
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E ANÁLISES
FISICO-QUIMICAS DE ÁGUA.

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 tratamento e análises  físico-quÍmicas de água.

2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
Tratamento de água potável com análises físico-químicas e análise de potabilidade em 1 reservatório.

3 – DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

 Todos os produtos utilizados para o tratamento da água e equipamentos utilizados na dosagem destes
produtos serão de responsabilidade da contratada.

 Parâmetros para análise físico-química:
*Resíduos Suspensos
*PH
* Ferro
* Dureza Total
* Dureza de Cálcio
* Dureza de Magnésio
* Alcalinidade OH
* Condutividade
* Cloretos
* Silica
* Nitrito.

 As análises e o tratamento serão realizadas mensalmente em 1 reservatório.

 O volume estimado de água do reservatório é de 170m³.
 A CONTRATADA deverá fornecer os EPI's, uniformes, refeição e identificação, necessários à execução

dos serviços.

 A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações necessárias para a plena execução dos serviços.

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

 A empresa deve ter as seguintes licenças: Sanitária,  Anvisa e o responsável técnico registro CREA.

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.
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7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 16 meses.

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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