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IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BIRIGUI 

AVISO DE INTERESSE EM CONTRATAR Nº 293/2020 

PRONTO SOCORRO ENGENHO NOVO – BARUERI/SP 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE IRMANDADE DA SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE BIRIGUI, nos termos do regulamento de compras e contratações de 

obras e serviços torna público o INTERESSE EM CONTRATAR, conforme dados abaixo:  

 

Regime de eventual Contratação: Pessoa Jurídica 

 

 

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Prestação de Serviços de Esterilização – CME. 

 

2. Os serviços serão entregues nos locais relacionados abaixo neste Termo de 

Referência, e em consonância com os itens abaixo elencados: 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO LOCAL 

1  PRONTO SOCORRO DO ENGENHO NOVO -  BARUERI – diuturno – 

segunda-feira    a domingo 

 

 

Deverá Cumprir atividades definidas nas especificações técnicas: 

 

 Controle de qualidade do processamento dos produtos para saúde: avaliação 

sistemática e documentada da estrutura e do processo de trabalho (tais como: 

infraestrutura física, recursos humanos, equipamentos, insumos, fluxos, protocolos e 

rotinas) e avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento de produtos para 

saúde; 

 Deverá utilizar Produto destinado a limpeza de superfícies e tecidos através da 

diminuição da tensão superficial; 

 Fazer uso de desinfecção química de alto nível: processo que destrói todos os 

microorganismos na forma vegetativa, por meio de utilização de produto químico, mas 

não necessariamente todos os esporos bacterianos, as micobactérias, os fungos e os 

vírus;  

 Utilizar desinfecção química de nível intermediário: processo que tem ação virucida, 

bactericida para formas vegetativas, inclusive contra o bacilo da tuberculose, porém não 

destrói esporos;  

 Fazer uso de desinfecção química de baixo nível: processo que é capaz de eliminar 

todas as bactérias na forma vegetativa, porém não tem ação contra esporos, vírus não 

lipídicos, nem contra o bacilo da tuberculose. Sua ação contra os fungos é relativa. VIII. 

Embalagem com barreira: embalagem que deve permitir a entrada e saída do ar e do 

agente esterilizante e impedir a entrada de microorganismos. Tem a finalidade de 

permitir o transporte seguro e a manutenção da esterilidade do conteúdo durante o 

armazenamento dos materiais esterilizados.  

 Ter Plano de Gerenciamento de Equipamentos de Saúde: conjunto de ações 

relacionadas ao planejamento, seleção, aquisição, inventário, registro histórico, 

instalação, recebimento, armazenamento, conservação, distribuição, utilização, 

intervenção técnica, eventos adversos, queixas técnicas e descarte dos equipamentos de 

saúde submetidos ao plano de gerenciamento, de modo a garantir sua rastreabilidade, 

qualidade, eficácia, segurança e desempenho; 

 Possuir Lavadora ultrassônica: equipamento automatizado de limpeza que utiliza o 

principio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa 

rompem os elos que fixam a partícula de sujidade à superfície do produto. XI. Limpeza: 

processo que visa à remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas presentes nos 

produtos para saúde e potencial redução da carga microbiana; 

 Esterilização de Produtos para saúde críticos: produtos utilizados em todos os 

procedimentos cirúrgicos diagnósticos e terapêuticos; ou que acessam o corpo humano 
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por via transcutânea ou urinária; ou produtos que estejam diretamente conectados com 

esses sistemas.  

 Esterelização de Produtos para saúde semi-críticos: produtos que entram em contato 

apenas com mucosas naturalmente colonizadas, que não são classificados como críticos. 

XIV. Produtos para saúde não-críticos: produtos destinados ao contato com a pele 

íntegra e também aqueles que não entram em contato direto com o paciente; 

 

 Esterelizar Produtos para saúde passíveis de processamento: produtos fabricados a 

partir de matérias primas e conformação estrutural que permitem a sua limpeza, e que 

não perdem a sua eficácia e funcionalidade após usos múltiplos; 

 Proceder o Processamento de produto para saúde: conjunto de ações relacionadas à 

recepção, limpeza, secagem, inspeção da limpeza, avaliação da funcionalidade, preparo 

(controle, organização e acondicionamento), desinfecção ou esterilização, 

armazenamento e distribuição dos produtos para saúde;  

 Possuir Qualificação da instalação – processo de evidência documentada de que o 

equipamento foi entregue e instalado de acordo com as suas especificações; 

 Executar Rastreabilidade: capacidade de traçar o histórico do processamento do 

produto para saúde e da sua utilização através de informações previamente registradas.  

 

A proposta deverá ser enviada em: propostapjbarups@iscb.org.br 

 

Prazo para entrega: Até 30 de Junho de 2020. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se este aviso. 

 

Local: Birigui/SP Data: 29/06/2020 

  

 

Cláudio Castelão Lopes 

Presidente 
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