
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY.

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  Motoboy  atendendo  as
necessidades da Contratante na realização de entregas e coletas  de documentos, materias  diversos e serviços
burocráticos.

2 – 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.

3- DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO  
A empresa  deverá  disponibilizar  um  motoboy,  devidamente  motorizao, no  horário  comercial,  qual  seja:  de
segunda-feira a sexta-feira de 08h00 às 18h00, sendo responsável pela realização de entregas e coletas de
documentos e materiais, realização de serviços burocráticos em repartições públicas, cartórios entre outros. 
Será de responsabilidade da Contratada a manutenção da moto, a reposição do funcionário em caso de falta, a
alimentação e o plano de saúde com cobertura para acidente de trabalho e quaisquer outros riscos trabalhistas e
cíveis. 

4 – CONTRATO

4.1  –  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.

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

6 – FORMA DE REMUNERAÇÃO 
O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a emissão da Nota Fiscal com a comprovação do serviço.

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.

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


