Portaria serão cumpridos pelo órgão equivalente. 

  

Art. 48. O Ministério da Saúde promoverá, por intermédio da SVS/MS, a revisão desta Portaria no prazo de 
5 (cinco) anos ou a qualquer tempo. 

  

Parágrafo único. Os órgãos governamentais e não governamentais, de reconhecida capacidade técnica nos 
setores objeto desta regulamentação, poderão requerer a revisão desta Portaria, mediante solicitação 
justificada, sujeita a análise técnica da SVS/MS. 

  



Art. 49. Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
publicação desta Portaria, para que os órgãos e entidades sujeitos à aplicação desta Portaria promovam as 
adequações necessárias ao seu cumprimento, no que se refere ao monitoramento dos parâmetros gosto e 
odor, saxitoxina, cistos de Giardia spp. e oocistos de Cryptosporidium spp. 

  

§ 1º Para o atendimento ao valor máximo permitido de 0,5 uT para filtração rápida (tratamento completo ou 
filtração direta), fica estabelecido o prazo de 4 (quatro) anos para cumprimento, contados da data de 
publicação desta Portaria, mediante o cumprimento das etapas previstas no § 2° do art. 30 desta Portar ia. 

  

§ 2º Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
publicação desta Portaria, para que os laboratórios referidos no art. 21 desta Portaria promovam as 
adequações necessárias para a implantação do sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos 
especificados na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

  

§ 3º Fica estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
publicação desta Portaria, para que os órgãos e entidades sujeitos à aplicação desta Portaria promovam as 
adequações necessárias no que se refere ao monitoramento dos parâmetros que compõem o padrão de 
radioatividade expresso no Anexo VIII a esta Portaria. 

  

Art. 50. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão adotar as medidas necessárias ao 
fiel cumprimento desta Portaria. 

  

Art. 51. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios. 

  

Art. 52. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Art. 53. Fica revogada a Portaria nº 518/GM/MS, de 25 de março de 2004, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, do dia 26 seguinte, página 266. 

  

  

  

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
Ministro da Saúde 

 



 
 
Proposta Comercial n°1145 .775.365.999 
A/C: Sra. Geisiany  
Telefone:   
Orçamento para analise SS65  
Data de atendimento: 01/08/2018 
Representante: Helena Lee 
 

Analise SS65 de acordo Portaria de Consolidação MS n°05/2017 Anexo XX (origem 2914/11) 

 

Parâmetro Unidade Port. MS 
2914 LQ 

Método de 
Referência 

Escherichia Coli/ Coliformes Totais A/P Ausente --- 
SMWW 9222 D 221 

Edição 

Coliformes Totais A/P Ausente --- SMWW 9222 B 221 
Edição 

Bactérias Heterotróficas UFC/100 mL 500 1 
SMWW 9222 B 221 

Edição 
 

Parâmetro  Unidade  
Port. MS 

2914 LQ 
Método de 
Referência  

Cor aparente uH 15 5,0 SM21 2120 C 
Cloro residual livre mg/L 0,2-2,0 0,01 SM21 4500 Cl G 
Fluoreto  mg/L 1,5 0,20 USEPA 300.1 
Gosto Intensidade 6 --- Sensorial 
Odor Intensidade 6 --- Sensorial 
pH --- 6-9,5 0-14 SM21 45000-H⁺B 
Turbidez NTU 5,0 0,02 SM21 2130 B 

 

Analise SS65 valor por ponto coletado é de R$108,60 + despesa de entrega valor de R$24,00 

 

Total para 04 pontos é de R$458,40 mensal. 

 

Prazo de entrega dos laudos é de 05 dias. 

 

Forma de pagamento é via boleto bancário mais nota com vencimento para 07 dias após a entrega dos 

laudos. 

 
NORMAS E METODOLOGIAS: 
 

 “Standards Methods for the Examination of Water and Waste Water” 22ª Edição AWWA – APHA – WPCI 
 USEPA – SW 846 - Environmental Protection Agency 
 Normas NBR/ABNT referentes 

Qualquer dúvida ou problemas de acesso entrar em contato com a SEHSP. 

• CRQ – Conselho Regional de Química IV Região 

•  Seguimos os padrões da norma NBR IEC/ISO 17025 
• CMVS 355030801-712-000050-1-0 Licença de Funcionamento - SIVISA – Sistema de Informação em 

Vigilância Sanitária. 
 

• Validade da proposta é de 30 dias. 

 

 



 

 
 
 
 
Proposta Comercial n°1119.577 -995.99 
Empresa: Sra. Geisiany  
Orçamento: Efluente artigo 19 SABESP – Decreto 8468/1976 
Fone:  
Data de atendimento: 26/07/2018 
Representante: Helena Lee 

 
 
Analise Efluente 19 A conforme parâmetros abaixo: 

 

Parâmetro  Unidade  LQ¹ Artigo 19A  
L.M² 

Método  

Sólidos Sedimentáveis mL/L 0,1 20 
SMWW 2540 F -

22ª 

Óleos e Graxas mg/L 2,0 150 SMWW 5520 B  
22ª 

Cianeto mg CN-/L 0,024 0,2 
SMWW 4500 CN-

C e E 22ª 

Fenol mg/L 0,001 5 SMWW 5530 C e 
D 22ª 

Ferro Solúvel II mg Fe2+/L 0,01 15 
SMWW 3500 Fe 

B 22ª 

Fluoreto mg F-/L 0,08 10 SMWW 5530 C e 
D 22ª 

DQO – Demanda Química de 
Oxigênio mg O2/L 5,0 --- 

SMWW 5520 B – 
22ª 

DBO – Demanda Bioquímica de 
Oxigênio mg O2/L 2,00 --- SMWW 5210 B – 

22ª 
 

Parâmetro  Unidade  LQ¹ Artigo 19A  
L.M² 

Método  

Sulfato mg SO42-/L 7,00 1000 SMWW 4500  
SO42 - E – 22ª 

Sulfeto mg S2-/L 0,01 1 SMWW 4500  
S2 - H 22ª 

Temperatura º C -5/+110 < 40 Termômetro 

pH de Laboratório --- --- 6-10 
SMWW 4500 

H+B 22º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Parâmetro Unidade LQ¹ Artigo 19A 
L.M² Método 

Arsênio mg As/L 0,004 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Cádmio mg Cd/L 0,001 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Chumbo mg Pb/L 0,003 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Cobre mg Cu/L 0,003 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Cromo Hexavalente mgCr6+ /L 0,01 1,5 SMWW 3120 B e 
3500 Cr B 22ª 

Cromo Total mg Cr/L 0,009 5 SMWW 3120 B 
22ª 

Estanho mg Sn/L 0,010 4 SMWW 3120 B 
22ª 

Mercúrio mg Hg/L 0,0001 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Níquel mg Ni/L 0,010 2 SMWW 3120 B 
22ª 

Prata mg Ag/L 0,005 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Selênio mg Se/L 0,005 1,5 SMWW 3120 B 
22ª 

Zinco mg Zn/L 0,005 5 SMWW 3120 B 
22ª 

 
 
Valor por ponto coletado é de R$ 450,00 + despesa de entrega valor de R$24,00 
 
Valor total de R$474,00 
 
Prazo de entrega do laudo é de 07 dias.. 
 
Forma de pagamento e via boleto bancário mais nota com vencimento para 07 dias após a entrega dos 
laudos. 

 
NORMAS E METODOLOGIAS: 
 
Standards Methods for the Examination of Water and Waste Water” 22ª Edição AWWA – APHA – WPCI 
 USEPA – SW 846 - Environmental Protection Agency 
 Normas NBR/ABNT referentes 

 
 
 
Prazo de validade da proposta é de 30 dias. 
 
Qualquer dúvida ou problemas entrar em contato com a SEHSP. 

 

• CRQ – Conselho Regional de Química IV Região 
• Seguimos os padrões da norma NBR IEC/ISO 17025 



   

   
São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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São Caetano do Sul, 20 de Julho de 2018.  
 
 
À OSS  Organização Social de Saúde   
 
CNPJ 21.583.042/001497 
 
Praça Natal,55 
 
Parque Industrial  – São José dos Campos  – SP 
 
12235621 
  
  
Att:     Geisiany Anástacio  
           Contratos 
           Tel: (32) 33114812 
           Email: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br  
  
 
 
Proposta: 6580 
 
  
 
Prezado(a) Sr.(a) Geisiany Anástacio,  
 
  
 
Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá los nas suas atividades 
os envio nossa proposta para os serviços de:  

1. Higienização de reservatórios.    

  
 
 Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.  
  
 
 
Atenciosamente,  
  
 
 
 
 
 
Ester Gomes  
  
 
 
 
 
 
Sobre a Microambiental 
 
A Microambiental é uma empresa especializada na prestação serviços de higiene em sistemas de água.  
A partir de soluções que se complementam a empresa combate e controla contaminações microbiológicas e 
físicoquímicas e a formação de biofilmes, garantindo a manutenção da qualidade da água.  
 
A empresa oferece serviços de higienização de reservatórios de água, tubulações e bebedouros, limpeza de 
caixas d ’água, análises de água, monitoramento e controle microbiológico em sistemas de água por meio de 
bombas dosadoras.  
  
Os serviços de análises de água identificam as contaminações e suas causas. Os serviços de higienizações 
combatem as causas dos problemas ao remover as contaminações nas superfícies dos sistemas de água. Por 
último, o monitoramento controla os residuais de biocida para evitar a proliferação de microorganismos, 
completando o ciclo.  

 
Clientes Microambiental  

 
 
 
 
 
 
 
Sobre os serviços de Higienização de Reservatórios 
  
Por que a higienização da Microambiental é inovadora e mais eficiente do que os métodos tradicionais 
existentes no mercado?  
  
A Microambiental desenvolveu uma nova tecnologia para a prestação de serviços de higienização de 
reservatórios de água que consiste na aplicação de nossa solução desincrustante e desinfetante em baixa 
pressão.  
  
A solução age instantaneamente na remoção das incrustações inorgânicas (ferrugem, óxidos de maganês e 
carbonatos) e atua na desestabilização dos biofilmes e, consequentemente, eliminação dos micro organismos.
  
Os produtos são aplicados em baixa pressão e dispensam a utilização de hidrojateamento de alta pressão, 
esfregões, escovas e buchas que danificam o revestimento impermeabilizante dos reservatórios.   
      

    

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escopo operacional  

l Atividades préoperacionais    

l Checagem do local para avaliar riscos operacionais.    
l Preenchimento da Análise Preliminar de Risco (APR).    
l Orientação sobre drenagem dos reservatórios.    

l Atividades operacionais    

l Avaliação do tipo e da concentração do substrato fixado nas paredes dos reservatórios (biofilme, óxido 
ou hidróxido de ferro, óxido de manganês, carbonatos e outros).    

l Preparação de solução biocida desincrustante.    
l Nebulização (aplicação em baixa pressão) da solução biocida desincrustante por meio de varas 
telescópicas em todas as superfícies do reservatório (paredes, tetos e piso).    

l Nebulização de água limpa por meio de hidrojateadoras para a retirada de solução desincrustante e 
sujidades.    

l Drenagem da água residual, como também dos resíduos de fundo.    
l Teste da concentração de solução na água residual final.    
l Liberação do reservatório.     

l Obrigações da Contratante    

l Fornecimento de água para realização do enxague pós higienização.    
l Fornecimento de energia para os equipamentos utilizados na operação (bombas, luminárias, 
pulverizadores...). A responsabilidade de operar o quadro de energia é da Contratante, que deverá 
disponibilizar um colaborador capacitado com treinamento e certificação NR 10. Quando o local não 
apresentar ponto de energia será acrescido custo de locação de gerador.    

l Realizar as manobras para drenagem da água dos reservatórios e para interrupção das tubulações de 
abastecimento.     

l Recomendações    

l Eventualmente, logo após a conclusão dos serviços, a água poderá apresentar uma pequena alteração 
de cor. Tubulações antigas ou sem manutenção normalmente apresentam incrustações que se 
desprendem com a força da água. Dessa forma, recomendamos que sejam realizadas drenagens em 
alguns pontos de consumo, de preferência os mais críticos, para normalizar a cor da água.    

l Relatório pósoperacional     

l Checklist das condições do reservatório.    
l Fotos antes e depois dos serviços.    
l Certificado de Execução de Serviços.    

l Segurança do trabalho    

l Nossas equipes são treinadas e certificadas (NR 35 e NR 33) para desempenhar trabalhos em altura e 
em ambientes confinados.    

l A Microambiental possui equipamentos e treinamentos específicos para operar resgates em espaços 
confinados.    

  
 
 
 
 
Legislações/Normas pertinentes  

l Comunicado CVS 36 de 27/10/1991 (COVISA SP): dispõe sobre a higienização de reservatórios de água 
domiciliares.    

l RDC Nº 63 de 25/11/2011 (ANVISA): dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para 
os serviços de saúde.    

l RDC Nº 216 de 15/09/2004 (ANVISA): dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para serviços 
de alimentação.    

l RDC Nº 348 de 18/08/1997 (ANVISA): regulamento técnico de boas práticas para fabricação de produtos 
de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.    

Higienização obrigatória:   

l a cada semestre;    
l na instalação; e    
l na ocorrência de acidentes que possam contaminar a água.    

Proposta comercial  

l Preços    

  

 
 
 
 
No preço de venda estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os tributos 
relacionados com a prestação de serviços de higienização de reservatórios.  
 
(1) Os números de dias são estimados baseados em nossa experiência passada. Se o cliente desejar realizar 
a operação em mais dias, serão cobrados os dias a mais trabalhados.  
(2) Os cancelamentos de serviços durante a semana deverão ser comunicados por email até 48 horas antes 
da data agendada para os serviços. Os serviços proogramado aos finais de semana deverão ser comunicados 
por email até 96 horas antes da data agendada para os serviços. Caso o cancelamento ocorra no mesmo dia 
do serviço, será cobrada uma taxa equivalente a 50% do valor acordado por dia, salvo em situações de 
cancelamentos em virtude de chuvas.  
(3): Se a Contratante solicitar a inclusão do supervisor de entrada para espaços confinados da 
Microambiental, existirá um acréscimo no preço pelo dia de serviço.  

l Formas de pagamento   

A Microambiental trabalha com duas modalidades de contrato:  
 
Contrato avulso 
Emissão nota fiscal no valor contratado com pagamento em 10 dias a partir da emissão da mesma via 
cobrança bancária.  
 
 ou 
 
Contrato anual:  
A higienização é realizada duas vezes ao ano.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 873,33 sem supervisor.  
O pagamento é amortizado em 12 parcelas iguais de R$ 940,00 com supervisor.  
Emissão de nota fiscal fatura no valor contratado todo dia 15, com 10 dias para pagamento via cobrança 
bancária, durante 12 meses.  

l Validade da proposta: Essa proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão (vide data no 
rodapé).    

l  Aceite da proposta:  A proposta deverá ser aceita por meio de “Pedidos de Compras” emitidos pelo 
cliente, bem como por contratos entre as partes ou por meio de email autorizando a execução do 
serviço.    

  Tradicionais

 Métodos
 Aplicação de solução biocida 
desincrustante em baixa 
 pressão.

 Cloração e hidrojateamento. 
Métodos ultrapassados e 
ineficientes

      
 Resultado 

 Não danifica o revestimento 
impermeabilizante do 
 reservatório.  
 
 A higienização atinge 
uniformemente a todas as 
 superfícies do reservatório.

 O hidrojateamento pode provocar 
fissuras no revestimento.  
 
 O hidrojateamento apresenta 
resultados inferiores em pontos 
 elevados do reservatório.  
 

 Rapidez 

 Operação é mais rápida, visto 
que a solução de  higienização 
age instantaneamente e não 
necessita de  tempo de contato.

 Nas operações tradicionais, é 
realizada escovação que é árdua 
 para os operadores e demorada. 
Além disso, o cloro necessita de 
 tempo de contato.

 Meio   
 Ambiente

 Não gera resíduos pós
desinfecção e exige pequeno 
 volume de água para enxágue

 Pode gerar resíduos pós
desinfecção tais como 
Trihalometanos e  ainda exige 
grande volume de água no 
processo de  hidrojateamento.

Item Descrição
Qtde. dias de 
Execução Vlr. Unitário Total

1

Higienização de Reservatórios (sem supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00

2

Higienização de Reservatórios (com supervisor)  

01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 70m³. 
01 Reservatório de água potável com capacidade 
de 80m³. 
 
***Local de Execução do Serviço (mesmo 
endereço da OSS  administradora do Hospital)
*** 
Hospital de Clínicas Sul em São José dos 
Campos 
Praça Natal, 55  Parque Industrial, São José dos 
Campos   SP 

1,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Item Descrição Qtde. Vlr. Unitário Total

1

Análise de Água (Potabilidade   PRC N° 5)  

 10 amostras para o 1° mês.  
 11 amostras mensais: 01 amostra por mês. 
 02 amostras de efluente: 01 por semestre.6  

21,00 R$ 130,00 R$ 2.730,00

2 Taxa de Coleta 12,00 R$ 80,00 R$ 960,00

Total: 3.690,00
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            AMBIOTEC  LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI  
   ____________________________________________________________________________________ 
 
 

       São José dos Campos, 25 de Julho de 2.018 
 
 

 Para:  HOSPITAL CLINICA SUL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
   Praça Natal, 100 – Pq. Industrial 
  São José dos Campos – S.P. 
 
 

AC.: Srta.: Geisiany Anastácio 
 

 
 Ref.:  Orçamento para Análises de Água e Efluente.  
       
 

 Prezada Geisiany. 
 

 Conforme solicitado, estamos encaminhando para vossa apreciação, nossa proposta técnica / comercial 
para a realização dos trabalhos de coleta e análise da água residuária final, assim como de água potável, 
sendo a amostragem realizada de uma forma pontual, pela equipe técnica do nosso laboratório. 
  

 1 – Efluente Final 
 
  1.1 - Número de Amostra  : 01 ( Uma ). 
 
  1.2 - Ensaios  : Análises do Artigo 19 A do Decreto Estadual 8468. 
 
  1.3 – Frequência :  Semestral. 
 
  1.4 - Custo por Amostra : 
 
   R$ 740,00 ( Setecentos e Quarenta Reais ). 
 
  1.4 – CUSTO ANUAL DO ITEM 1: 
 
   R$ 1.480,00 ( Hum Mil Quatrocentos e Oitenta Rea is ). 
  
 

2 – Água Potável : avaliação de 10 pontos de água, inicialmente os 10 pontos, depois 01 ponto alea- 
 
tório por semana. 
 

 2.1 – Número de Amostras no Ano  : 61 ( Sessenta e Uma ). 
 
 2.2 – Ensaios : Contagem Total de Bactérias; Coliformes Totais e E. Coli. 
 
 2.3 – Custo por Amostra : 
 
  R$ 182,00 ( cento e Oitenta 
_______________________________________________________________________ 
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  ____________________________________________________________________________________ 
 
  2.4 – CUSTO ANUAL DO ITEM 2: 
 
   R$ 11.102,00 ( Onze Mil Cenrto e Dois Reais ). 
 
 
 3 – CUSTO ANUAL DO CONTRATO: 
 
   R$ 12.582,00 ( Doze Mil Quinhentos e Oitenta e D ois Reais ). 
 
 
 4 – Prazao de Entrega dos Laudos: 
 

   Item 1 : 15 ( quinze ) dias. 
    Item 2 :  05 ( cinco ) dias. 
  
 
 

5 - Condições de Pagamento:  
 

  15 ( quinze ) dias após entrega dos trabalhos realizados no mês. 
 
 

6 - Referências Analíticas: 
 

Standard Methods of Water and Wastewater, ou Normas Cetesb. 
 
 
 

 7 - Referências Empresariais: 
 

Alguns dos principais clientes da AMBIOTEC com serviços prestados nas áreas de Qualidade; 
Meio Ambiente e Saúde Ocupacional. 

 

   Johnson & Johnson Industrial Ltda  -  S.J.Campos e São Paulo 
   Janssen Cilag Farmacêutica Ltda  -  S.J.Campos 
   Embraer Empresa Aeronáutica  -  Botucatu 
   Construtora Norberto Odebrecht  -  Brasil e Exterior 
   Construtora Queiroz Galvão  -  Brasil 
   Panasonic do Brasil Ltda – S.J.Campos 
   IFF  Essências e Fragrâncias S.A.  -  Rio de Janeiro 
   Grupo LWART    -  Lençóis Paulista 
    Latecoere do Brasil Ind. Aeronáutica Ltda - Jacarei 
   Duratex S.A.  -  Botucatu e Agudos 
   Eucatex S.A.  -  Botucatu 
   Grupo Centroflora  -  Botucatu 
   AGC VIDROS – Guaratinguetá. 
   EATON Ltda  -  S.J.Campos 
   Parker Hannifin Industria e Comércio Ltda  -  Jacareí e S.J.Campos 
   GV do Brasil - Pindamonhangaba 
 _______________________________________________________________________ 
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Rhon and Haas – Jacareí 

   Dow Agrociency – Jacareí 
   Cognis do Brasil – Jacareí 
   EATON – São José dos Campos. 
   TI Group – São José dos Campos 
   EMBRAER – São José dos Campos; Botucatu e Gavião Peixoto. 
   SABESP – São José dos Campos e Litoral Norte. 
   FEMSA do  Brasil – Jacareí 
   Clariant S.A. – Jacareí  

Higiex Ind. e Com. Ltda – São José dos Campos 
UNIMED – São José dos Campos ; Caraguatatuba. 
Outras. 

 
 
 

 8 - Qualidade: 
 

Todos os equipamentos de amostragens e análises seguem um rigoroso Programa de Calibração e por 
empresa especializada e credenciada pelo INMETRO, e estamos  ACREDITADOS NA ISO 17.025 pelo 
CGCRE, sob o No 0452. 

 

A AMBIOTEC dispõe de uma equipe de funcionários altamente capacitados para execução destes 
trabalhos. A AMBIOTEC não utiliza de mão de obras de estagiários para amostragens de campo e 
análises de laboratórios para prestação de serviços  

 

A AMBIOTEC está equipada e preparada tecnicamente para efetuar amostragens e análises para atender 
as referências analíticas.   
 
 
Todo resultado não conforme, a empresa será comunicada imediatamente, através do contratante, por 
e-mail. 
 

 

Certo de sua atenção, me coloco a disposição para qualquer esclarecimento, caso necessário. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Marcos Aurélio Jacomassi 
AMBIOTEC LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL EIRELI 
marcosjacomassi@ambioteclab.com.br 
 
 
 

 
 _______________________________________________________________________ 
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Assunto:
RES: RES: Orçamento para análise de
potabilidade

De Marcos Jacomassi <marcosjacomassi@ambioteclab.com.br>
Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>
Data 25/07/2018 13:36

Boa tarde Geisiany.
 
Podem sim.
 
Atenciosamente,
 
Marcos Jacomassi
AMBIOTEC – Lab. de Tec. Ambiental
Tel.: ( 12 ) 3934.4935
Cel.: ( 12 ) 99713.2410
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 25 de julho de 2018 11:21 
Para: Marcos Jacomassi <marcosjacomassi@ambioteclab.com.br> 
Assunto: Re: RES: Orçamento para análise de potabilidade
 

Marcos, 

Bom dia!

 

Proposta recebida. 

Caso tenhamos que realizar os serviços em separado em caráter emergencial, digo, sem formalizarmos
o contrato de 12 meses, podemos considerar os valores unitários de sua proposta?

---

att.

 

Em 25/07/2018 10:16, Marcos Jacomassi escreveu:

Cara Geisiany, bom dia.
 
Após dúvidas esclarecidas, segue em anexo nosso orçamento, para realização de um contrato anual, das realizações
dos trabalhos solicitados abaixo.
 
Certo de atenção, me coloco a disposição para qualquer esclarecimento, caso necessário.
 
Atenciosamente,
 
Marcos Jacomassi
AMBIOTEC – Lab. de Tec. Ambiental
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www.ambioteclab.com.br
Tel.: ( 12 ) 3934.4935
Cel.: ( 12 ) 99713.2410
 
De: geisianyanastacio@hmtjrj.org.br [mailto:geisianyanastacio@hmtjrj.org.br]  
Enviada em: quarta-feira, 18 de julho de 2018 15:42 
Para: undisclosed-recipients: 
Assunto: Orçamento para análise de potabilidade
 

 

Prezados(as), 

 

Somos a OSS - Organização Social de Saúde que atualmente administra o Hospital de Clínicas Sul em
São José dos Campos, e é por meio deste que solicitamos orçamento para um possível contrato de 12
meses: para avaliação de 10 pontos de água, inicialmente os 10 pontos, depois um ponto aleatório
por semana e Avaliação de 1 efluente Semestral.

 

Caso seja necessário uma visita técnica, deixo abaixo o contato de nosso coordenador administrativo.

Fernando Zanetti - Coordenador administrativo (12)3932-1316.

 

Desde de já agradeço a atenção.

No aguardo pelo orçamento.

att

--

 

 CNPJ: 21.583.042/0014-97
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SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 19 DE JULHO  DE 2018. 
ORÇ: GR-18/0849-07. 

VENCIMENTO: 03 DE  AGOSTO DE 2018. 
 

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS (UNID.CLINICA SUL) .  
PRAÇA NATAL, 55 PQ INDUSTRIAL   
SJCAMPOS / SP. 
A/C  Lia Mara                                                   
   

 
 
 

   01 – TRATAMENTO(S) PROPOSTO(S) / AREA(S):   
 

01.1–LIMPEZA , DESINFECÇÃO E TRATAMENTO EM RESERVATORIOS DÁGUA : 
 

 01 reservatório de 100.000l (torre com 2 repartições). 

 01 Cisterna de 80.000l interligada (com 3 repartições). 

01. ANALISE DE POTABILIDADE : 

 

 Em 10 pontos inicialmente os 10 pontos depois por semana aleatório e analise de 1 

efluente semestral. 

 
 

02 – SISTEMA(S) PARA EXECUÇÃO: 
 

A qualidade das águas para consumo humano é um fator importante a ser considerado, uma 

vez que são inúmeras as doenças de veiculação hídrica, sejam elas de origem bacteriológicas 

ou provocadas pelas alterações das características físico-químicas. 

Com a finalidade de evitar quaisquer problemas da má qualidade das 

águas, foram estabelecidos parâmetros que caracterizam a água 

potável, e estes estão previstos em legislação Federal/Estadual, 

cujo órgão responsável pela fiscalização é a Cetesb (Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental.). Estes parâmetros foram estabelecidos após estudos dos possíveis 

efeitos de águas contaminadas à saúde humana. 

Todo procedimento adotado, desde a coleta da amostra até a realização dos ensaios, 

baseiam-se no "Standard Methods for the  Examination of Water and  Wastewater" e Normas 

Cetesb de  padrão  de  portabilidade das águas  consumo. 
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Inicialmente devem ser removidos todos os materiais porventura existentes no interior do 

reservatório. 

A seguir, o reservatório deverá ser lavado sua parede, teto e fundo com escova de fibra 

vegetal ou fios de plástico. Após a lavagem manual, utilizaremos LAVADORAS, 

AUTOMÁTICAS DE ALTA PRESSÃO, com BICO MULTIREG, de acordo com a 

necessidade, seleciona a baixa e alta pressão.   

Através de tratamento físico, utilizamos "BACTERICIDA CONCENTRADO” que permite um 

residual persistente e inócuo ao homem, eficiente na eliminação da cólera, hepatite 

infecciosa, gastrenterite, diarréia virulenta, salmonela, poliomielite, amebas, tifos e outras 

doenças e epidemias que são uma ameaça à saúde. 

 
 OBS: A MONOBRA EM REGISTROS E BOMBAS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA 
CONTRATANTE.           

 

03 – EPI’S UTILIZADOS CIPRAG – CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS 
 
 

Os EPI´S (Equipamentos de Proteção Individual) utilizados pela D.D.Drin, são de última 

geração, todos possuem C.A ,conforme exigência da Legislação em Vigor. 

Segue alguns dos EPI´S utilizados por nossos colaboradores: 

 

 Roupa impermeável de manga Comprida 

 Botina de Segurança 

 Capacete com jugular 

 Luvas de Nitrila ou PVC 

 Óculos de Segurança 

 Protetor Auricular 

 Mascara de Proteção Respiratória. 

 Entre outros..... 

 

 04 - CERTIFICAÇÕES - D.D.DRIN 
 

Alvará de Vigilância Sanitária nº CEVS 354990401-812-000013-1-7. 

Certificado de Anotação de Responsabilidade Técnica nº 1858 / 2007. 
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Registro no Conselho Regional de Química nº 15248 

Licença de Operação da CETESB nº 3002317. 

Licença de Instalação da CETESB nº 03002095. 

Registro no Ministério do Meio Ambiente – IBAMA nº 101458 

Licença do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo 

05 – GARANTIA (S): 
 

Se constatada alguma irregularidade na execução dos nossos tratamentos, serão sanados a 

qualquer tempo sem ônus para contratante. 

O tratamento será executado por nossos profissionais qualificados, devidamente 

identificados, treinados e uniformizados com seus respectivos EPI's conforme Normas / 

Regulamentos de Segurança. 

A D.D.DRIN garante as propriedades físicas químicas, bem como o teor de substâncias 

ativas das suas formulações. Nossos produtos obedecem integralmente às condições 

definidas pela Resolução Normativa Nº. 2/78 de 06/02/78, da Câmara Técnica de Saneantes 

Domissanitários do Conselho Nacional de Saúde.  

 
 

06  – VALOR(ES) DO(S) TRATAMENTO(S) PROPOSTO(S) : 
           

Os Valores abaixo, já estão inclusos todos os Impostos, Encargos Trabalhistas, Etc... 
 
 

 Limpeza, Desinfecção e Trat. em Reservatórios D’Água:....................R$  5.800,00. 
 

 Analise de  potabilidade .........................................................R$  250,00 por ponto. 
 

07 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

 Faturado: 30 dias da emissão nota fiscal . 
 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. 
 

 

Atenciosamente, 
           

Consultora Técnica: Graça Miranda  

Fone: (012) 3922.2233 R: 219  

                                              Cel: (012) 9 9207-9755                                                  

  




























