
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL

TERMO DE REFERÊNCIA 
 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES

1 – OBJETO: 
O objeto do presente é o fornecimento de combustível diesel para abastecimento do grupo gerador de propriedade
do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, que se encontra sob a gestão da contratante. 

2 – DO ATENDIMENTO
A empresa deverá realizar o abastecimento com diesel do grupo gerador em até 24 (vinte e quatro) horas após a
solicitação feita pelo setor de manutenção do Hospital.

3 – FORNECIMENTO
A empresa fará o abastecimento do combustível em caminhão tanque aferido e capacitado pelo INMETRO, com
bombeio e medidor  de vazão, se responsabilizando, integralmente,  pela segurança das partes e dos demais
envolvidos na prestação do serviço, bem com terceiros que estiverem expostos ao local do abastecimento.

4 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FORNECEDOR
A empresa deverá ser devidamente autorizadas pelos órgãos competentes a exercer a atividade de manipulação,
transporte,  distribuição e comércio  de combustível  diesel,  e executar  os serviços,  de acordo com as normas
técnicas e legislações vigentes. 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.

5 – CONSUMO
Estima-se uma média de 15.000 litros/mês

6 – REAJUSTES
A empresa deverá informar através de comunicado sempre que houver um reajuste nos preços, impostos pelo
Governo Federal e pela Petrobrás.

7 – CONTRATO

7.1  –  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.

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

9 – 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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