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TERMO DE AD,TAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERy,çOS
Pelo presente termo de aditamento e na melhor forma de direito, as partes HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS,

CNPJ 60.598.44810010-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP,
departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social, neste ato representado

por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador hospitalar, RG 5.053.146-5/PR,
CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG 29.887.5718/SP, CPF/MF 323.277.898/42, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 140 Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra, doravante denominada
CONTRATANTE

e MIGRoAMBIENTAL LABoRATÓR|o, coMÉRclo E sERVIços EM Ácue LTDA., com sede na Rua José
Ferrari,99 - Bairro Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09530-110 - SP, inscrita no CNPIJ sob no
68.312.03210001-66 e lnscriçäo Estadual 636.288.240.116, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si,

justo e acertado, a alteração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que fazem nos
seguintes termos.

'l

.

As partes decidem pela alteração do escopo do contrato, passando a acrescentar as análises descritas
na PC3316i2019.1 em seu objeto:

As atividades aqui descritas säo prestadas de forma complementar àquelas já constantes no contrato
firmado entre as partes, não tendo o condão de excluir obrigações.

2.

Em vista da alteraçäo do objeto, a Cláusula 10 sofrerá alterações, passando a constar da seguinte forma

'A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor total mensal de R$ 1.398,80 (lJm

mil,

trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)".

3.

A partir do início da prestação dos serviços, os valores descritos na Cláusula

2a

deste instrumento serão

praticados pela CONTRATADA, devendo a GONTRATANTE arcar com sua integralidade, sob pena de
descumprimento contratual e aplicação das penas previstas em contrato.
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Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato firmado entre as partes, permanecendo as mesmas
vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, certos e ajustados, firmam o presente em duas vias de igual forma e teor, juntamente com
as testemunhas abaixo relacionadas
São Caetano do Sul, 01 de feveiro de 2020
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Dados do €licntc

Cliente: Hospital Geral de ltapevi

OSS

CN PJ :

60.598.4 48/ OOLO-7

I

Endereço: Rua Jesuíno Joaquim da Silva, 5/n
Bairro: Jardim Nova ltapevi

Cidade: ltapevi

Estado:5ão Paulo

CEP: 06694 -230

Departamento: Manutenção
i

E-mail : manutencao@hgitapevi.org.br

São Caetano do Sul, 30 de Dezembro de 2019

Prezado(a) Sr(a). Dener de Oliveira,

Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá-los nas suas atividades
enviamos nossa proposta para os serviços de Análise de Água - Aditivo de Contrato
A Microambiental mantém um Sistema de Garantia de Qualidade acreditado pela CGCRE/tNMETRO e habilitado pela
REBLAS/ANVISA de acordo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Atenciosa mente,

Ariélle Colombo
a rielle @m icroambiental.com.br
Eoeopo des ServiçoE ê Pr€ços

Item 1 = AnáliEc de Bcbedouro Aleatérlo - eonffato Mensal
Legislação/Norma de Referência: PRC N" 5, de 28 de Setembro de 2017, Anexo XX..

iinou"1rn*tra

Preço Amostra

Água Tratada

Rs 1.14,40

Quantidade

t2

PreçoTotal
Rs 1.372,80

Prazo de Entrega
i

8 (dlas úteis)

Parâmetros: Turbidez; Contagem de Bactérias Heterotróficas; Cor Aparente; Gosto (-)' Odor (-); Cloro Livre; Coliformes

Tota¡s; Aspecto

(l'

Escher¡ch¡o coti;pH a 25eC - Campo;

Temperatura do pH - Campo;

Ensaios sem identificação de legenda são acreditados pela Microambiental Laboratório Comércio e Serviços em Água
Ltda.

(*)

-

CRL 0512.

Ensaios não acreditados realizados pela Microambiental.

eustes Adieionais
Delpesas
Serv¡ço de Amostragem

Preço ltem
RS

o,oo

Quantidade

Preço Total

1.

Rs o,o0

RcEumo da Proposta

Total Serviços de Análises
Total Custos Adicionais
Total da Proposta Comercial

R-SQ28.03

Rs 1.372,80
Rs 0,00
Rs 1.372,80
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€ondiçces Gcrais da Proposta
Validade da Proposta:

o

Essa

proposta tem validade de 30 dias a partir de sua emissão

Condições Comerciais:

o
¡
.
¡

Tipo de Contratação: Contrato anual com pagamento de 12 parcelas mensais de RS11440.
Forma de Pagamento: Boleto Bancário.
Prazo de Pagamento: 10 dias a partir da realização da amostragem.
Caso tenha a contratação de outros serviços, o faturamento respeitará as classificações fiscais de cada atividade,

o

estabelecidas no cartão CNPJ da MICROAMBIENTAL.
Os valores descriminados na proposta comercial contemplam todos os tributos inclusos.
Para apuração do imposto sobre serviço (lSS) será considerado o município onde está sediada a CONTRATADA
(São Caetano do Sul). Para os casos em que houver a retenção do ISS por conta da CONTRATANTE, o valor
correspondente será incorporado ao valor final desta proposta comercial.
As coletas poderäo ser realizadas aos sábados, domingos e feriados mediante a consulta de valores e

o
.
r

Podemos oferecer prazos "rush", mediante a consulta de valores e disponibilidade.
Em caso de solicitação de recoleta será elaborada uma nova proposta comercial.
Caso a CONTRATANTE desista da execução do serviço já iniciado, será devido a MICROAMBIENTALo valor dos

¡
.

disponibilidade.

serviços realizados até o momento (incluindo serviço de amostragem, análises parciais e insumos utilizados).

Aceite da Proposta:

.
.

A proposta deverá ser aceita por meio de "Pedidos de Compras" emitidos pela CONTRATANTE, bem como por
contratos entre as partes ou por meio de e-mail autorizando a execução do serviço.
A proposta de serviço aceita pela CONTRATANTE define claramente o seu consentimento para a subcontratação
dos ensaios identificados¡ prazos, valores referentes à execução dos ensaios e de serviços de amostragem ou
qualquer um dos itens descritos neste termo.

Serviços de Amostragem:

o

o
o
.
.

ACONTRATANTE deverá

disponibilizar um representante com conhecimento dos pontos de onde serão realizadas

as coletas das amostras, isto é, localização dos pontos, tipos de matr¡z e origem da água. Este representante,
que deverá ter autonomia ou autonomia delegada de decisão, será responsável por assinar a Ficha de Coleta ao
final do serv¡ço, atestando que a coleta foi realizada. Na ausência deste representante, a CONTRATANTE assumirá
todas as responsabilidades por eventua¡s divergências.
Cancelamento de serviços deverâo ser comunicados por e-mail em até 48 horas antes da data agendada. Caso o
cancelamento ocorra após o prazo estipulado, será cobrado o valor da taxa de visita de amostragem.
A CONTRATANTE deverá fornecer os recursos necessários para a realização de coletas em pontos de dificil acesso.
Em locais expostos a riscos de altura, a CONTRATANTE deverá apresentar infraestrutura mínima de segurança para
a ancoragem do técnico da MICROAMBIENTAL.

No caso de coletas em equipamentos de osmose reversa, termodesinfectoras ou em máquinas de diálise, a
deverá disponibilizar um representante para operar o equipamento.
Caso a CONTRATANTEopte pela contratação de laboratório terceiro para confrontamento de resultados, a
responsabilidade pelo pagamento deste serviço será exclusivamente de responsabilidade da CONTRATANTE. Em
casos de confrontamento de resultados, ambos os laboratórios deverão realizar a coleta no mesmo ponto e no
mesmo momento.

CONTRATANTE

Recebimento de Amostras:
a
a

A MICROAMBIENTAL isenta-se de qualquer responsabilidade referente aos dados e procedimentos de coleta,
preservação e transportes de amostras, quando a coleta for realizada pela CONTRATANTE.
Quando a coleta for realizada pela CONTRATANTE, a MICROAMBIENTAIfornecerá o material (frascos, gaze, gelo
reciclável...), porém o mesmo deverá ser retirado na sede da empresa. Caso o material seja enviado por correio, o
custo correrá por conta da CONTRATANTE. A MICROAMBIENTAL disponibilizará todas as informações referentes à
coleta por meio do e-mail amostraqem@microambiental.com.br.
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As amostras deverão ser entregues à MICROAMBIENTAL até às 12h00 do dia seguinte à coleta, respeitando-se o
prazo máximo de 24 horas de validade da amostra e deverão estar refr¡geradas entre 2eC a L09C.
As amostras deverão ser enviadas diretamente para a MICROAMBIENTAL, no endereço Rua José Ferrari, n'99, Bairro
Santo Antônio - São Caetano do Sul - CEP 09530-1L0 - SP.
As amostras devem ser entregues respeitando os seguintes prazos:
e Segunda-feira à Quinta-feira: das 08h00 às t7h00;
s Às sextas-feiras:08h00 às 12h00.

Forma de Entrega de Resultados:

Com o intu¡to de reduzir a utilização de papel e agilizar a entrega de resultados, os Relatórios de Análise serão
disponibilizados a CONTRATANTE através do Portal Web e poderão ser acessados por meio de login e senha de
acesso individual. O aviso de publicação será enviado por e-mail do contato cadastrado.
a Solicitação de envio do relatório impresso pelo correio, envio continuo por e-mail, ou reanálise no ato da coleta,
para todas as situações será gerada uma proposta comercial com todos os custos adicionais a serem cobrados
de forma avulsa.
a Caso seja necessária a revisão de relatório já publicado por equivoco, falta de informação ou outra solicitação
por parte da CONTRATANTE, será cobrado o valor adicional de RS 40,00 (quarenta reais) por revisão, a partir de
uma proposta comercial avulsa.
a A emissão de relatórios de ensaios apresentados em idioma estrangeiro deverá ser solicitada antes do início
dos serviços, estando sujeito à disponibilidade de profissional tradutor especializado no idioma solic¡tado. Este
serviço terá valor definido em tratativa comercial previamente acordada.

a

a
a

Para os prazos de liberação de resultados, conforme mencionados ac¡ma, serão considerados dias úteis

contados a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando as amostras forem coletadas pela

CONTRATANTE,

os laudos conterão os seguintes dizeres:

"As amostras foram analisadas conforme foram recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade
referente aos dados e procedimentos de amostragem, preservação e transporte das amostras".

Confidencialidade e lmparcialidade:
a

Os serviços são realizados com total qualidade e credibilidade. A MICROAMBIENTAL garante a completa
confidencialidade e imparcialidade na apresentação dos resultados, conforme a ABNT NBR ISO/lEC L7025.

Descrição das Metodologias de Análise:
Parâmetros

Metodologia

Contagem de Bactérias Heterotróficas - Determinação quantitativa pela
técnica de lnoculação em Profundidade

SMWW 22e Edição, Método

Coliformes Totais e Escherichìo coli - Determinação quantitativa pela técnica
de Membrana Filtrante

SMWW 222 Êdiçäo, Método

Coliformes Termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de
Membrana Filtrante
Coliformes Tota¡s e Escherichia col¡ - Determinação pela técnica de
P

rese nça/Au

sê nci a

rese nça/Au

Legionella spp, Legionello pneumophilo SG1 e SG 2-L4 - Determinação

quantitativa pela técnica de Membrana F¡ltrante

Pseudomonos oeruginoso

Presença/Ausência
rbid

i

m

de

étri co

Determinação de Carbono Orgânico Total (TOC) pelo método de Oxidação
com Persulfato na presença de Calor ou luz ultravioleta

R-SQ 28.03

B

l

UFC/mL

1 UFC/100
ML

SMWW 22e Edição,
9222 D

Método

1 UFC/100
m

SMWW 22a Edição, Método
B -2C

SMWW, 22? Edição, Método
9260

Endotoxina - Determinação pela técnica quantitativa - Método Cinét¡co
Tu

B

SMWW, 22e Edição, Método
9230 D

sê nci a

- Determinação qualitativa pela técnica

9222

9223

Enterococos foecolrs - Determinação Qualitativa pela técnica de
P

92L5

LQ

Teste ldexx

@

t utcl2so
ML

J

Pseudalert

United States Pharmacopeia
39 <85> - NF34 de 20L6
HACH, Método

(

10129

r,l

0,0600
EUlmL
0,3

mgll
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SMWW, 22a Edição, Método
2s10 B

1 US/cm

HACH, Método 8025

3 PrCo

HACH, Método 8008

0,02 mg/L Fe

Determinação de Fluoreto pela técnica de Espectrofot ometr¡a de Luz visível

HACH, Método 8029

O,02mg/L F-r

Determinação de Resistividade pela técnica Eletrolítica

SMWW, 22a Ediçäo, Método
2s10 B

Determinação de Sólidos Totais Dissolvidos pela técnica Eletrolítica

SMWW, 22a Ediçäo, Método

Determinação de Turbidez pelo método Nefelométrico

SMWW, 22e Edição, Método

Determinação de Cloro Livre , Total e Combinado pelo método
Colorimétrico (DPD)

SMWW 22e Edição, Método

Determinação de Condutividade pela técnica

Eletrolítica

I

Determinação de Cor pela técn¡ca
de Espectrofotometria de Luz Visível
Determinação de Ferro pela técnica de Espectrofotometria de Luz visível
-t

Determinação de pH pelo método Eletrométrico

25L0
2130

B

B

4500 cL

G

SMWW 22e Edição 4500

H+B

Determinação de Temperatura pelo método Eletrométrico

SMWW 22À Edição, Método

Amostragem em Água Bruta, Água Tratada e Água para consumo Humano

SMWW 22e Edição, Método

Amostragem em Água para Hemodiálise, Água para Diálise e Água para

SMWW 22ø Edição, Método

I

nj etáve ¡s

2550

B

5O/cm

Lme/L
0,1 NTU
Faixa: 0,1 a

8,00 mgll
Faixa: 1

à

13 pH
Faixa: 0 a

100'c

10608eC,9060
1060 e 9060

TtruaneLAPavadne

Dlreìõ{Aaiunta

R-SQ28.03

e
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TERMO DE ADTTAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAçAO DE SERy,çOS
Pelo presente termo de aditamento e na melhor forma de direito, as partes HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI OSS,

CNPJ 60.598.448\OO1O-71, localizado na Rua Jesuíno Joaquim da Silva, Jardim Nova ltapevi, ltapevi/SP,
departamento mantido pela Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social, neste ato representado

por seus procuradores Valdemir Moreira, brasileiro, divorciado, administrador hospitalar, RG 5.053.146-5/PR,
CPF/MF 926.418.659-04, e Pâmella Sousa Silva, brasileira, casada, administradora hospitalar, RG 29.887.5718/SP, CPF/M F 323.277 .898/42, ambos autorizados a agir em conjunto de dois, conforme instrumento público de
mandato outorgado perante o 14o Tabelião de Notas, domiciliados no endereço supra, doravante denominada
CONTRATANTE

e MIGRoAMB|ENTAL LABORATÓR|O, COMÉRCIO E SERVIçOS EM ÁeUn LTDA., com sede na Rua José
Ferrari, gg - Bairro Santo Antônio - São Caetano do Sul - SP - CEP 09530-110 - SP, inscrita no CNPJ sob no
68.312.03210001-66 e lnscrição Estadua|636.288.240.116, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si,

justo e acertado, a alteração do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, o que fazem nos
seguintes termos.

1

As partes decidem pela alteração do escopo do contrato, passando a acrescentar as análises descritas
naPC331612019.1 em seu objeto:

As atividades aqui descritas são prestadas de forma complementar àquelas já constantes no contrato
firmado entre as partes, não tendo o condão de excluir obrigaçöes.

2.

Em vista da alteração do objeto, a Cláusula 10 sofrerá alteraçöes, passando a constar da seguinte forma:

"A CONTRATANTE obriga-se a pagar à CONTRATADA o valor total mensal de R$ 1.513,20 (Um mil,
quinhentos e treze reais e vinte centavos)".
3.

A partir do inicio da prestação dos serviços, os valores descritos na Cláusula 2a deste instrumento serão
praticados pela CONTRATADA, devendo a CONTRATANTE arcar com sua integralidade, sob pena de
descumprimento contratual e aplicação das penas previstas em contrato.

o
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Ratificam-se as demais Cláusulas do Contrato firmado entre as partes, permanecendo as mesmas
vigentes e inalteradas.

juntamente com
E por estarem assim, certos e ajustados, firmam o presente em duas vias de igual forma e teor,
as testemunhas abaixo relacionadas
São Caetano do Sul, 01 de fevereiro de 2020
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MICROAMBIENTAL LABORATÓRIO, COMÉRCIO
E SERVIçOS EM ÁGUA LTDA
Eduardo de Carvalho R.'t' de Souza

RG:44'940.297'6
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Nome:

.FøZ

Testemunha 2

D";h lr'¿^les Çlr* le /rnl""le

Nome:
CPF no:

CpF no: 40o$ló.{{t-18

A*rr
Qoø.q0 [. òq8-

V6

-, ü,fu
Tiuane¡fr¡vadne

3ffiil;lr
A.

A.^'/\

Pâgina2 de2

MICRO

Proposta Comercia I P C331'6 /2019.I

AMBIENTAL
protegendo

.-ì

Av. senador Roberto simonsen,756
caetano do sul - SP - 09530-401
Tel/Fax: (11) 4228-L351

São

E-mail: microamb¡ental@microamb¡ental.com.br

ww.microambiental.com.br
cNPJ: 68.312.032/ooo1-66

sua ágtra

Þados do €llente

Cliente: Hospital Geral de ltapevi
EndeJeÇo: nua

OSS

lesyilo ]o.9quim da sily

I

a

CNPJ: 60.598.448/O0LO-7 L

s/n

Bairro: Jardim Nova ltapevi

Cidade: ltapevi

Estado: São Paulo

CEP: 06694 -230

Contato: Dener de Oliveira

De!:lamento: Manutenção

Telefone : (11.) 4143-8681

E-mail : manutencao@hgitapevi.org.br

São Caetano do Sul, 30 de Dezembro de 2019

Prezado(a) Sr(a). Dener de Oliveira,

Agradecemos a oportunidade de apresentarmos nosso trabalho. Com intuito de auxiliá-los nas suas atividades
enviamos nossa proposta para os serviços de Análise de Água - Adit¡vo de Contrato
A Microambiental mantém um Sistema de Garantia de Qualidade acreditado pela CGCRE/INMETRO e habilitado pela
REBLAS/ANVISA de acordo a norma ABNT NBR lso/lEC 17025.
Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas
Atenciosa mente,

Ariélle Colombo
a rielle @m icroa mbiental.com.br
Eseopo dos Servlços e Preços

Iteffi

1

=

Anállse dc Bebcdouro Aleatório - Contrato Mensal

Legislação/Norma de Referência: PRC

Preço Amostra

Tipo de Amostra
Áeua

N' 5, de 28 de Setembro de 2017, Anexo

rJallda

Rs 114,40

I

XX.

Quantidade

Preço Total

Prazo de Entrega

T2

Rs L.372,80

8 (dias úteis)

(*)'Odor (")'Cloro Livre; Coliformes
parâmetros: Turbidez; Contagem de Bactérias Heterotróficas; Cor Aparente; Gosto
- Campo;

ntal Lab o ratório Comércio e Serviço em Agua

€ustos Adlelonals
Despesas

Preço ltem

Quantidade

Serviço de Amostragem

R5 0,00

1

f'I
i

Preço Total
Rs 0,00

Resurrno da Proposta
I

Total Serviços de Análises
I

J

Total Custos Adicionais

1¡1

1a

nronola

I

l
I

I

com grc!1!

Rs 1.372,80

ls ono
Rs 1.372,80
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€onellçöes Gerals da Proposta
Validade da Proposta:

¡

Essa proposta

tem validade de 30 dias a partir de sua emissão

Condições Comerciais:

r
.
o
o

Tipo de Contratação: Contrato anual com pagamento de 12 parcelas mensais de R$114,40'
Forma de Pagamento: Boleto Bancário.
Prazo de Pagamento: L0 dias a partir da realização da amostragem'
Caso tenha a contrataçâo de outros serviços, o faturamento respeitará as classificações fiscais de cada atividade,

o

estabelecidas no cartão CNPJ da MICROAMBIENTAL.
Os valores descriminados na proposta comercial contemplam todos os tributos inclusos.
para apuração do imposto sobre serviço (lSS) será considerado o município onde está sediada a CONTRATADA
(São Caetano do Sul). Para os casos em que houver a retenção do ISS por conta da CONTRATANTE, o valor
correspondente será incorporado ao valor final desta proposta comercial.
As coletas poderão ser realizadas aos sábados, domingos e feriados mediante a consulta de valores e

o
o
¡

Podemos oferecer prazos "rush", mediante a consulta de valores e disponibilidade.
Em caso de solicitação de recoleta será elaborada uma nova proposta comercial.
Caso a CONTRATANTE desista da execução do serviço já iniciado, será devido a MICROAMBIENTAL o valor dos

¡
.

disponibilidade.

serviços realizados até o momento (incluindo serviço de amostragem, análises parciais e insumos utilizados).

Aceite da Proposta:

o
o

A proposta deverá ser aceita por meio de "Pedidos de Compras" emitidos pela CONTRATANTE, bem como por
contratos entre as partes ou por meio de e-mail autorizando a execução do serviço.
A proposta de serviço aceita pela CONTRATANTE define claramente o seu consentimento para a subcontrataçäo
dos ensaios identificados, prazos, valores referentes à execução dos ensaios e de serviços de amostragem ou
qualquer um dos itens descritos neste termo.

Serviços de Amostragem:

¡

o
o
.
¡

deverá disponibilizar um representante com conhecimento dos pontos de onde serão realizadas
as coletas das amostras, isto é, localização dos pontos, tipos de matriz e origem da água. Este representante,
que deverá ter autonomia ou autonomia delegada de decisão, será responsável por assinar a Ficha de Coleta ao
final do serviço, atestando que a coleta foi realizada. Na ausência deste representante, a CONTRATANTE assumirá
todas as responsabilidades por eventuais divergências.
Cancelamento de serviços deverão ser comunicados por e-mail em até 48 horas antes da data agendada. Caso o
cancelamento ocorra após o prazo estipulado, será cobrado o valor da taxa de visita de amostragem.
A CONTRATANTE deverá fornecer os recursos necessários para a realização de coletas em pontos de dificil acesso.
Em locais expostos a riscos de altura, a CONTRATANTE deverá apresentar infraestrutura mínima de segurança para
a ancoragem do técnico da MICROAMBIENTAL.
No caso de coletas em equipamentos de osmose reversa, termodesinfectoras ou em máquinas de diálise, a
CONTRATANTE deverá disponibilizar um representante para operar o equipamento.
Caso a CONTRATANTEopte pela contratação de laboratório terceiro para confrontamento de resultados, a
responsabilidade pelo pagamento deste serviço será exclusivamente de responsabilidade da CONTRATANTE. Em
casos de confrontamento de resultados, ambos os laboratórios deverão realizar a coleta no mesmo ponto e no
mesmo momento.

A CONTRATANTE

Recebimento de Amostras:

o
r

A

MICROAMBIENTAL

isenta-se de qualquer responsabilidade referente aos dados e procedimentos de coleta,

preservação e transportes de amostras, quando a coleta for realizada pela CONTRATANTE.
euando ã coleta for realizada pela CONTRATANTE, a MICROAMB|ENTALfornecerá o material (frascos, gaze, gelo
reciclável...), porém o mesmo deverá ser retirado na sede da empresa. Caso o material seja enviado por correio, o
custo correrá por conta da CONTRATANTE. A M|CROAMB|ENTALdisponibitizará todas as informações referentes à
coleta por meio do e-mail amostragem@microambiental.com.br.

R-SQ 28.03
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aq(r¿l

amostras deverão ser entregues à MICROAMBIENTALaté às 12h00 do dia seguinte à coleta, respeitando-se o
prazo máximo de 24 horas de validade da amostra e deverão estar refrigeradas entre 2eC a 1OeC.
a As amostras deverão ser enviadas diretamente para a MICROAMBIENTAL, no endereço Rua José Ferrari, n'99, Bairro
Santo Antônio - São Caetano do Sul - CEP 09530-110 - SP.
a As amostras devem ser entregues respeitando os seguintes prazos:
e Segunda-feira à Quinta-feira: das 08h00 às 17h00;
r) Às sextas-feiras: 08h00 às 12h00.

a As

Forma de Entrega de Resultados:

o
o

a entrega de resultados, os Relatórios de Análise serão
e poderão ser acessados por meio de login e senha de
Web
do
Portal
através
a
CONTRATANTE
disponibilizados
acesso individual. O aviso de publicação será enviado por e-mail do contato cadastrado.
Solicitação de envio do relatório impresso pelo correio, envio continuo por e-mail, ou reanálise no ato da coleta,

Com o

intuito de reduzir a utilização de papel e agilizar

para todas as situações será gerada uma proposta comercial com todos os custos adicionais a serem cobrados
de

forma avulsa.

necessária a revisão de relatóriojá publicado por equivoco, falta de informação ou outra solicitação
CONTRATANTE, será cobrado o valor adicional de RS 40,00 (quarenta reais) por revisão, a partir de
uma proposta comercial avulsa.
A emissão de relatórios de ensaios apresentados em idioma estrangeiro deverá ser solicitada antes do início
dos serviços, estando sujeito à disponibilidade de profissional tradutor especializado no idioma solicitado. Este
serviço terá valor definido em tratativa comercial previamente acordada.

oC aso seja
p or

o
¡

parte da

para os prazos de liberação de resultados, conforme mencionados ac¡ma, serão considerados d¡as úteis
contados a partir da entrada das amostras no laboratório.

¡ euando
,,As

as amostras forem coletadas pela

CONTRATANTE,

os laudos conterão os segu¡ntes dizeres:

amostras foram analisadas conforme foram recebidas, isentando o laboratório de qualquer responsabilidade
referente aos dados e procedimentos de amostragem, preservação e transporte das amostras".

Confidencialidade e lmparcialidade:

o

Os serviços são realizados com total qualidade e credibilidade. A MICROAMBIENTAL garante a completâ
confidencialidade e imparcialidade na apresentação dos resultados, conforme a ABNT NBR ISO/lEC 17025.

Descrição das Metodologias de Análise:
Parâmetros

Metodologia

Contagem de Bactérias Heterotróficas - Determinação quantitativa pela
técnica de lnoculação em Profundidade

SMWW 22t Edição, Método

coliformes Totais e

- Determinação quantitativa pela técnica
de Membrana Filtrante

Escherichio coli

9215

B

SMWW 22e Edição, Método
9222

B

SMWW 222 Edição, Método

Coliformes Totais e Escherichiøco/í - Determinação pela técnica de

SMWW 22e Edição, Método

P

Enterococos Íaecølrs

rese nça/Au

sê n ci a

- Determinação Qualitativa pela técnica
P rese nça/Au

de

sê nci a

Legionellø spp, Legionella pneumophila SG1 e SG 2-L4 - Determinação

quant¡tativa pela técnica de Membrana Filtrante

Pseudomonos øeruginosa

- Determinação qualitativa pela técn¡ca de
Presença/Ausência

Endotoxina - Determinação pela técnica quantitativa - Método Cinético

Turbidimétrico

Determinação de Carbono Orgânico Total (TOC) pelo método de Oxidação
com Persulfato na presença de Calor ou luz ultravioleta

9223

l

UFC/mL

1 UFC/100
ML

Coliformes Termotolerantes - Determinação quantitativa pela técnica de
Membrana Filtrante

9222

LQ

1 UFC/100
m

D

B -2C

SMWW, 22e Edição, Método
9230 D
SMWW, 22e Edição, Método
9260

Teste ldexx

@

Pseudalert

United States PharmacoPeia
39 <85> - NF34 de 20L6

ffi

7 UtC/250
ML

J

HACH, Método

10129

0,0600
EUlmL

0,3 mg/L
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Determinação de Condutividade pela técnica Eletrolítica

SMWW, 22e Edição, Método
2510

B

1 ¡rS/cm

L

Determinação de Cor Pela técnica
de Espectrofotometria de Luz Visível

HACH, Método 8025

Determinação de Ferro pela técnica de Espectrofotometria de Luz visível

HACH, Método 8008

0,02 mglL

Determinação de Fluoreto pela técnica de Espectrofotometria de Luz visível

HACH, Método 8029

0,02

3 PtCo

Determinação de sólidos Totais Dissolvidos pela técnica Eletrolítica
Determinaçâo de Turbidez pelo método Nefelométrico
Determinação de Cloro Livre , Total e Combinado pelo método
Colorimétrico (DPD)

SMWW, 22e Edição, Método
25L0

B

SMWW, 22a Edição, Método
2510

B

SMWW, 22a Edição, Método
2130

B

SMWW 22ø Ediçäo, Método
4500 cL

G

SMWW 22e Edição 4500

Determinação de pH pelo método Eletrométrico
Determinação de Temperatura pelo método Eletrométrico
Amostragem em Água Bruta, Água Tratada e Água para consumo Humano
e

Água para

H+B

SMWW 22a Edição, Método
2550

B

t\l

.

ôôôô

I

Fe

mg/lt-

5Q/cm

tme/L
0,1 NTU
Faixa: 0,L a

8,00 mgll
Faixa: 1
13 pH

à

Faixa: 0

a

100'c

SMWW 22? Edição, Método

10608eC,9060

SMWW 22a Edição, Método
1060 e 9060

$-.t"ffi
R-SO 28.03

i

l

Determinação de Resistividade pela técnica Eletrolít¡ca

Amostragem em Água para Hemodiálise, Água para Diálise
I njetáve i s

I

,/

141.n3
Adjunte
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8" TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAçÁO DE SERYIçOS
Pelo presente termo de ad¡iamento e na melhor forma de direito, as partes I-{OSPITAL GERAL DE

ITAPEVI OSS, CNPJ 60.598.44810010-71,localizado na Rua Jesuíno ioaquim da Silva, Jardim Nova

Itapevi, ltapevi/SP. departamento mantido peìa CRUZAÐA BANDEIRANTE SÃO CAM¡LO
ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL, neste ato representado por seus procuradores Valdemir Moreira,

brasileiro, divorciado, admin¡strador hospitalar, RG 5.053.146-5/PR, CPF/lviF 926.418.659-04, e
Pâmella Sousa S¡lva, brasileira, casada, administradora hosp¡talar. RG 29.887.571-8/SP CPF/[V|F
323.277.898142, ambos autor¡zados

mandato outorgado perante

o

denominada GoNTRATANTE

a agir em conjunto de dors, conforme Ìnstrumento público de

140 Tabelião

de Notas, domicil¡ados no endereço supra doravante

e MtCROAMBtENTA|- LABORATÓRtO, COMÉRCIO É SERVTçOS

EM ÁGUA LTDA., com sede na Rua José Ferrari, 99 - Bairro Santo Antônio - São Caetano do Sul -

SP

-

CEP 09530-110

-

SP, Ìnscr¡ta no CNPJ sob no 68.312.032/0001-66 e lnscriçäo Estadual

636.288.240.116, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acertado. a alieraçäo
do contrato de prestação de serv¡ços firmado entre as partes, o que fazem nos seguintes termos.

As partes tem interesse na manutençáo e adequação do presente Contrato, em v¡Íude da
prorrogação do prazo de v¡gência, nos seguintes termos:

2.

3.

Resolvem as Partes prorrogar a vigência do Contrato ora aditâdo, 01 de outubro de 2020 a21
de dezembro de 2021

Acordam as partes, que será mantido o preço da prestação de serv¡ços conforme abaixo
"A CONTRATANTE obr¡ga-se a pagar à CONTRATADA o valor total mensal de R$ 1 .531 ,57
(um m¡|, quinhentos e trinta e um reais e c¡nquenta e sete centavos)".

4. A partir do ¡nÍcìo da prestação

dos serviços, os valores descritos na Cláusula 3a deste

instrumento serão praticados pela CONTRATADA, devendo a COl,'ITRATANTE arcaT com sua

integralidade, sob pena de descumprimento contratuaì e aplicação das penas previstas em
contrato

&
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Ratificam-se as dema¡s Cláusulas do Contrato f¡rmado entre as partes, permanecendo as
mesmas vigentes e inalteradas.

E por estarem assim, certos e ajustados, firmam o presente em duas vlas de igual forma e teor,

juntamente com as testemunhas abaixo relacionadas.
Itapevi. 10 de agosto de 2020

Cruzada Bande¡rante Såo Camiìo Assistência Méd¡co Social
Hospital Geral de ltapevi OSS
CONTRATANTE

Pâmella Sousa Silva
DÌretor Admi

rativo

Assessora da Diretoria

( )':
I\,'IICROAI\,4BIE TAL LAB. CONiI E

¿
SERV Efú AGUA LTDA

EDUARDO DE CARVALHO RAGGI THOI\,1E DE SOUZA
RG

no

44.940.297-6

CONTRATADA

"'^-" i:Í;:l::rR r de sou¿â
CrFt 3J7.Og6.B6t-:,4

Testemunhês

(--',al,

11 V¿,"v;.

Ý, 1/d'-

2

lvlara Regina Rodigues

F ipe

RG: 22.540.690-1

Taddeo Soares

G:8.957.368-7

c

cPF . 133 .104 .768-47

195.275.108-05

peráçoes

&

&&#
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