
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E NO
FORNECIMENTO DE DISPENSADORES DESTES PRODUTOS SOB A FORMA DE COMODATO

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 o fornecimento de papel higiênico, papel toalha e sabonete
e álcool destinados à higienização das mãos e  o fornecimento de dispensadores sob a forma de comodato  ao
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves que se encontra sob a gestão da contratante.

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Preparação  alcoólica  para  higienização  das  mãos  devidamente  regularizado  junto  à  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária – ANVISA, sob as formas gel, espuma ou spray contendo álcool, na concentração final mínima
de 70% com atividade antibacteriana comprovada por testes de laboratório in vitro (teste de suspensão) ou in vivo,
destinadas  a  reduzir  o  número  de  microrganismos,  contendo  emolientes  em  sua  formulação  para  evitar  o
ressecamento da pele; Papel toalha suave, bobina (rolo) e interfolhado, alvejado e não alvejado, composto com
70% e 100% de fibras celulósicas, sem fragrância, impureza ou furos, que não libere partículas e que possua boa
propriedade de secagem; Sabonete neutro para higienização das mãos devidamente regularizado junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA sob as formas líquido ou espuma, com pH compatível com a pele, sem
fragrância, contendo emolientes em sua formulação para evitar o ressecamento da pele; Papel higiênico suave,
rolo com folha simples e dupla, resistente, macio, de boa flexibilidade, que não libere partículas, que possua alta
capacidade para absorção de líquidos;

Dispensadores  de  preparação  alcoólica  para  higienização  das  mãos  sob  as  formas  gel,  espuma  ou  spray.
Dispensadores de papel toalha bobina (rolo) e interfolhado. Dispensadores de sabonete para higienização das
mãos sob as formas líquido ou espuma. Dispensadores de papel higiênico rolo;

 
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
O pagamento será efetuado no décimo dia do mês seguinte a prestação de serviço, mediante a emissão da Nota
Fiscal com a comprovação do serviço.

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

Avenida Paulo Pereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras, Serra, ES.
Telefone: 3331-7589 / 3331-7542



O período de vigência do contrato será até 31 de Outubro de 2017.

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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