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Seletivo coNVrTE PARA PART|CtPAÇAO

NA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA PRESTAçÃO DE

SERV|ÇOS DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E ANALTSE

MrcRoBroLocrco E Fisrco-QUiMrco
2022

O IMED - lnstituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, vem convidá-los a

submeter suas propostas técnicas e comerciais, para o processo seletivo

emergencial sob referência, considerando que a referida contrataçáo faz-se

necessária para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo

IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN),

tendo em conta que o IMED é a organização social responsável pelo gerenciamento,

operacionalização e execução das açôes e serviços de saúde da referida Unidade

de Saúde, conforme Contrato de Gestão Emergencial firmado com o Estado de

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão no

037t2019-SES/GO).

A publicaçáo desta convocação é dispensada em razáo do seu enquadramento no

art. 15, lV, do Regulamento para os Procedimentos de Compras, Contrataçáo de

Obras, Contratação de Serviços e AlienaçÕes ("Regulamento de Compras") para o

Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos (HETRIN), o qual pode

ser conferido no site do IMED, através do seguinte link:

Objeto da Proposta: Prestação de Serviços de Coleta de Amostra de Agua e

Analise Microbiológico e Físico-Químico.

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757

Trindade/GO, 09 de maio de 2022.

https://hospital-hukin.orq.br/wp-contenVuploads/2022l01/REGULAMENTO-coMqRAs:

H-COMPLETO.pdf
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As Propostas deverão ser submetidas no modelo do Anexo I a este Convite. Ao

submeter a Proposta, entende-se que o ofertante aceitou todos os termos e

condiçÕes abaixo estabelecidas, sendo desconsideradas quaisquer condiçÕes

divergentes, podendo também o IMED, a seu critério, desclassificar a Proposta:

í ) Termos e Condições da Oferta:

3) Documentos a serêm anexados à Proposta:

ll

ilt.

lv.

lnscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

Ultima alteração do Contrato ou Estatuto Social, desde que

devidamente consolidada, ou Contrato e Estatuto de Constituiçáo

acompanhado da última alteraçáo contratual;

lnscrição Estadual ou declaraçáo de isento;

lnscrição Municipal ou declaração de isento;

Documentos pessoais dos sócios ou dirigentes (RG e CPF);

Prazo para envio das Propostas: Até 15/06/2022

Validade da Proposta: flnoventa) dias a contar da

entrega.

E-mail para envio da Proposta: rfp.hetrin@imed.org.br

Critério de Julgamento:

Local de PÍestação dos Sêrviços: Enderêço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade -
GO, Cep 75380-000 lTel: (62) 3í10-8757.

Prazo estimado de vigência: Atê a data de término prevista para o Contrato de

Gestáo Emergencial firmado entre IMED e SES / GO

V.qroarzoztl§

Condição de Pagamento: até o dia 15 (quinze) do mês posterior ao da

prestaçáo dos serviços.

2) Termos e Condições do Contrato:

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade ' GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

Menor preço menlal
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Vl. Procuração e documentos pessoais (RG e CPF) para o representante

da contratada, quando não forem os seus sócios que assinaráo o

contrato;

Vll. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante Certidáo

Conjunta de debitos relativos a Tributos Federais e da Dívida Ativa da

União, que abranja inclusive a regularidade relativa às contribuiçÕes

previdenciárias e sociais;

Vlll. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual de Goiás,

mediante Certidáo Negativa de Debitos relativos aos Tributos

Estaduais;

lX. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante

Certidão Negativa de Debitos relativos aos Tributos Municipais;

X. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, através da apresentaçáo do Certificado de

Regularidade do FGTS - CRF; e

Xl. Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho.

4) Descrição do Serviço:

A contratação de uma empresa para coleta e análise de água se faz necessária para

manter em funcionamento a qualidade da água na unidade hospitalar para assim

garantir a potabilidade da mesma como também a saúde dos colaboradores e

pacientes no local.

OBJETIVO: Estabelecer uma rotina específica de supervisáo para o controle da

coleta e análise da água, promovendo sua qualidade.

oEFlNlÇoEs GERAIS:

. Água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparaÉo

e produção de alimentos e à higiene pessoal, independente da sua origem;

. Água potável: água que atenda ao padráo de potabilidade estabelecida nesta

Portaria e que não ofereça riscos à saÚde;

EndêreÇo: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757



Padráo de potabilidade: Conjunto de valores permitidos como parâmetros da

qualidade da água para consumo humano, conforme definido nesta Portaria;

Plano de amostragem: documento que inclui definição dos pontos de coleta,

número e frequência de coletas de amostras para análise da qualidade da

água e de parâmetros a sêrem monitorados;

CRITERIOS:

ANÁL|SE DE ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO. Lêgislação/Referência:

PORTARIA GM/MS NO 888, DE 4 DE MAIO OE2021.

Parâmetros analisados por amostra: Coliformes Totais, Escherichia coli, Cor,

Turbidez, Cloro Livre, pH, Sabor e Odor.

Pontos de amostragem: Torneiras e demais pontos definidos pelo SCIH no Plano

de Amostragem da Água.
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ANÁLISE DE ÁCUA PARA HEMODIÁLISE - POS

Legislação/Referência: RDC N" 11, DE 13 DE MARÇO D82014.

OSMOSE.

Parâmetros analisados por amostra :

Mensal: Contagem de Bactérias Heterotróficas, Coliformes Totais e Endotoxinas.

Semestral: Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, Cálcio, Chumbo,

Cloro Total, Cobre, Cromo, Fluoreto, Magnésio, Mercúrio, Nitrato (N), Potássio,

Prata, Selênio, Sódio, Sulfato, Tálio e Zinco.

Pontos de amostragem: Dialisato das osmoses reversas portátil

ANÁLISE DE ÁGUA CME - PÓS OSMOSE AUTOCLAVE E ÁGUA PURIFICADA

ENXAGUE FINAL DE MATERIAIS DE SAÚDE(CME) Legislação/Referência:

ABNT NBR ISO 17665, ABNT NBR 118í6, AAMI 2014, Farmacopéia Brasileira,6"

edição de 2019 e RDC 15 de2012.

Parâmetros analisados por amostra :

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, TÍindade - GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3'l 10-8757
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GME Expurgo - Água Purificada do enxague final (RDC 15t2012, AAMV2O14,

Farmacopéia Brasileira, 6" edição de 20'19)

Mensal: Contagem de Bactérias Heterotróficas, dureza da água, ph, Íons cloreto,

cobre, ferro, manganês e endotoxinas.

CME - POS OSMOSE Autoclave. (ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665)

Mensal: ResÍduos de Evaporação, Silício, Ferro, Cádmio, Chumbo, ResÍduos de

Metais Pesados, Cloretos, Fosfato, Condutividade, pH, Aparência, Dureza, Carbono

Orgânico Total (TOC), Cobre, Endotoxinas.

LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DE ÁGUA.

Deve ser rápida e com capacidade de remoçáo instantânea dos depósitos

(ferrugem, manganês e carbonatos) e de remover o biofilme e eliminar os micro-

organismos.

Que náo comprometa o revestimento dos reservatórios/caixas d'água e atinja todas

as superfícies.

TERMINOLOGIAS:

. EPI - Equipamento de Proteçâo lndividual;

. UTI - Unidade de Terapia lntensiva;

r SCIRAS - Serviço de controle de infecção relacionado a assistência à saúde;

ABRANGÊNCIA:

. Unidade de Terapia lntensiva;

. Enfermarias Clínicas e Cirúrgica;

. Laboratório;

. Centro Cirúrgico

. Central de Material e Esterilizaçáo - CME;

. Departamento de Nutrição,

. Departamento de obras e manutenção predial;

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757
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Proced imento:

. Realizar higienização das mãos;

. Desinfetar a torneira com gaze estéril embebida em álcool a 70olo;

. Abrir a torneira e deixar a água escoar por no mÍnimo 02 (dois) minutos;

r Certificar se de que a parte interna dos frascos, assim como as tampas e

batoques, náo seja tocada com as máos ou fiquem expostas ao pó, fumaça e

outras impurezas. É importante que os técnicos responsáveis pela coleta de

amostras utilizem EPI adequados para cada tipo de amostragem (luva de

procedimento, entre outros), sempre observando e obedecendo às

orientaçóes de cada local ou ambiente onde será realizada a amostragem;

. Coletar a água de modo que o frasco coletor fique com até no máximo 2/3 de

seu volume, para permitir homogeneização da amostra;

. Fechar o frasco com a própria tampa e vedá-lo para evitar que a amostra

derrame;

. ldentificação do frasco com nome do material e setor de coleta;

Endereço: R. 03, 200 - Jârdim Primavêra, Trindadê - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757

6

DESCRTÇÃO DO PROCESSO:

. A água potável deve estar em conformidade com padrão microbiológico;

. Manter os reservatórios de água tampados de forma apropriada, impedindo

possÍveis contaminaçÕes por pássaros e roedores;

. Manter registrados o controle de limpeza de todos os sistemas de tratamento

de água existente na instituição;

. A engenharia encaminhará ao serviço de controle de infecçáo mensalmente

os resultados das análises de qualidade de água;

. Durante os procedimentos de manutençáo e desinfecçáo do sistema de

tratamento, armazenagem e distribuição de água, toda a unidade hospital

deve ser avisada;

o Certificaçáo da limpeza dos reservatórios;

r Os reseryatórios devem ser mantidos ao abrigo da incidência direta de luz

solar;
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. Colocar as amostras em caixas térmicas, com controle de temperatura,

protegendo-as da luz solar direta, imediatamente após a coleta.

Armazenamento: O armazenamento é realizado em caixa térmica e deve ser

refrigerado à temperatura de 2 a 8oC, para garantir a validade da amostra até o

momento do ensaio, deve ser em recipiente estéril e limpo conforme a análise da

amostra a realizar.

Gontrole: Quando forem detectadas amostras com resultado positivo para

coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, açóes corretivas devem ser

adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias emediatamente

sucessivos até que revelem resultados satisfatórios.

O Controle de lnfecçáo Hospitalar sugere fortemente:

. ANÁLISE MENSAL para os seguintes pontos citados abaixo:

1. Saída do reservatório de água (microbiológico)

2. Nutriçáo - Hortifrut

3. Centro Cirúrgico - Lavabo para higienizaçáo das mãos

4. Clínica Médica - Torneira do posto de Enfermagem

5. Clínica Cirúrgica - Torneira do posto de Enfermagem

6. Unidade de Terapia lntensiva - Pia de higienizaçáo das máos

7. Laboratório - Pós osmose

8. Hemodiálise (pós osmose) - Cliníca Medica e Unidade de Terapia

lntensiva

9. Bebedouros

10.Cetral de Material e Esterelização (CME) - Expurgo

1 l.Cetral de Material e Esterelização (CME) - Autoclave

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 31í0-8757

,7

Transporte: As amostras devem ser transportadas sob refrigeraçáo: o intervalo de

tempo entre a coleta e a chegada ao laboratório não poderá ser superior a 24 (vinte

e quatro) horas.
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ANÁLISE SEMESTRAL para os seguintes pontos citados abaixo:

1. Saída do reservatório de água (fisico-químico)

2. Hemdoalise pós osmose (fÍsico-químico)

Validação dos resultados:

. É realizado avaliaçáo dos laudos da análise da qualidade de água pelo serviço

de controle de infecção;

. Resultados conforme: o setor valida os resultados e encaminha uma cópia para

o setor que foi analisado com relatório de conformidade.

. Resultado não conforme: Comunida o setor via documento com cópia do

resultado, orientado o setor a se adequar a não conformidade, após é pedido

uma nova coleta para observar se esta do acordo ou náo. Após resultado

positivo e serviço de controle valida e encaminha ao setor com as não

conformidades corrigidas e adequadas.

REFERÊNCIAS:

PORTARIA GM/MS N" 888, DE 4 DE MAIO DÉ 2021; RDC N' 1 1 , DE 13 DE MARÇO

DÉ2014.

Association for the Advancement of Medical lnstrumentation (AAMI). Water for the

reprocessing of medical devices. Arlington: AAMI; 2014. (AAMI Technical information

report 34. TlR34:2014.

Brasil. Ministerio da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da

Diretoria Colegiada (RDC) n.15, de í5 de março de 2012. Dispóe sobr e requisitos de

boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências.

BrasÍlia, DF; 2012. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/a nvisal2l12lrdcO015-15-03-201 2.html

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavêra, Trindade - GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). NBR ISO 17665-2, Esterilizaçáo

de produtos para saúde - Vapor - Parte 2: Guia de aplicação da ABNT NBR ISO

17665-1. Rio de Janeiro: ABNT; 2013.
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Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional

Sanitária. Farmacopéia Brasileira.6" ediçáo.Brasilia,DF; 20 1 9.

de Vigilância

Legislaçáo/Ref erência: ABNT NBR 11816, ABNT NBR ISO 17665, 44M1,2014,

Farmacopéia Brasileira,6" ediçáo; RDC 15 de 2012, BS EN 285:2015.

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade ' GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3'l 10-8757
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ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇOS

AO

IMED - lnstituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento

Prezados Senhores,

Vimos pela presente apresentar nossa Proposta para atender ao processo seletivo

emergencial para a prestação de serviços de Coleta de Amostra de Agua e Analise

Microbiológico e Físico-Químico, voltado para dar suporte às atividades de gestão

pelo IMED junto ao Hospital Estadual de Trindade - Walda Ferreira dos Santos

(HETRIN), em atendimento à Carta Convite.

A - DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:

CNPJ/CPF:

lnscrição Estadual:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Contato:

Dados Bancários:

Endereço: R. 03, 2OO - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757

lt
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B - PROPOSTA DE PREÇOS

A validade da proposta e de I dias a contar de sua apresentaçáo.

O preço ofertado inclui todos os custos e despesas diretos ou indiretos inerentes à
completa execução do objeto, incluindo custos de pessoal, encargos trabalhistas,
previdenciários, securitários, impostos e tributos de qualquer natureza.

O proponente declara aceitar e cumprir com todos os requisitos da Carta Convite.

Local e data.

Representante Legal

R$Pre o Total Mensal com lm

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757

t2

Descrição Detalhada do Serviço:

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:2599132
5847

Assinado de forma 
digital por 
ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847
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,fo)
Enfermeiro Coordenador SCI RAS

-ffi*.*,'#í

Medico lnfecto ista SCIRAS

ü.Tlq'rlgo Rilrei'
UIRIN

Di ria Técnico

Dire cRà

Endereço: R. 03, 200 - Jardim Primavera, Trindade - GO
Cep 75380-000 lTel: (62) 3110-8757
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Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO 
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757 

Processo 

Seletivo 

2022 

 

AVISO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E ANÁLISE 

MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO 

 

 

 

Trindade/GO, 04 de julho de 2022. 

 

 
   

O IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO torna 

público aos    interessados no Processo Seletivo, na modalidade Carta Convite, cujo objeto é a 

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de coleta de amostra de água e 

análise microbiológica do Hospital Estadual de Trindade – Walda Ferreira dos Santos 

(HETRIN), que, após a fase de recebimento e análise das propostas e dos documentos das 

proponentes (documento anexo), foi declarado o seguinte: 

Contratação homologada para empresa: MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS 

LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.743.288/0001-08, que atendeu todos os 

requisitos e condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite, 

sagrando-se vencedora do processo seletivo com a proposta no valor total anual estimado de R$ 

51.444,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais). 

A empresa HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.681.783/0001-04, foi DESCLASSICADA por não atender todos os requisitos e condições de 

habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite. 

A empresa SOLOQUÍMICA – ANÁLISES DE SOLO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 00.617.340/0001-66, foi DESCLASSICADA por não atender todos os requisitos e 

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 
 

Endereço: R. 03, 200 – Jardim Primavera, Trindade - GO 
Cep 75380-000 | Tel: (62) 3110-8757 

condições de habiltação, técnica e comerciais estabelecidas na Carta Convite. 

 

. 

IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento 

ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

Assinado de forma 
digital por ALEXANDRE 
KOSLOVSKY 
SOARES:25991325847

https://www.google.com/search?q=Hospital+regional+de+formoza&oq=Hospital+regional+de+formoza&aqs=chrome..69i57j0l2.11875j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Análise HETRIN
CARTA-CONVITE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUA E ANÁLISE
MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO



Metodologia de análise das propostas

A metodologia aplicada na análise das propostas deste processo seletivo divide-se em:

1. Análise Jurídica e Fiscal: verificação da existência, funcionamento e regularidade da empresa através
dos documentos solicitados na RFP e comprovação de que a empresa apresenta regularidade com
todas as dívidas tributárias, seja na esfera municipal, estadual ou federal;

2. Análise Técnica: verificação quanto aos requisitos técnicos que demonstram a capacidade de
fornecer o produto e/ou serviço, cumprindo minimamente os requisitos da RFP; e

3. Análise Comercial: verificação da validade e da melhor proposta comercial mediante cumprimento
das condições dispostas na RFP, condicionado ao cumprimento dos itens 1 e 2 para definição da
empresa vencedora.



Proponente 01 – HIDROSOLO

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.681.783/0001-04, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa não atendeu integralmente o Termo de Referência da Carta Convite. A proposta não
atende aos requisitos dos parâmetros a serem analisados, principalmente na água pós-osmose (Metais Pesados e
Resíduos de Evaporação). Item Descumprido.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento do item “2” a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 02 – SOLOQUÍMICA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa SOLOQUÍMICA – ANÁLISES DE SOLO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 00.617.340/0001-66, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa não atendeu integralmente o Termo de Referência da Carta Convite. A proposta não
atende aos requisitos para análise, não detalhando e não contendo os pontos solicitados, deixando d e. Item
Descumprido.

3. Análise Comercial: Devido o descumprimento do item “2” a Proposta Comercial não foi analisada.

Resultado: Desclassificada



Proponente 03 – MLA

1. Análise Jurídica e Fiscal: a empresa MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.743.288/0001-08, cumpriu todos os requisitos deste item.

2. Análise Técnica: A empresa atendeu integralmente o Termo de Referência da Carta Convite, sendo que a proposta
apresentada está em consonância com as especificações técnicas requeridas. Item Cumprido.

3. Análise Comercial: A empresa apresentou proposta com valor total anual estimado de R$ 51.444,00 (cinquenta e
um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais), estando cumpridas todas as demais condições comerciais
estabelecidas.

Resultado: Classificada em 3º Lugar



Resultado da Análise

Diante da análise dos documentos e das propostas apresentadas, é declarada vencedora a seguinte
proponente que atendeu todas as exigências da Carta Convite:

MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 05.691.252/0001-28
Endereço: Avenida C-104 nº 1445, Qd 355, Lt 15, Salas 03 a 05, 1º andar, Jardim América, Goiânia-GO,
CEP.: 74.250-030
E-mail: direcao@mlaambiental.com.br
Valor Total Anual Estimado: R$ 51.444,00 (cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais)

A empresa vencedora será convocada para a assinatura do contrato de prestação de serviços, bem
como apresentar toda a documentação complementar pertinente à contratação, se necessário.




