
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIDROS INTERNOS
E EXTERNOS, VIDRAÇAS, BREEZES, DIVISÓRIAS, JANELAS, PORTAS DE VIDRO E VITRINES.

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 limpeza de vidros internos e
externos, vidraças, breezes, divisórias, janelas, portas de vidro e vitrines nas dependências do Hospital Estadual
Dr. Jayme Santos Neves que se encontra sob a gestão da contratante.

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Os  serviços  serão  realizados  pela  contratada,  tendo  por  executores,  profissionais  plena  e  legalmente  apto,
capacitados e habilitados, todos do quadro funcional, sócio ou associado da contratada.
Executar  os  serviços descriminados no objetos  da prestação dos serviços,  por  04  dias  na  semana,  com 04
(quatro) ASG e 01 (um) encarregado.
Fornecer  todo  o  material  de  higienização,  detergente,  limpa  vidros,  entre  outros  e  todos  os  acessórios
necessários, tais como baldes, panos, rodo mop, fibras e lavadora a jato.
Fornecer à contratante todas as informações necessárias à plena execução dos serviços contratados.
Fornecer  os  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI'S),  uniformes,  refeição  e  identificação,  necessários  à
execução dos serviços.
 

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.

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.

7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO 
O contrato terá vigência de 12 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 5 (cinco) dias, após a sua publicação.

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


