
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSI TÊNCIA TÉCNICA,
PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR E PAINEL DE CONTROLE.

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
O objeto do presente é a contratação de empresa para prestação de serviços de assistência técnica, preventiva e
corretiva no grupo de geradores e painel de controle do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, com o intuito
do bom andamento e operacionalização das máquinas.

2 – DO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS
A manutenção se dará da seguinte forma:

2.1 – Manutenção Preventivas Diárias:
- Nível de óleo lubrificante;
- Nível de óleo Diesel;
- Nível de Refrigeração;
- Ruídos anormais no motor;
- Filtro de ar, pré filtro e coletor de pó;
- Filtro separador de água-combustível

2.2 – Manutenções Preventivas Semanais:
- Drenar água dos reservatórios de ar;
- Verificação de tubos, mangueiras e abraçadeiras;
- Sistema de Injeção de combustível;
- Nível de eletrólito da bateria;
- Verificar alternador de energia;
- Realizar teste sem carga e com energia.

2.3 – Manutenções Preventivas Menais:
- Tensão de Correa;
- Painel de Controle;
- Fluxo de Ar;
- Retirar água e sedimentos no tanque de combustível.

2.4 – Manutenções Preventivas Semestrais:
- Substituição de Filtro Combustível;
- Substituição de Óleo Lubrificante;
- Substituição de Filtro Refrigerante;
- Respiro de Cárter;
- Concentração de aditivo do refrigerante

Qualquer outra manutenção que não esteja relacionada na lista superior, mas que entenda como essencial para a
garantia da vida útil e segurança dos equipamentos deverá ser implementada.
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A manutenção se dará independente de qualquer anormalidade nos equipamentos, sendo necessário a presença
de um profissional em todos os dias úteis para o acompanhamento da entrada do sistema de geração às 18h00
com saída as 21h00. 
O atendimento para chamadas de emergência, fora dos horários estabelecidos em contrato não poderá exceder
45 minutos desde o acionamento.

3 – QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
A empresa deve estar devidamente habilitada, consoante a legislação regulamentar, para a prestação do serviço
para  o  qual  é  contratada.  Devendo  fornecer  sempre  que  solicitado,  as  certidões  de  regularidade  fiscal  que
comprovem  a  manutenção  da  situação  de  adimplência  e/ou  regularidade  junto  à  Receita  Federal,  Instituto
Nacional  de Seguridade Social,  Secretaria  Municipal  de Finanças,  neste Estado ou da sede da empresa;  As
certidões negativas de débitos Federal, Estadual, Municipal, Tributos e contribuições federais, INSS e trabalhistas,
bem como certificado de regularidade de FGTS e cópia de folha de pagamento.

4 – FORMA DE REMUNERAÇÃO
Os pagamentos serão realizados, até o dia 10 do mês subsequente à prestação do serviço, após a emissão da
nota fiscal.

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

6 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 12 meses.

7 - 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 5 (cinco) dias, após a sua publicação.
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