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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Serviços em 
Hemoterapia 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  
 
As funções do serviço hospitalares em hemoterapia, tem por finalidade garantir à 

população a oferta de sangue e hemoderivados de boa qualidade, em consonância com as 

diretrizes estabelecidas em edital: 

• São de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, responsabiliza-se pela constituição e 

habilitação dos serviços profissionais especializados, mantendo em dia as autorizações 

necessárias à prestação dos serviços; 

• Elaborar e fornecer medição com escala de plantão médico hemoterapeuta alocado nas 

dependências da empresa CONTRATADA; 

• Executar os serviços dentro dos padrões éticos e técnicos, responsabilizando-se por sua boa 

qualidade e obedecendo as determinações e recomendações dos órgãos que regulamentam e 

fiscalizam a matéria e as demais atividades desenvolvidas no hospital; 

• Prestar assistência e apoio hemoterápico ao Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva 

Teixeira de forma plena e imediata; 

• Acompanhar os casos dos pacientes internados no que diz respeito às indicações de 

transfusões; 

• Treinar periodicamente os funcionários do Hospital nos procedimentos transfusionais; 

• Discutir as condutas com a equipe de plantonistas e corpo clínico do hospital; 

• Programar e organizar protocolos relacionados à atividade; 

• Informar qualquer irregularidade decorrente das atividades exercidas, empregando de solução 

imediata. 

• Realizar a execução de provas Imunohemato pré-transfusionais e fazer todos os registros 

necessários a fim de atender os pedidos solicitados aos pacientes em atendimento; 
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Fornecer Hemoderivados a serem transfundidos nos pacientes, inclusive em caráter de 

urgência e Emergência; 

• Responsabilizar-se pelos suprimentos de todos os regentes necessários para a realização dos 

testes de Imuno-hematologia, assim como o fornecimento de equipos, filtros para redução 

leucocitária e material para lavagem de hemocomponentes quando indicados no pedido 

médico; 

• Os serviços profissionais prestados pela CONTRATADA serão executados por pessoal 

legalmente habilitado, com capacidade técnica e funcional comprovada; 

• Atender a todas as despesas e encargos, de qualquer natureza, necessária à execução do 

objeto deste contrato, especialmente no que concerne aos encargos previdenciários, social, 

fiscal e outros semelhantes, relativos ao objeto do contrato; 

• Responsabilidade técnica e organização dos trabalhos referentes à Hemoterapia, inclusive de 

participação em comitê transfusional; 

• Participar das reuniões do comitê de Hemoterapia e reuniões relacionadas ao atendimento de 

Hemoterapia. 
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de Hospitalares em 
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Área/Setor Requisitante: Gerência 
Administrativa 

Unidade: Hospital Municipal Clínica Sul Dr. Ivan da Silva 
Teixeira 
São José dos Campos, 23 de Abril de 2018. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste contrato é a prestação de serviços hospitalares em hemoterapia, obrigando-se o 
CONTRATADO a manter um Serviço de Hemoterapia com atendimento à distância de maneira 
ininterrupta, obedecendo aos padrões normais de funcionamento exigidos pela legislação em vigor, 
nas dependências do HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA de maneira 
ininterrupta. 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 
 

• HEMOVALLE 

• SERVIÇO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

• HEMOCENTRO DE CAMPINAS 

 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: HEMOVALLE- HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA LTDA 

4.2 - Nome fantasia: 

4.3 - Endereço: Rua Santa Clara, 450 

4.4 - Bairro: Vila Adyanna 

4.5 - Cidade: São José dos Campos 

4.6 - Est.: São Paulo 

4.7- CEP: 12243-630 

4.8 - Fone / Fax:  

4.9 - E-mail:  
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4.10 - CNPJ: 69.111.631/0001-84                                                           

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: a prestação de serviços hospitalares em hemoterapia, obrigando-se o 
CONTRATADO a manter um Serviço de Hemoterapia com atendimento à distância de maneira 
ininterrupta, obedecendo aos padrões normais de funcionamento exigidos pela legislação em vigor, 
nas dependências do HOSPITAL MUNICIPAL CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA de maneira 
ininterrupta. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 23/04/2018 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: De acordo com a demanda do Hospital. 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: De acordo com a demanda do Hospital. 
 
5.5 - Prazo de contratação: 12 meses 
 
5.6 - Índice de reajuste anual 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: Prestação de Maneira Ininterrupta 24h por dia 
incluindo Sábados, Domingos e Feriados. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever):  
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários da contratada 
devidamente treinados para manutenção preventiva e corretiva.  

5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento ocorrerá até o 10° dia perante 

apresentação da nota fiscal até o dia 25 do mês corrente (faturando os serviços prestados no 

ínterim: dia 20 do mês anterior a dia 19 do mês corrente). 
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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; 

• 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  
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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) 

 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  
 

� 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). 

 

 



CLÍNICAS SUL VENCEDOR

Fornecedor
Serviço de Hematologia e 

Hemoterapia

Hemocentro de 

Campinas
HEMOVALLE HEMOVALLE

Nome Renata S. Appolinário Erica Leardini Rodrigo dos Santos Rodrigo dos Santos

Telefone (12) 3519-3766 (19) 3521-8625 (12) 3922-0805 (12) 3922-0805

Status
Proposta recebida em 

02/03/2018
Declinou

Proposta recebida 

em 12/03/2018

Proposta recebida em 

12/03/2018

Concentrado 

de hemácias
400,00R$                            Declinou 450,00R$                    450,00R$                            

Concentrado 

de plaquetas
350,00R$                            Declinou 420,00R$                    420,00R$                            

13.387,50R$                      -R$                          15.382,50R$              15.382,50R$                      

4.012,12R$                         -R$                          -R$                          -R$                                  

-R$                                  -R$                          630,00R$                    630,00R$                            

17.399,62R$                      -R$                          16.012,50R$              16.012,50R$                      

OBS.: O Estudo foi realizado tendo como base a média anual de 35 bolsas de sangue, sendo que 65% são de fornecimento de 

concentrado de Hemácias. Como base de materiás foram utilizados os filtros que são mais utilizados nos concentrados.

O serviço de transporte oferecido pela empresa HEMOVALE é opcional, valor de R$5000,00. Outra alternativa será realizarmos o 

transporte pela empresa já contratada Help Boy, que cobra R$18,00 (por viagem de moto) e R$40,00 (por viagem de carro). Com 

base nos estudos realizados estima-se gasto mensal de R$630,00 com transporte.
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Assunto::Re: Cotação 
Data:27/02/2018 11:53 
De:ericav@unicamp.br 

Para::Talita Cristina da Trindade Martins 
<talita.martins@funcamp.unicamp.br> 

Cc::liamaracamargo@hmtjsp.org.br, MARGARETH CASTRO OZELO 
<margaret@unicamp.br>, "Dr. Fabrício Biscaro" <fbiscaro@unicamp.br> 

  

Liamara, bom dia! 
 
Informo que a cidade de São José dos Campos não faz parte da região de 
abrangência do Hemocentro de Campinas / UNICAMP. 
 
Sugiro que entre em contato com o seu DRS para verificar quais instituições podem 
prestar este serviço para o Hopsital Clínica Sul. 
 
Atenciosamente, 
 
Erica Leardini 
Orçamento e Finanças 
Hemocentro de Campinas / UNICAMP 
(19) 3521-8625 
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Assunto:
ENC: RES: RES: ENC: orçamento - clinica sul
Hemoterapia

De Rodrigo <adm@hemovalle.com.br>

Para: <geisianyanastacio@hmtjrj.org.br>

Data 20/03/2018 14:02

Prioridade Mais alta

 
Segue novamente!!

         Rodrigo dos Santos - Gerente Administra!vo

                Tels.: (12) 3209-7357 / (12) 3209-7367

 

De: Rodrigo [mailto:adm@hemovalle.com.br]  

Enviada em: terça-feira, 20 de março de 2018 10:31 

Para: 'geisianyanastacio@hmtjrj.org.br' 

Assunto: RES: RES: RES: ENC: orçamento - clinica sul Hemoterapia 

Prioridade: Alta

 

Prezada Geisiany, bom dia!
 
Conforme é de seu conhecimento, a Hemovalle se propôs a realizar o transporte das amostras e Hemocomponentes,
Para isto, realizamos orçamentos para terceirização dos serviços.
 
Sendo assim, o valor dos serviços junto a Hemovalle ficará da seguinte forma:

ü  Hemoterapia: Man#da conforme Proposta Inicial;

ü  Transporte: Empresa Terceira com custo fixo mensal R$ 5.000,00.

Esclareço que a empresa de transporte ficará a disposição da Hemovalle 24hs por dia para atendimento,
A terceirização será efe#vada simultaneamente ao contrato com o Hospital Clínica Sul, caso haja acordo entre as
partes.
 
É fato que encareceu o custo dos serviços, mas infelizmente não temos esta disponibilidade operacional para atende-
los, fazendo-se necessário a contratação da empresa terceira para que possamos prestar um serviço de
responsabilidade e pontualidade, não colocando em risco o paciente, o Hospital e também a Hemovalle.
 
Certo de sua compreensão
 
À disposição
 
A%,

         Rodrigo dos Santos - Gerente Administra!vo

                Tels.: (12) 3209-7357 / (12) 3209-7367

 




























































