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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA GUARDA DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL 
ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 

 
1 – OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Serviço de guarda de documentos do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves 
 
 
2 – OBJETIVO DO CONTRATO 
Garantir a integridade dos documentos do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves armazenados em 
local apropriado. 
 
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Necessitamos de um espaço para armazenamento inicialmente de aproximadamente 4.000 caixas tipo 
“box”, sendo este volume ampliado progressivamente. O arquivamento deverá ser em caixas de 20kg, 
identificadas e lacradas. 
 
4 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
4.1 – SERVIÇO: 

 Os documentos deverão ser armazenados verticalmente, em local apropriado; 

 O local de armazenamento deverá conter sistema de combate de incêndio; 

 O ambiente deve ser livre de insetos e umidade; 

 O atendimento das solicitações deverá ocorrer em até 48 horas após a solicitação dos 
documentos; 

 A empresa deverá fornecer serviço de translado das caixas em casos de solicitações; 

 

4 .2 – EQUIPAMENTOS: 
4.2.1 – A empresa deverá fornecer: 

 Caixas de 20kg; 

 Lacres; 

 
4.3 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS 

 
Garantir a integridade dos documentos do Hospital Estadual Dr Jayme Santos Neves armazenados em 
local apropriado. 

 

4.4 – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS 

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

 
4.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
a) No mínimo 02 (dois) atestados de bom desempenho em serviços da mesma natureza e porte, 
fornecidos pelas contratantes dos serviços, contendo, necessariamente, a especificação dos serviços 
executados e o prazo de execução/contratação. 
 

5 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O contrato terá vigência de 12 meses. 
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6- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

a) A empresa contratada deverá confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados a esta atividade. 

b) A empresa deverá manter total sigilo das informações obtidas e ter o máximo cuidado no manuseio 
dos documentos; 

c) A empresa deverá apresentar alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros; certificado 
de controle de sinantrópicos; 

d) As propostas deverão ser entregues no setor de Compras, no 2º andar do Núcleo Administrativo no 
Hospital Estadual Drº Jayme Santos Neves, ou pelo e-mail da AEBES compras@hejsn.aebes.org.br em 
5(dias), após a sua publicação. 


