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ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ESPÍRITO SANTENSE 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

 HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES 
 
 
1- OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
O objeto do presente é a contratação de empresa de consultoria e operação do tratamento do efluente da Estação 
de Tratamento de Esgoto do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, acompanhamento de parâmetros de 
entrada e saída, e consolidação do efluente de saída, objetivando manter a estrutura com manutenção adequada 
e alcançando os níveis de tratamento de efluente conforme normas vigentes. 
 
2 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
- Emissão de ART de operação 
- Avaliação crítica das Analises laboratoriais dos efluentes emitindo parecer quanto ao avanço no tratamento e 
realizar ajustes no sistema para alcançar a melhor eficiência no tratamento do esgoto. 
- Propor melhorias no sistema sempre que for necessário 
- Acompanhar o consumo dos produtos utilizados no tratamento para solicitar aquisição com antecedência. 
- Acompanhamento do crescimento da biomassa e desenvolvimento de metodologia para a melhor formação 
destas. 
- Realizar treinamentos para a equipe interna 
- Emissão de relatório mensal apresentando os serviços executados, evoluções no tratamento do esgoto e as 
melhorias ou falhas no processo, quando pertinentes.  

 
3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

No mínimo 01 (hum) atestado 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. 

 
4 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

A CONTRATADA deverá fornecer os EPIs, uniformes, refeição e identificação necessários à execução dos 
serviços. 

 

5 – FORMA DE REMUNERAÇÃO 

O pagamento será fixo mensal, 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. 

 
7 – A VIGÊNCIA DO CONTRATO  
O contrato será até o aceite final por parte da CONTRATANTE. 

 
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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