
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA COM DESCARTE DE LIXO CLASSE A, B e C EM LOCAL LICENCIADO.

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O objeto deste termo de referência tem por objetivo contratar serviço de locação de caçamba estacionária com
descarte de lixo das classes A, B e C em local licenciado.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Empresa deverá disponibilizar 01 (uma) caçamba estacionária de 5m3 para ficar alocada nas dependências do
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e disponibilizar a sua retirada quando for acionada.

3 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:
A CONTRATADA deverá descartar todo material da caçamba em local licenciado e apresentar os certificados de
descarte de cada remoção (ticket de pesagem do aterro) mensalmente na emissão da nota fiscal.
A CONTRATADA deverá estar licenciada pelo IEMA para a realização de descartes de resíduos da classe A, B e
C.
A CONTRATADA deverá respeitar a resolução CONAMA 307 quanto ao descarte do material.

5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento será mensal, mediante a apresentação de nota fiscal, certificados de descarte de cada remoção
(ticket  de pesagem do aterro),  comprovações de descarte  em local  licenciado e certidões que comprovem a
regularidade fiscal da CONTRATADA. 

6 - CONTRATO
Não é permitida a contratada a subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, bem como sua cessão ou
transferência, total ou parcial.

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato será até o aceite final por parte da CONTRATANTE.

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
a) As propostas deverão ser entregues no Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no Hospital Drº Jayme
Santos Neves ou pelo e-mail compras@hejsn.aebes.org.br em até 3(três) dias após a sua publicação.
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