
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FUNERÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS
ANATÔMICAS ORIUNDAS DE AMPUTAÇÃO AO CEMITÉRIO.

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1- O OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O objeto deste termo de referência tem por objetivo contratar serviços de transporte de peças anatômicas, oriundas de
amputação, devidamente acondicionadas, ao cemitério municipal em Serra/ES.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Transporte de peças anatômicas, oriundas de amputação, ao cemitério.

3 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

 As peças acondicionadas deverão ser recolhidas no HEJSN e encaminhadas ao cemitério São Domingos
em Serra/ES.

 As peças estarão embaladas em sacola plástica e dispostas em caixas plásticas com tampa.

 Após o envio, as caixas plásticas deverão ser devolvidas ao HEJSN.

 O envio das peças ocorrerá 2x/semana.

4 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço
para o qual é contratada.

Os serviços, objeto deste instrumento, serão realizados pela CONTRATADA, tendo por executores profissionais
plena e legalmente aptos, capacitados e habilitados, todos do quadro funcional da CONTRATADA.

5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
O pagamento será efetuado mediante a apresentação de nota fiscal e certidões que comprovem a regularidade
fiscal da CONTRATADA, sendo pago até o 10º dia do mês subsequente à prestação de serviços.

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 terá vigência até 31 de Outubro de 2017.

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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