
 

 

EDITAL QUE OBJETIVA A SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA MODALIDADE COLETA 

DE PREÇOS, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, E 

MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE GERIDOS 

PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES – COLETA DE PREÇO Nº 009/2021 

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/10/2021 

HORÁRIO: 10h00min 

 

LOCAL: PRAÇA MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS N°65, SÃO PAULO/SP 

 

A ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA – ASF torna público processo para a SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES, na modalidade COLETA DE PREÇOS 008/2021, PROCESSO ASF nº 

027/2021, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE 

INSUMOS, E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

GERIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA (“ASF”), conforme descrição do 

Anexo I – Memorial Descritivo, que é parte integrante do presente processo. 

 

1. O certame será julgado e processado com fundamento no Regulamento para 

Compras e Contratação de Serviços da ASF publicado no sítio da ASF – campo 

transparência/compliance e integridade, bem como nos princípios constitucionais 

estabelecidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

 

2. Este Edital poderá ser consultado na íntegra no site www.saudedafamilia.org ou 

solicitá-lo através do e-mail selecaodefornecedor@saudedafamilia.org. 

 

3. A sessão de processamento do certame será realizada por videoconferência, no dia 

13/10/2021 às 10h00min e será conduzida pelo Responsável pelo certame, com 

o auxílio da Equipe de Apoio.  

 

4. Os envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação das 

empresas interessadas deverão estar rubricados no fechamento e serem entregues 

na recepção da Associação Saúde da Família, no endereço acima mencionado, até 

as 16h00min do dia 08/10/2021 contendo os seguintes dizeres: 



 

 

 

Envelope nº. 01 – Proposta 

Seleção de Fornecedores – Coleta de Preço nº 009/2021 

Processo ASF nº 028/2021 

Nome da empresa/CNPJ 

E-mail da empresa  

 

 

Envelope nº. 02 – Habilitação  

Seleção de Fornecedores – Coleta de Preço nº 009/2021 

Processo ASF nº 028/2021 

Nome da empresa/CNPJ 

E-mail da empresa  

 

5. DO OBJETO  

 

5.1. A presente Seleção de Fornecedores, na modalidade COLETA DE PREÇOS, objetiva 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, E MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA, PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE GERIDOS PELA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA (“ASF”), conforme descrição do Anexo I – Memorial 

Descritivo, integrante do presente processo. 

 

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

6.1  Os interessados que necessitarem de informações ou esclarecimentos 

complementares relativamente ao presente ato convocatório deverão, solicitá-los 

até 02 (dois) dias úteis anteriores contados a partir da data  

fixada para recebimento das propostas até às 17h00min, por via eletrônica: 

selecaodefornecedor@saudedafamilia.org ou através de protocolo na sede da ASF, 

sito a Praça Marechal Cordeiro de Farias n. 65 – Higienópolis – São Paulo. 

6.1.1 Nos pedidos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, 

Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e 

disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-

mail), sob pena de não ser apreciado.  

6.2  Sem prejuízo dos esclarecimentos pedidos no item anterior, qualquer pessoa, física 

ou jurídica, é parte legítima para impugnar este edital, desde que o faça com 

antecedência de até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento das 

propostas até às 17h00min através de protocolo na sede da ASF.  



 

 

6.2.1 Quando o acolhimento do pedido de esclarecimento ou impugnação implicar 

alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas e/ou 

documentos habilitatórios, será designada nova data para a realização deste 

certame, sendo este devidamente publicado no endereço eletrônico da 

entidade. 

6.2.2 Incumbe às empresas proponentes alegar a exigência excessiva de 

quaisquer cláusulas do presente Edital, sob pena de preclusão. 

6.3 A impugnação feita tempestivamente pela empresa proponente, não a impedirá de 

participar do certame.  

6.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão publicadas no 

endereço eletrônico da ASF e encaminhadas diretamente aos interessados.  

 

7.  DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 Poderão participar do certame todos os interessados, que desenvolvam atividades 

pertinentes e compatíveis ao objetivo da presente Seleção de Fornecedores e que 

estejam de acordo com as exigências deste Edital. 

7.2 Será vedada a participação de empresas: 

 

7.2.1 Declaradas inidôneas para licitarem e contratarem com a Administração 

Pública; 

7.2.2 Suspensas temporariamente ou impedidas de licitarem e contratarem 

com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, nos termos 

das legislações pertinentes: art. 87, inciso III e art. 88 da Lei Federal 

8.666/93, art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, art. 38, inciso II da Lei 

Federal 12.529/2011 e art. 33, incisos IV e V da Lei Federal 12.527/2011; 

7.2.3 Os que tenham sido proibidos de contratar com o Poder Público em razão 

de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do 

artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92; 

7.2.4 Que estejam inscritas no Cadastro Nacionais de Empresas Inidôneas e 

Empresas Punidas – CEIS e CNEP, nos termos do art. 22º e 23º da Lei 

12.846/2013; 

7.2.5 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

7.2.6 Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial. 

7.2.7 Que tiverem sido recorrentemente penalizadas e/ou contratos rescindidos 

por má prestação de serviços junto à Associação Saúde da Família; 



 

 

7.2.8 Cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados sejam 

funcionários da ASF ocupante de cargos de direção, chefia e 

assessoramento ou que tenham feito parte do seu quadro funcional em 

algum momento; 

7.2.9 Cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados sejam 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de funcionários da ASF ocupantes de cargos 

de direção, chefia e assessoramento. 

7.2.10 Cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados que exerçam 

cargos junto à Administração Pública direta ou indireta, em qualquer 

esfera de atuação, atrelada à fonte pagadora dos recursos públicos para 

a presente contratação. 

7.2.11 Constituídas há menos de 01 (um) ano; 

7.2.12 Constituídas na forma de sociedades cooperativas; 

7.2.13 Cujo objeto social e/ou atividade econômica não seja pertinente e 

compatível com o objeto desta Seleção de Fornecedores. 

7.3 A Associação Saúde da Família reserva-se no direito de recusar a participação de 

pessoa jurídica que tenha demonstrado incapacidade administrativa ou técnica ou 

ainda má conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a entidade, 

não havendo que se falar em direito de reclamação, indenização ou reembolso de 

quem se entender prejudicado. 

7.4 A participação da empresa interessada deverá ter o conhecimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

e a aceitação irrestrita das instruções e das condições do certame, tais como 

estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, 

instruções, retificações, que passarão a fazer parte do instrumento convocatório 

como se nele estivessem transcritos, de modo que não poderá a empresa 

proponente alegar seu desconhecimento. 

 

7.5 Devido ao Decreto Municipal nº 59.283/2020, o qual declarou emergência no 

Município de São Paulo, não haverá sessão presencial, sendo, então, realizada por 

videoconferência. 

7.6 Aos que se interessarem em participar da Sessão Pública por videoconferência 

deverão dispor de dispositivos de multimídia (computador, smartphone, tablet 

entre outros) com acesso à internet, que possibilite a comunicação audiovisual. 

7.6.1  Quando da entrega dos envelopes pelas empresas interessadas em 

concorrer, a ASF encaminhará ao e-mail informado nos envelopes, conforme 



 

 

item 4, o link de acesso para a videoconferência, o qual será enviado em 

até uma hora antes da realização da sessão. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO  

 

8.1 A empresa proponente deverá apresentar seu representante legal ou um 

representante que comprove possuir os poderes, inclusive para negociação de 

valores e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme 

Carta de Credenciamento ANEXO II, ou através de procuração pública ou 

particular, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, devendo 

entregar os documentos que os credencie a participar deste certame, no mesmo 

momento da entrega dos ENVELOPES Nº 01 e Nº 02, porém, os documentos de 

credenciamento devem estar fora dos referidos envelopes. 

8.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, os 

quais deverão constar fora dos envelopes de proposta e de habilitação, sob pena 

da responsável pelo certame invocar o subitem 8.5:  

8.2.1  Carta de Credenciamento, conforme Anexo II; ou Procuração 

Pública ou Particular com firma reconhecida; 

8.2.2  Cópia autenticada do documento de identificação com foto. 

8.2.3  Cópia autenticada do Contrato Social/Estatuto/Requerimento 

Individual. 

8.2.4 Cópia simples do cartão CNPJ. (Caso a empresa não entregue 

cópia deste item, não será descredenciada, podendo a equipe do 

certame emitir o documento para consulta) 

8.3 Será admitido apenas 01 (um) representante de cada EMPRESA PROPONENTE 

credenciada, sendo que nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 

representar mais de uma empresa neste certame, sob pena de exclusão sumária 

das representadas. 

8.4 Os documentos necessários ao credenciamento serão retidos para a 

oportuna juntada aos autos do processo de seleção de fornecedores. 

8.5 Na hipótese de a empresa participante não enviar os documentos para 

credenciamento, na forma do disposto nos itens acimas deste Capítulo, não será, 

por isso, inabilitada para participar da seleção de fornecedores, mas tão somente 

não poderá a empresa participante se manifestar durante as sessões. A proponente 

sem representante não poderá qualificar qualquer um como legítimo defensor dos 

interesses desta; não terá o direito de manifestar interesse na interposição de 

recursos, tampouco solicitar que se consignem observações que eventualmente 



 

 

julgue necessárias, sendo considerado apenas o valor apresentado na sua proposta 

comercial. 

8.6 Após a abertura dos envelopes, não caberá à empresa proponente a desistência 

nem tampouco alteração de preço de sua proposta. 

 

9.  DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “PROPOSTA”  

 

9.1 A proposta deverá ser elaborada de acordo com o Anexo III, em papel timbrado 

da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas 

de uso corrente. Além disso, a proposta deverá ser apresentada sem rasuras, sem 

emendas, sem borrões ou entrelinhas, sendo datada e assinada pelos 

representantes legais da EMPRESA PROPONENTE ou pelo procurador, devidamente 

habilitado. 

9.2 O valor ofertado deverá incluir todos os custos, tributos e todas as demais despesas 

diretas e indiretas indispensáveis para execução do objeto da presente seleção de 

fornecedores. Os preços apresentados devem conter apenas 2 (duas) casas 

decimais após a vírgula. 

 
9.2.1  A proposta apresentada com mais de duas casas decimais após a virgula, 

não será desclassificada, no entanto, a equipe responsável pela seleção 

de fornecedor, tão somente irá considerar o valor até a segunda casa 

decimal após esta. 

9.3 Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos 

envelopes, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. 

9.3.1 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 

assinatura do Contrato, ficam as empresas proponentes liberadas dos 

compromissos assumidos. 

9.4 A proposta deve constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 

qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

9.5 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade da empresa proponente, bem assim, pelas transações que forem 

efetuadas em seu nome. 

9.6 Eventuais falhas ou outras irregularidades na proposta comercial apresentada 

poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do certame. 

 

10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE PROPOSTAS  

 



 

 

10.1  Em horário e local indicado será aberta a sessão de processamento da SELEÇÃO DE 

FORNECEDORES por videoconferência, iniciando-se com a abertura dos 

envelopes das propostas. 

10.2. As propostas deverão ser apresentadas considerando a média de mercado auferida 

pela Associação Saúde da Família, cujo(s) valor(es) segue(m) abaixo: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS 
VALOR 

UNITÁRIO POR 
POSTO 

1 
Posto de limpeza 24 horas, de segunda a domingo, inclusive 

feriados.  
20.028,63 

2 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a domingo, 

inclusive feriados.  
7.794,77 

3 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriados. 
7.140,18 

4 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sábado, 

inclusive feriados. 
7.323,51 

5 Posto de limpeza 44 horas semanais diurnas, de inclusive feriados 5.046,66 

6 
Cobertura extra 12 horas diurnas, aos sábados ou domingo, 

inclusive feriados. (valor apenas da cobertura) 
531,07 

7 
Cobertura extra 12 horas noturnas, aos sábados ou domingo, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
608,18 

8 
Cobertura extra 12 horas diurnas, de segunda a sexta, inclusive 

feriado. (valor apenas da cobertura) 
461,72 

9 
Cobertura extra 12 horas noturnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
521,20 

VALOR TOTAL DO LOTE 49.455,91 

 

10.3 A análise das propostas pelos integrantes da Equipe de Apoio visará ao atendimento 

das condições estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS, sendo desclassificadas 

as propostas: 

10.3.1 Que não atendam às exigências contidas neste Edital; 

10.3.2 Que apresentem preços, ofertas ou vantagens vinculadas em proposta 

das demais EMPRESAS PROPONENTES; 

10.3.3 Que contenham o valor total do lote manifestamente inexequível, 

excessivo, simbólico, irrisório ou igual a zero; 

10.3.3.1 Entende-se por valor inexequível a proposta que apresentar 

valor total do lote inferior a 70% da média de mercado auferida pela 

Associação Saúde da Família, indicada no item 10.2. 

10.3.3.2 Não se aplicará o disposto no item 10.3.3.1 nos casos em que 

a empresa proponente comprove que os custos e/ou preços são coerentes 

com os de mercado ou com os que pratique com outros contratantes.  

10.3.4  Que estejam com o VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE acima da 

média de mercado aferida pela Associação Saúde da Família, bem como 



 

 

os valores unitários de cada item, conforme descrito nos quadros do item 

10.2 do Edital. 

10.3.5 Que deixar de apresentar o valor para quaisquer dos itens constantes no 

lote do qual apresentar proposta. 

10.4 No caso de empate de menor proposta será dada a possibilidade de as empresas 

proponentes apresentarem proposta de preço inferior, decidindo-se através de 

sorteio a empresa que iniciará a apresentação da melhor oferta. 

10.5 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 

VALOR TOTAL DO LOTE devendo ser  informado o preço para todos os itens.  

10.6 O Responsável pelo Certame poderá, a seu critério, negociar o valor da proposta 

vencedora, se assim considerar necessário.  

10.7 Caso a empresa que ofertar o menor preço apresentar um dos casos do ITEM 10.3  

a ASF partirá para avaliação do segundo colocado. 

10.8 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor da proposta apresentada, seja 

quanto ao preço ou quaisquer outras condições que importem em modificações de 

seus termos originais, ressalvadas as alterações absolutamente formais, destinadas 

a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo e das 

condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais 

licitantes. 

10.8.1 No tocante  aos  preços,  as  propostas  serão  verificadas  quanto  à  exatidão  

das operações  aritméticas  que  conduziram  ao  valor  total  orçado,  

procedendo-se  as correções  no  caso  de  eventuais  erros,  tomando-se  

como  corretos  os  preços unitários e sua respectiva somatória.  As correções  

efetuadas  serão  consideradas  para  apuração  do  valor  da proposta. 

10.9 Se todas as empresas proponentes não atenderem integralmente a todas as 

exigências para classificação das propostas, a responsável pelo certame suspenderá 

a sessão, fixando às empresas proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

prorrogável por igual período, para apresentação de novas propostas. 

10.9.1 A(s) empresa(s) que não apresentar(em) nova proposta, no prazo 

estipulado no item 10.9, será(ão) considerada(s) desclassificada(s) 

imediatamente, não podendo exercer nenhum dos atos editalícios 

previstos.   

10.9.2 A não apresentação de nova proposta por nenhuma das empresas 

proponentes dentro do prazo estipulado no item 10.9, ocasionará em 

fracasso do certame, devendo o mesmo ser republicado, para abertura de 

nova sessão. 

 

11. DA HABILITAÇÃO  

 



 

 

11.1 O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter a documentação relativa à 

habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico financeira e à 

regularidade fiscal, bem como, as declarações constantes nos anexos, sendo 

preferencialmente apresentados ordenadamente conforme itens 12 a 16, 

de modo a facilitar sua análise. 

11.2 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da 

empresa proponente que foi credenciada, com número de CNPJ e respectivo 

endereço. Se a empresa proponente apresentar credenciamento e proposta em 

nome da matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se o fizer 

pela filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente 

emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 

estabelecimentos da empresa. 

11.3 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados por qualquer 

processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da 

imprensa, na forma da lei e serão retidos para oportuna juntada aos autos do 

processo administrativo. 

11.3.1 As certidões fiscais e as declarações exigidas somente serão aceitas 

em sua via original. 

11.4 Todas as declarações e demais documentos expedidos pela empresa proponente 

deverão estar subscritos por seu representante legal, com identificação clara do 

subscritor. 

11.5 Os documentos devem estar com seu prazo de validade vigentes. Se este prazo 

não constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de 

validade de 06 (seis) meses, a partir da data de sua expedição; 

11.6 Os documentos emitidos via Internet poderão ser conferidos e substituídos, se for 

o caso, pela Comissão de Seleção, nos termos do item 18.2 deste Edital 

 

 
12.   DA HABILITAÇÃO JURÍDICA  

 

12.1 Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou 

Empresa individual de responsabilidade limitada; 

 

12.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária que comprove 

possuir como objeto prestação de serviço compatível com os exigidos neste edital; 

 
12.2.1 Está vedada a participação de cooperativa considerando que natureza do 

serviço e o modo usualmente executado no mercado em geral, há 



 

 

necessidade de subordinação jurídica entre a contratante e o contratado, 

bem como de pessoalidade e habitualidade. 

 

12.3 Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores ou associados, 

tratando-se de sociedade empresária. 

 
12.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

 
12.5 Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir; 

 
12.6 Fica dispensada da apresentação do Contrato Social ou documento 

constitutivo, a empresa proponente que tenha apresentado no ato do 

Credenciamento por cópia autenticada. 

 

13 REGULARIDADE FISCAL  

 

13.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ). Fica dispensada da apresentação deste caso a empresa 

proponente já o tenha apresentado no ato do Credenciamento.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao2.asp 

13.2 Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, nos termos da 

Portaria RFB/PGFN nº 1.751/2014, que abrange todos os créditos tributários 

federais administrados pela RFB e PGFN, inclusive as contribuições sociais.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.a
sp?tipo=1 
 

13.3 Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, perante o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp 

13.4 Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo, da 

sede ou filial da empresa, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças de São 

Paulo;  

https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx 

13.4.1 Caso não esteja cadastrado como contribuinte no Município de São Paulo, 

a empresa proponente deverá apresentar declaração, firmada por seu 

representante legal, sob as penas da lei, de não cadastramento e de que 

http://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Governo/Asp/crf.asp
https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anonimo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx


 

 

nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos 

tributos relacionados com a prestação licitada, nos termos do Anexo IV. 

 

13.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

(CNDT). 

http://www.tst.jus.br/certidao 

13.6 Prova de inexistência de registro no CADIN Municipal da Prefeitura de São Paulo 

mediante a apresentação de Consulta CADIN-Municipal, disponível no site da 

Prefeitura de São Paulo. 

http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.aspx 

13.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas, que noticiem que 

os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade 

suspensa. 

13.8 Caso haja restrição para emissão de certidão em virtude de débitos já quitados ou 

quando da emissão da certidão, constar débitos, o fornecedor poderá apresentar 

comprovante de pagamento dos referidos débitos, sem prejuízo da apresentação 

da regular certidão, no prazo de 30 dias, sob pena de desclassificação ou rescisão 

contratual, caso o contrato já tenha sido celebrado. 

 

14  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

14.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede matriz ou filial da pessoa jurídica, 

datada de no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da 

proposta.  

14.1.1   No caso de certidão positiva, a proponente deverá juntar certidão de 

objeto e pé, esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões). 

14.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentadas na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes 

ou balanços provisórios. Caberá à empresa proponente comprovar a sua boa 

situação financeira, com a apresentação de índices de liquidez corrente, liquidez 

geral e solvência geral iguais ou superiores a 01 (um), sendo que a definição desses 

indicadores será apurada com a aplicação das fórmulas previstas no ANEXO VI. 

14.2.1 O Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter os 

registros no órgão competente e estar devidamente assinados pelo 

administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos Termos de 

Abertura e de Encerramento; 

http://www.tst.jus.br/certidao


 

 

14.2.2 Caso a empresa esteja cadastrada no Sistema Público de Escrituração 

Digital - SPED, deverá apresentar as seguintes documentações: 

14.2.2.1 Balanço Patrimonial conforme subitem 14.2.1 ou emitido 

pelo sistema eletrônico do SPED; 

a) A apresentação do balanço patrimonial pelo sistema 

eletrônico do SPED dispensa a forma exigida no item 

22.4 (autenticado). 

14.1.2.2 Demonstrações do resultado, do último exercício 

social conforme subitem 14.2.1 ou emitido pelo sistema 

eletrônico do SPED; 

a) A apresentação das demonstrações do resultado pelo 

sistema eletrônico do SPED dispensa a forma exigida no 

item 22.4 (autenticado). 

14.2.2.3 Comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital - 

ECD ao SPED contábil. 

14.1.3 A empresa que não tiver alcançado os índices exigidos no item 14.2 será 

habilitada desde que tenha Capital Social equivalente a 5% (cinco por 

cento) do valor estimado do total da contratação; 

14.2.3.1 Para fins de apuração do valor estimado do total da 

contratação será utilizado o valor aferido por meio da 

pesquisa de mercado multiplicado pela quantidade estimada 

de fornecimento/mês e pelo tempo de contratação. 

14.1.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo SIMPLES 

estão DISPENSADAS, especialmente para o objeto desta seleção de 

fornecedores, da apresentação do Balanço conforme previsto no item 

14.2. Para este caso, a empresa proponente deverá apresentar 

Declaração conforme Anexo VIII, sob as penas do artigo 299 do 

Código Penal, que se enquadra na situação de Microempresa ou Empresa 

de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, bem 

assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 

desenquadramento dessa situação. A declaração deverá ser subscrita por 

quem detenha poderes de representação da empresa proponente e por 

seu contador ou técnico em contabilidade, identificado com seu número 

de registro perante o Conselho Regional de Contabilidade (CRC). 

 

15 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

15.1 Para a aferição da Qualificação Técnica das empresas proponentes 

interessadas deverão ser disponibilizados: 



 

 

15.1.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão da empresa 

proponente, em percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento), para o 

desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta 

Seleção de Fornecedores. (Cópia autenticada). 

15.1.2.1 O percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento)                     

deverá ser referenciado pela quantidade de postos de 

trabalho conforme quadros indicativos no Memorial 

Descritivo que totalizam 297 (duzentos e noventa e 

sete) postos. 

15.1.2.2 Será realizada, a critério da ASF, diligência para 

confirmação dos dados e dos serviços descritos no(s) 

atestado(s). 

15.1.2.3 Serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela 

ASF/CONTRATANTE em cópia simples, ocasião em que 

caberá, se necessário, diligência interna para confirmação dos 

dados descritos. 

 

16. DECLARAÇÕES  

 

16.1 As declarações apresentadas pelas empresas proponentes devem ser apresentadas 

em via original, devidamente assinada pelo representante legal e/ou contador da 

empresa, quando for o caso, não sendo aceitas cópias, conforme abaixo: 

16.1.1 ANEXO IV – Declaração de que a empresa não possui Cadastro Mobiliário 

junto à Prefeitura do Município de São Paulo e que nada deve à Fazenda 

do Município de São Paulo (apenas para empresas que não sejam 

cadastradas no Município de São Paulo). 

16.1.2 ANEXO V – Declaração de cumprimento das condições de habilitação. 

16.1.3 ANEXO VI – Índices de Balanço Patrimonial assinada pelo contador da 

empresa. 

16.1.4 ANEXO VII – Declaração conjunta de cumprimento do disposto no art. 

7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Inexistência de impedimento 

legal e de que possui mão de obra especializada para execução do objeto 

licitado. 

16.1.5 ANEXO VIII – Declaração de enquadramento de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte optante pelo SIMPLES nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006, assinada pelo representante legal 

da empresa e pelo seu contador (apenas para empresas optantes pelo 

SIMPLES).  



 

 

 

17. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO  

 

17.1 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação, verificando a sua habilitação ou inabilitação do 

vencedor.  

17.2 Eventuais falhas ou outras irregularidades nos documentos de habilitação 

apresentados poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 

certame, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:  

17.2.1 Verificação efetuada por meio eletrônico para constatar a veracidade e/ou 

validade dos documentos apresentados, desde que sejam passíveis de 

obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

17.2.2 Constatada a veracidade e/ou validade conforme subitem acima, a 

responsável pelo certame poderá efetuar a substituição do(s) 

documento(s) ora consultado(s), desde que emitidos gratuitamente. 

17.2.3 Nenhum outro documento de habilitação apresentado poderá ser 

substituído, com exceção daqueles mencionados nos subitens cima. 

17.3 Se a EMPRESA PROPONENTE desatender as exigências para a habilitação, a 

responsável pelo certame, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta 

subsequente de menor preço e negociará com o seu autor, via telefone ou por 

intermédio de e-mail ou outra mídia disponível, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, 

até que seja declarado um vencedor.  

17.4 Se todas as empresas proponentes não atenderem integralmente a todas as 

exigências contidas no Capítulo – Da Habilitação, o responsável pelo certame 

suspenderá a sessão, fixando às empresas o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

após publicação da Ata da sessão que determinou tal ato, prorrogável por igual 

período, para apresentação de nova documentação. 

17.4.1 A não apresentação de nova documentação pelas empresas proponentes 

dentro do prazo estipulado no item 17.4, ocasionará em fracasso do 

certame, devendo o mesmo ser republicado, para abertura de nova sessão. 

 

17.5 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a 

EMPRESA PROPONENTE será habilitada e declarada vencedora do certame.  

17.6 O responsável pelo certame poderá suspender a sessão para análise dos 

documentos apresentados, independente de credenciamento da parte interessada 

e/ou para realização de diligência, caso julgue pertinente. 



 

 

 

 
18 DAS DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS E SANEAMENTO DE FALHAS SOBRE AS 

INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS ENVELOPES 

 

18.1 O responsável pelo certame poderá suspender a sessão a qualquer tempo, caso 

julgue pertinente, sendo facultada a promoção de diligência, destinada a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo de seleção de fornecedores, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 

sessão, exceto aqueles permitidos nos casos do item 13.8, documentos que podem 

ser extraídos pela internet e os demais documentos constatados por meio de 

diligência, assinados pelos membros da Comissão de Seleção de Fornecedores, que 

constarão apensos aos autos. 

18.2 A Comissão do presente certame poderá, a seu critério, em qualquer fase do 

presente certame, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar 

a instrução do processo de Seleção.  

18.3 As complementações de insuficiências ou as correções de caráter formal necessárias 

ao saneamento de falhas caracterizadas como falhas formais no curso do 

procedimento poderão ser realizadas pela Responsável pelo Certame e equipe de 

apoio. 

18.3.1 Considera-se falha ou defeito formal aquele que:  

a) não desnature o objeto do documento apresentado;  

b) não permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do 

documento;   

c) não implique a apresentação de documento que deveria constar 

originalmente da documentação apresentada pela EMPRESA PROPONENTE, 

e nem se refira a fato existente apenas após a DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS; e 

d) não possua o condão de diferenciar o tratamento entre os proponentes, 

em atenção ao princípio da isonomia 

 

19 DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

19.1 O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

19.2 O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, 

inclusive frete, seguro caso julgue necessário, encargos, taxas administrativas e 

todos os demais que recaiam sobre o objeto da seleção de fornecedores e 

constituirá a única e completa remuneração pelos serviços prestados. 



 

 

19.3 Os recursos orçamentários para cobertura das despesas correrão por conta de 

Contratos de Gestão ou outros instrumentos jurídicos congêneres firmados com o 

Poder Público.  

19.3.1  Em caso de redução ou supressão de repasses, bem como eventual     

imposição de renegociação por meio de Decretos, Portarias, ou atos 

normativos congêneres supervenientes, editados pelo Poder Público, o preço 

levado a efeito por meio da presente Seleção de Fornecedores poderá ser 

revisto pelas Partes.  

19.3.2  A alteração e/ou extinção dos Contratos de Gestão serão considerados   

caso fortuito, não acarretando qualquer responsabilização à ASF, nos termos 

do artigo 393 do Código Civil. 

 

 

20 DAS PENALIDADES 

 

20.1 Pela recusa injustificada em manter o preço ofertado na proposta, deixar de assinar 

o Termo de Contrato dentro do prazo estabelecido pela Associação Saúde da 

Família, ficará a empresa vencedora sujeita à multa de 10% (dez por cento) do 

valor global da proposta e, enquanto não saldado o débito, impedida de licitar ou 

contratar com a Associação Saúde da Família pelo período de 02 (dois) anos. 

20.2 Se a recusa for motivada em fato impeditivo relevante, devidamente comprovado 

e superveniente à apresentação da proposta, a sanção poderá ser relevada por ato 

fundamentado da Associação Saúde da Família.  

20.3 A empresa proponente que ensejar o retardamento da execução do certame, deixar 

de entregar documentação exigida neste Edital ou apresentar 

documentação/declaração falsa, não mantiver os valores apresentados na 

proposta, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou apresentar 

objeto distinto do que oferecido, ficará impedida de contratar com a Associação 

Saúde da Família pelo período de 02 (dois) anos, sem prejuízo da multa estipulada 

no item 20.1. 

20.4 A falsidade nas declarações prestadas ou nos documentos apresentados poderá 

caracterizar ilícito penal, sem prejuízo do enquadramento de outras figuras 

jurídicas, implicando na inabilitação da empresa proponente, se o fato vier a ser 

constatando durante o tramite da seleção de fornecedores, ou na rescisão imediata 

do instrumento quando da assunção das obrigações contratuais, sem prejuízo da 

aplicação de penalidade quanto ao impedimento de licitar e contratar com a 

Associação Saúde da Família pelo período de 02 (dois) anos. 

20.5 Além das penalidades estabelecidas acima, ficará a proponente sujeita as ações 

judiciais eventualmente cabíveis. 



 

 

 

21 DO RECURSO 

 

21.1 Finalizado o certame, as propostas comerciais de todas as empresas participantes, 

bem como os documentos de habilitação da empresa declarada vencedora e de 

eventuais empresas declaradas inabilitadas, juntamente com a respectiva ata 

circunstanciada, serão enviados por e-mail a todos os participantes do certame, os 

quais terão até às 17h00min, do dia seguinte ao certame para manifestar 

motivadamente a sua intenção na interposição de recurso, abrindo-se então o prazo 

de 2 (dois) dias para apresentação das razões de recurso, ficando as demais 

EMPRESAS autorizadas a apresentar contrarrazões, em igual número de dias, 

contados a partir da ciência das razões recursais apresentadas tempestivamente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata do processo. 

21.1.1 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados e assinados por 

representante legal ou procuradores com poderes para tanto. 

21.2 A ausência de manifestação motivada das empresas nos termos do item 21.1 

importará a decadência do direito de recurso, hipótese em que tal comunicação não 

terá efeito de recurso. 

21.3 Decairá do direito ao recurso em face de eventuais falhas ou irregularidades que 

julgarem viciarem o certame, a empresa proponente que não apresentar razões de 

recurso no prazo estabelecido no item 21.1., convalidando todos os atos do 

procedimento. 

21.4 A nulidade de quaisquer atos da Responsável pelo certame ou da Equipe de Apoio 

deverá ser alegada na primeira oportunidade em que couber à empresa proponente 

manifestar-se, sob pena de preclusão. 

21.5 É vedado às empresas proponentes discutirem no curso do processo as questões já 

decididas, cujo objeto se operou a preclusão. 

21.6 Interposto o recurso, a(o) responsável pelo certame poderá reconsiderar a sua 

decisão devidamente informando à autoridade competente ou encaminhá-lo 

acompanhado das contrarrazões, se houver, à Assessoria Jurídica para manifestar-

se, com posterior encaminhamento à autoridade superior competente para decisão 

final. 

21.7 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto do certame à EMPRESA vencedora. 

21.8 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 

atos insuscetíveis de aproveitamento. 



 

 

21.9 As razões de recurso e de contrarrazões de recurso deverão ser apresentadas em 

forma de petição e protocoladas no prazo estipulado no item 21.1, na Praça 

Marechal Cordeiro de Farias, 65 – Higienópolis – São Paulo – SP – CEP 01244-050. 

21.10 A decisão do recurso será publicada no site da ASF, www.saudedafamilia.org. 

 

22 DO CONTRATO 

 

22.4 O Contrato obedecerá aos termos da minuta constante do ANEXO IX – MINUTA 

DE CONTRATO deste Edital. 

22.5 A empresa vencedora do certame será chamada para assinatura do CONTRATO no 

prazo de até 10 (dez) dias úteis.  

22.6 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias 

úteis por determinação da Gerência Administrativa, de ofício ou mediante 

solicitação motivada da empresa vencedora e devidamente aceita pela ASF. 

22.7 Deixando a empresa vencedora de assinar o Contrato no prazo fixado, ou não 

atendendo a qualquer das condições precedentes para a assinatura do Contrato, 

nos termos deste Edital, poderá a Contratante, sem prejuízo da aplicação das 

sanções administrativas, convocar as empresas proponentes remanescentes na 

respectiva ordem de classificação. 

22.8 Caso a empresa vencedora que tenha assinado o Contrato retardar o início da 

execução do serviço de forma imotivada e sem anuência da Contratante, ensejará 

em causa de rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades advindas e será 

convocada à assinatura do contrato a empresa proponente remanescente na 

respectiva ordem de classificação para renegociação do valor apresentado na 

proposta, que deverá estar válida e vigente. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

23.4 As normas disciplinadoras desta Seleção de Fornecedores serão interpretadas em 

favor da ampliação da disputa, respeitadas a igualdade de oportunidade entre as 

EMPRESAS PROPONENTES e desde que não comprometam o interesse público, a 

finalidade e a segurança da contratação.  

23.5 O presente EDITAL poderá ser modificado até a DATA DE ENTREGA DAS 

PROPOSTAS, observando-se as seguintes condicionantes:  

 
a) divulgação da modificação pela mesma forma em que se deu a divulgação do 

EDITAL; e  

http://www.saudedafamilia.org/


 

 

b) abertura do prazo inicialmente estabelecido, se a modificação afetar 

substancialmente os documentos de habilitação e a formulação das propostas 

comerciais. 

 

23.6 Das sessões públicas de processamento do certame serão lavradas atas 

circunstanciadas, constando todos os atos delas ocorridos. 

23.7 Recusas, impossibilidades de assinaturas e/ou ausência devem ser registradas 

expressamente na própria ata.  

23.8 As empresas proponentes devem ter pleno conhecimento de todos os elementos 

constantes do presente Edital e seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, 

qualquer desconhecimento quanto às condições estabelecidas, como razão 

impeditiva ao perfeito cumprimento do contrato. 

23.9 No caso de a sessão vir a ser, excepcionalmente, suspensa antes de cumpridas 

todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão 

sob a guarda da responsável pelo certame e serão exibidos, ainda lacrados e com 

as rubricas, às empresas proponentes, na sessão marcada para prosseguimento 

dos trabalhos. 

23.10 O Responsável pelo Certame manterá em seu poder os envelopes de habilitação 

das demais empresas cujas propostas forem classificadas, até a formalização do 

contrato com o vencedor, devendo as empresas retirá-los, caso queiram, até 30 

(trinta) dias após este fato, sob pena de inutilização dos documentos contidos. 

23.11   A Associação Saúde da Família, esclarece que, em consonância ao previsto no 

artigo 15º de seu Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços, 

não está obrigada a contratar com a proponente vencedora, podendo suspender ou 

cancelar a qualquer tempo e em qualquer fase os procedimentos de seleção que 

houver iniciado, assim como recusar a participação em seleção ou a contratação de 

pessoa física ou jurídica que tenha demonstrado incapacidade administrativa, 

financeira ou técnica ou má conduta ética na execução de contrato anterior firmado 

com a ASF, sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou 

reembolso de quem se entender prejudicado. 

 

23.12 Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela responsável pelo 

certame. 

 
24 DOS ANEXOS 

24.1 Integram o presente Edital: 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO; 

ANEXO II – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO; 



 

 

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO, DE NÃO CADASTRAMENTO E DE QUE NADA DEVE 

À FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO;  

ANEXO V – MODELO DA DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO; 

ANEXO VI – MODELO DE ÍNDICES DE BALANÇO PATRIMONIAL; 

ANEXO VII – MODELO DA DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO, INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL E NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO; 

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE QUE TRATA A LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006; 

ANEXO IX – MODELO DE MINUTA DO TERMO DE CONTRATO. 

 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes da presente Seleção de Fornecedores, não 

resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo.  

 

 

São Paulo, 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

GERÊNCIA CORPORATIVA ADMINISTRATIVA 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza 

hospitalar, com fornecimento de insumos, e mão de obra qualificada, para atuar nos serviços 

de saúde geridos pela Associação Saúde da Família. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

Princípios Básicos de Limpeza 

Os procedimentos de limpeza deverão observar a prática da boa técnica e as normas 

estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de infecção hospitalar, 

destacando: 

Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos destinados à 

limpeza das áreas críticas, semicríticas e não críticas. 

Identificar e sinalizar corredores e áreas de grande circulação durante o processo de limpeza, 

dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido. 

Não utilizar anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho das atividades de 

trabalho. 

Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando realizados com a utilização 

de luvas. 

Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área do hospital antes 

dos procedimentos de limpeza. 

Cumprir o princípio de assepsia, iniciando a limpeza do local menos sujo/contaminado para o 

mais sujo/contaminado, de cima para baixo, em movimento único, do fundo para a frente e de 

dentro para fora. 

Realizar a coleta do lixo pelo menos 3 (três) vezes ao dia, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 

do volume total. O lixo deverá ser transportado em carro próprio, fechado, com tampa, lavável, 

com cantos arredondados e sem emendas na sua estrutura. 

Usar luvas, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento. 

Usar técnica de dois baldes, sendo um com água e solução detergente/desinfetante, e outro 

com água para o enxágue 

Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões, panos de limpeza, 

escovas, baldes etc.) nas salas de utilidades indicadas pela unidade contratante, diariamente 

ou sempre que utilizados em locais contaminados. 



 

 

Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade, 

conforme norma ABNT NBR ISO 9001, ou similar, bem como atender aos requisitos básicos 

estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à prévia apreciação e aprovação da 

CONTRATANTE. 

Disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde, 

contendo as características básicas do produto aprovado e laudos específicos. 

Tipos de Limpeza Preconizados 

Limpeza concorrente ou diária: é o processo de limpeza realizado diariamente com a 

finalidade de remover a sujidade e repor o material de higiene. 

Limpeza terminal: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área hospitalar, 

incluindo todas as superfícies, mobiliários e equipamentos, com a finalidade de remover a 

sujidade e diminuir a contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de 

higiene, e a ser realizado sempre que necessário. 

Métodos e Equipamentos de Limpeza de Superfícies 

Limpeza úmida: consiste na utilização de água como elemento principal da remoção da 

sujidade, podendo ser por processo manual ou mecânico. 

Limpeza com jatos de vapor de água: trata de alternativa de inovação tecnológica por meio 

de limpeza realizada com equipamentos de jatos de vapor d’água saturada sob pressão, 

sendo destinada predominantemente para a limpeza terminal. Sua utilização será precedida 

de avaliação das vantagens e desvantagens, a ser realizada pelo Contratante. 

Limpeza molhada: consiste na utilização de água abundante como elemento principal da 

remoção da sujidade, podendo ser manual ou mecânica, destinada principalmente para a 

limpeza terminal. 

Limpeza seca: consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água. 

Obs.: A limpeza com vassouras é recomendável somente em áreas externas. 

Técnicas de Desinfecção 

A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes com a finalidade de eliminar 

microrganismos na forma vegetativa, não garantida a eliminação total dos esporos 

bacterianos. Este processo pode ser realizado por meio de processos químicos ou físicos. A 

desinfecção consiste em: 

 Retirar o excesso de carga contaminante com papel absorvente, utilizando luvas 

apropriadas; 

 Expurgar o papel em sacos plásticos de lixo; e 

 Proceder à limpeza da superfície com água e sabão. 

 

Produtos Utilizados 

 Germicidas: são agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, 

podendo ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes 

e antissépticos. Obs.: Na seleção dos germicidas é preciso se considerar a 



 

 

necessidade de seu uso e a avaliação dos produtos disponíveis no mercado 

(formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; 

incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, suscetibilidade a inativações por 

matérias orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos).  

 Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma 

vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos em artigos ou superfícies, sendo 

divididos segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo.  

 Detergentes de baixo nível (sanificantes): são aqueles destituídos de ação 

tuberculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade.  

 Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de 

capacidade de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados 

para limpeza de artigos e superfícies e para lavagem das mãos.  

 Hipoclorito de sódio: atua como desinfetante devido ao cloro ativo. Para a 

desinfecção de equipamentos e superfícies contaminados com material biológico, 

utiliza-se soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. 

O uso de hipoclorito de sódio não é recomendado em metais e mármores devido sua 

ação corrosiva.  

 Cloro orgânico: o dicloroisocianurato de sódio age da mesma forma que o hipoclorito 

de sódio. Apresentado em pó, pode ser associado a tensoativos. Para a desinfecção 

de superfícies fixas é utilizado em concentração de 3% 

 Álcoois: o mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, 

menor custo e toxicidade. Para a desinfecção de superfícies, recomenda-se a 

concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O 

uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contraindicado, pois estes materiais 

podem ser danificados. 

Considerações a Respeito de Produtos de Limpeza em Superfícies Fixas 

A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para a limpeza e desinfecção deve 

atender às determinações da CONTRATANTE e às recomendações dos órgãos públicos de 

saúde, e às especificidades apresentadas pelos fabricantes. 

Na seleção de produtos de limpeza de superfícies deverão ser considerados: 

a) Quanto a superfícies, equipamentos e ambientes  

a. Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada; 

b. Tipo e grau de sujidade;  

c. Tipo de contaminação;  

d. Qualidade da água;  

e. Método de limpeza; e  

f. Segurança na manipulação e uso de produtos de limpeza. 

b) Quanto ao tipo de germicida 

a. Tipo de agente químico e concentração; 

b. Tempo de contato para ação;  

c. Influência de luz, temperatura e pH; 

d. Interação com íons; 

e. Toxicidade; 

f. Inativação ou não em presença de matéria orgânica;  

g. Estabilidade;  

h. Prazo de validade para uso; 

i. Condições para uso seguro; e 

j. Necessidade de retirar resíduos do desinfetante após utilização. 



 

 

 

Equipamentos de Proteção a Serem Utilizados 

Equipamento de Proteção Individual (EPI): tem por finalidade a proteção do indivíduo 

durante a realização de determinadas tarefas, sendo composto por óculos, luvas grossas de 

borracha de cano longo, botas de borracha, avental, máscara, gorro descartável, capa de 

chuva, cintos de segurança para janelas e outros. 

Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): tem por finalidade a proteção coletiva durante a 

realização de determinadas tarefas, sendo composto por placas sinalizadoras, cones, fitas 

zebradas e outros. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A Contratada, além da disponibilização de mão de obra, produtos, materiais, utensílios e 

equipamentos em quantidades suficientes e necessárias para a perfeita execução dos 

serviços de limpeza de áreas envolvidas, bem como das obrigações constantes na minuta de 

termo de contrato, obriga-se a: 

Quanto à Mão de Obra Alocada para a Prestação dos Serviços 

Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços, 

encaminhando aqueles com nível de instrução compatível e com as funções profissionais 

devidamente registradas em suas carteiras de trabalho. 

Alocar os empregados que desenvolverão os serviços contratados somente após efetivo 

treinamento pertinente à limpeza hospitalar, com avaliação do conteúdo programático, o qual 

deve abordar todas as técnicas de forma teórica e prática, tais como: noções de fundamentos 

de higiene hospitalar, noções de infecção hospitalar, uso correto de EPIs, comportamento, 

postura, normas e deveres, rotinas de trabalho a serem executadas, conhecimento dos 

princípios de limpeza, dentre outros, em conformidade com os dispostos no manual, sempre 

atualizado, “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de 

superfícies”, da Anvisa. 

A capacitação técnica e preventiva deve ser inicial e continuada, sendo obrigatória a 

comprovação dos treinamentos realizados, devendo constar em documento comprobatório: 

data, carga horária, conteúdo programático, nome e formação ou capacitação do instrutor, 

nome e assinatura dos trabalhadores capacitados. 

Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para 

supervisionar e garantir a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e 

qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar treinamentos, selecionar, escolher, 

adquirir e prover o uso adequado de EPIs e produtos químicos. 

Nomear encarregados responsáveis pelos serviços com a missão de garantir o bom 

andamento dos trabalhos, fiscalizando e ministrando as orientações necessárias aos 

executantes dos serviços. Esses encarregados terão a obrigação de se reportarem ao 

gestor/fiscal do Contratante e tomar as providências pertinentes, quando houver necessidade. 

Manter sediado junto ao Contratante, durante os turnos de trabalho, indivíduos capazes de 

tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 



 

 

Manter seus empregados uniformizados, identificando-os mediante crachás com fotografia 

recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

Fornecer todo equipamento de higiene e de segurança do trabalho aos seus empregados no 

exercício de suas funções, utilizando de forma correta os Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), conforme Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 485, de 11 de 

novembro de 2005 – NR 32. 

Realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e 

reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando limpeza no serviço de 

saúde, conforme disposições contidas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em 

Serviços de Saúde. 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do Contratante, 

inclusive quanto ao cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) e das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tal como 

prevenção de incêndio nas áreas do Contratante. 

Exercer controle no que se refere à assiduidade e à pontualidade de seus empregados. 

Manter a disciplina entre os seus empregados. 

Assegurar que todo profissional que cometer falta disciplinar não seja mantido nas 

dependências da execução dos serviços ou em quaisquer outras instalações do Contratante. 

Atender de imediato às solicitações do Contratante quanto às substituições de profissionais 

não qualificados ou entendidos como inadequados para a Prestação dos Serviços de Limpeza 

Hospitalar. 

Manter o controle de vacinação dos profissionais diretamente envolvidos na execução dos 

serviços, nos termos da legislação vigente. 

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus profissionais acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados. 

Fornecer, obrigatoriamente, cesta básica e vale-refeição aos empregados envolvidos na 

Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar. 

Apresentar, quando solicitado, os comprovantes de fornecimento de benefícios e encargos. 

Preservar e manter o Contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e 

representações de qualquer natureza referentes aos serviços, responsabilizando-se 

expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários. 

Observar a legislação trabalhista, inclusive quanto à jornada de trabalho e outras disposições 

previstas em normas coletivas da categoria profissional. 

Observar as condições de uso de sistema de escrituração digital de obrigações 

previdenciárias, trabalhistas e fiscais que sejam estabelecidas por legislação federal, 

atendendo ao disposto no Art. 16 da Lei Federal nº 13.874/2019. 

Quanto aos fornecimentos de materiais de equipamentos  



 

 

A empresa contratada deverá fornecer todo material para a correta prestação dos serviços 

dos postos de limpeza, bem como papel higiênico, álcool gel, sacos de lixos diversos, panos, 

vassouras, rodos e outros;  papel toalha, porta sabonete, porta álcool gel, porta papel 

higiênico, porta papel toalhas , lixeiras para área comuns e estratégicas , containers, bem 

como equipamentos diversos como enceradeira, varredeiras , carro de limpeza , vap e etc, 

andaimes  e outros; equipamentos e utensílios de jardinagem, todos e quaisquer itens 

necessários a execução dos serviços. 

Quanto à Execução dos Serviços 

Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos 

serviços, garantindo suporte para atender a eventuais necessidades para a manutenção de 

limpeza das áreas requeridas. 

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

produtos e materiais, observando o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) e as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigente, 

em especial a NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, atentando-se 

para as seguintes observações: 

 Fornecer todo material necessário para execução do serviço; 

 Disponibilizar e fornecer suporte e álcool gel para as unidades sendo que nas 

recepções de cada serviço, deverá ter no mínimo 01 suporte de álcool gel devidamente 

abastecido e 01 suporte de papel toalha. Quanto aos demais locais a serem instalados, 

seguir as orientações do responsável pela a unidade. 

 Sacos plásticos para acondicionamento de resíduos constituídos de material resistente 

à ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com o disposto na NBR 9191/2008, 

da ABNT, sendo proibido seu esvaziamento ou reaproveitamento; 

 Os sacos devem ficar contidos em recipiente de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, 

com cantos arredondados, e ser resistente ao tombamento;  

 Recipientes para coleta de perfurocortantes; e  

 Todos os utensílios e equipamentos deverão ter a quantidade, a qualidade e a 

tecnologia adequadas para a boa execução dos serviços. 

Dar ciência imediata e por escrito ao Contratante no que se refere a qualquer anormalidade 

que seja verificada na execução dos serviços, inclusive no que tange à correta segregação 

dos resíduos. 

Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações 

de seus serviços, resolvendo-as no menor tempo possível. 

Executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de 

funcionamento do Contratante. 

Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, 

sem repasse de qualquer ônus ao Contratante, para que não haja interrupção dos serviços 

prestados. 

Distribuir nos sanitários papel higiênico, sabonetes e papel toalha, de forma a garantir a 

manutenção de seu funcionamento. 



 

 

Permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados 

do Contratante, que mensalmente emitirão relatório sobre a qualidade dos serviços prestados, 

indicando os cálculos para obtenção dos valores a serem faturados. 

Quanto aos Produtos Utilizados 

No início de cada mês, fornecer ao Contratante todos os produtos necessários para a 

execução dos serviços de limpeza no período em quantidade e qualidade adequadas. 

Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Resolução RDC nº 

15/MS/SNVS, de 16 de agosto de 2010, – Fenólicos, quaternários de amônio, compostos 

orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo, iodo e derivados, álcoois, glicóis e 

biguanidas. 

Cabe à Contratada completar ou substituir o material considerado inadequado pelo 

Contratante no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes 

domissanitários e dos produtos químicos. 

Apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição química dos produtos para 

análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou 

profissionais da Contratada ou com terceiros. 

Utilizar produtos somente após a devida aprovação e autorização do gestor/fiscal do 

Contratante. 

Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação 

dos serviços, objetivando a correta higienização dos utensílios e das instalações, objeto da 

Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar. 

Seguir os seguintes cuidados em relação ao uso de produtos químicos: 

 Estabelecer quais produtos podem ser utilizados; 

 Adquirir somente produtos com notificação e registro deferidos no Ministério da Saúde;  

 Realizar a diluição em local adequado e por pessoal treinado;  

 Observar as condições de armazenamento (local e embalagem); e 

 Orientar para que não sejam realizadas misturas de produtos. 

Quanto aos Equipamentos e Utensílios 

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de resíduos, 

escadas, lixeiras , suporte de papel higiénico, suporte de papel toalha, suporte para sabonete 

líquido, suporte para álcool gel e outros, de forma a não serem confundidos com similares que 

por ventura seja de propriedade do Contratante 

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços em perfeitas 

condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 

horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a 

evitar danos na rede elétrica. 



 

 

Utilizar rótulos (símbolos e expressões) para identificar os recipientes de acondicionamento e 

os carros de transporte interno e externo, atendendo aos parâmetros referenciados na norma 

ABNT NBR 7500, que trata dos símbolos de risco e manuseio para o transporte e 

armazenamento de material, além de outras exigências relacionadas à identificação de 

conteúdo e ao risco específico de cada grupo de resíduos. 

Manter conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados 

para a prestação dos serviços, objetivando a correta higienização dos utensílios e das 

instalações, objeto da Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar. 

Dos Resíduos 

Proceder ao recolhimento dos resíduos, conforme a legislação vigente e o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde da unidade contratante e demais 

exigências legais nos termos da Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006; dos 

Decretos Estaduais nº 54.645, de 5 de agosto de 2009, e nº 55.565, de 15 de março de 2010; 

da Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, da Resolução do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) nº 358, de 29 de abril de 2005, e da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 

1, de 29 de junho de 1998, com o objetivo do gerenciamento dos resíduos gerados nos 

serviços de saúde com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, 

realizando a segregação no momento da geração do resíduo e destinando adequadamente 

os materiais perfurocortantes. 

O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares deve sempre contemplar as 

etapas de segregação, coleta interna, armazenamento e transporte interno, com vistas ao 

transporte externo, tratamento e disposição final, sempre obedecendo às normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e à legislação vigente. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve ser elaborado pela 

unidade geradora do Contratante, contemplar todos os Grupos de Resíduos gerados no 

estabelecimento (Grupos A, B, C, D e E) e atender integralmente ao estabelecido no roteiro 

constante da Lei Estadual nº 12.300, de 16 de março de 2006, no Decreto Estadual nº 54.645, 

de 5 de agosto de 2009, na Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro 2004, da ANVISA, na 

Resolução MMA nº 358, de 29 de abril de 2005, e na Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 

1, de 29 de junho de 1998. 

Consideram-se os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação dos locais de geração 

de resíduos e correspondente fluxo é de responsabilidade do Contratante. 



 

 

 

Embalar, nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o 

resíduo em saco plástico específico padronizado, branco leitoso, espessura padronizada pela 

ABNT (saco lixo tipo II, das normas NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500, observando-se o 

disposto no item 4.8 da NBR 9191 – devem constar em saco individual a identificação do 

fabricante e o símbolo da substância infectante, posicionado a um terço da altura a partir de 

baixo). O fabricante do saco deverá deter o registro no órgão de Vigilância Sanitária 

competente do Ministério da Saúde, conforme Lei Federal nº 6.360/1976, e possuir 

comprovante de registro ou certificado de isenção do produto. 

Trocar o saco plástico por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo da lixeira em 

outro recipiente e o utilizando até o limite de 80% de sua capacidade. 

Utilizar obrigatoriamente paramentação, incluindo bota e luva de borracha (expurgo), quando 

do manuseio do resíduo embalado e de sua retirada após esse procedimento 

Utilizar, durante a coleta e o transporte de resíduo interno, carrinho próprio para o grupo de 

resíduo, fechado com tampa, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio 

corpo do equipamento, com cantos e bordas arredondados, sem emenda na estrutura e 

identificado com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido. Deve ser provido 

de rodas revestidas de material que reduza o ruído. 

Os contêineres com mais de 400 litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no 

fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de carga permitidos 



 

 

para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério do 

Trabalho. 

Elaborar, para a utilização dos elevadores de serviços, planejamento e programação dos 

horários de retirada interna dos resíduos, de forma a evitar o cruzamento de fluxo com outras 

atividades, tais como SND (Serviço de Nutrição e Dietética), lavanderia e transporte de 

pacientes. 

Armazenar o resíduo devidamente embalado no depósito de resíduos indicado pelo 

Contratante. 

Os resíduos, uma vez coletados no ponto de geração, devem permanecer no mesmo 

recipiente até o armazenamento externo, antes da coleta final. 

Proceder à lavagem e desinfecção dos contêineres ou similares e da área reservada aos 

expurgos. 

Obrigações e Responsabilidades Específicas – Boas Práticas Ambientais 

Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus profissionais, visando à 

redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de 

resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 

Receber do Contratante informações a respeito dos programas de uso racional dos recursos 

que impactem o meio ambiente. 

Comunicar imediatamente a gerencia da unidade qualquer ocorrência para manutenção 

através de formulário.  Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:  

 Vazamentos na torneira ou no sifão de lavatórios e chuveiros; 

 Saboneteiras e toalheiros quebrados; 

 Lâmpadas queimadas ou piscando;  

 Tomadas e espelhos soltos; 

 Fios desencapados;  

 Janelas, fechaduras ou vidros quebrados;  

 Carpete solto, entre outras. 

 

Uso Racional da Água 

A Contratada deverá capacitar parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa capacitação 

poderá ser feita por meio do material "O Uso Racional da Água", oferecido pela SABESP em 

seu site na internet. Os conceitos deverão ser repassados para a equipe por meio de 

multiplicadores. 

A Contratada deverá adotar medidas para se evitar o desperdício da água tratada, conforme 

instituído no Decreto Estadual nº 48.138, de 07 de outubro de 2003. 

Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujos 

encarregados devem atuar como facilitadores das mudanças de comportamento de 

empregados da Contratada, esperadas com essas medidas. 



 

 

Sempre que adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar-se de equipamento de 

limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se de alternativa de inovação 

tecnológica, cuja utilização será precedida de avaliação das vantagens e desvantagens pelo 

Contratante. Em caso de utilização de lavadoras, sempre adotar as de pressão com vazão 

máxima de 360 litros/hora. 

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 

complementos que promovem a redução do consumo de água. 

Uso Racional de Energia Elétrica 

Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo. 

Durante a limpeza noturna, quando permitido, acender apenas as luzes das áreas que 

estiverem sendo ocupadas. 

Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou danificados, 

como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de luminárias e mau 

funcionamento de instalações energizadas. 

Ao remover o pó de cortinas e persianas, verificar se estas não se encontram impedindo a 

saída do ar-condicionado ou aparelho equivalente. 

Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas em seus aparelhos elétricos, 

extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e escovas das enceradeiras. Evitar ao 

máximo o uso de extensões elétricas. 

Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 

energia fornecidas pelo Contratante. 

Redução de Produção de Resíduos Sólidos 

Separar e entregar ao Contratante as pilhas e baterias dispostas para descarte que 

contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos aos 

estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias para repasse aos fabricantes ou importadores, para que esses adotem, 

diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos 

causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado desses materiais. Essa obrigação 

atende à Resolução CONAMA nº 401, de 5 de novembro de 2008. 

Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis 

em geral. 

Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente aos 

fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que esses 

constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. 

Essa obrigação atende à Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009, e à 

Instrução Normativa do IBAMA nº 01, de 18 de março de 2010. 



 

 

Quando implantado pelo Contratante Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, 

colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa interno de 

separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta seletiva nas cores 

internacionalmente identificadas, disponibilizados pelo Contratante. 

No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá observar as 

seguintes regras: 

MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS 

Materiais denominados “rejeitos”, para os quais ainda não são aplicadas técnicas de 

reaproveitamento. Dentre eles: lixo de banheiro, papel higiênico, lenço de papel e outros, 

como cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro; cinza 

e ciscos (que deverão ser segregados e acondicionados separadamente para destinação 

adequada); acrílico; lâmpadas fluorescentes (acondicionadas em separado); papéis 

plastificados, metalizados ou parafinados; papel carbono e fotografias; fitas e etiquetas 

adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas 

(acondicionadas em separado e enviadas ao fabricante). 

MATERIAIS RECICLÁVEIS 

Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padronização internacional para a 

identificação, por cores, nos recipientes coletores (VERDE para vidro, AZUL para papel, 

AMARELO para metal, VERMELHO para plástico e BRANCO para lixo não reciclável). 

Quando implantadas pelo Contratante operações de compostagem/fabricação de adubo 

orgânico, a Contratada deverá separar os resíduos orgânicos da varrição de parques (folhas, 

gravetos etc.) e encaminhá-los posteriormente para as referidas operações, de modo a evitar 

sua disposição em aterro sanitário. 

Fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados à sua utilização, com vistas à otimização 

em seu uso, bem como à redução da destinação de resíduos sólidos. 

Otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de responsabilidade da 

Contratada, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade, esgotando 

dentro do bom senso e da razoabilidade o volume útil de acondicionamento, objetivando a 

redução da destinação de resíduos sólidos. 

Saneantes Domissanitários 

Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá 

observar regra basilar de menor toxidade, ser livre de corantes e conter redução drástica de 

hipoclorito de sódio. 

Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus 

congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do Art. 44 da Lei Federal nº 

6.360, de 23 de setembro de 1976, e do Art. 67 do Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto 

de 2013, as prescrições da Resolução ANVISA nº 1, de 5 de junho de 2008, cujos itens de 

controle e fiscalização por parte das autoridades sanitárias e do Contratante são os anexos 

da referida Resolução: ANEXO I – Tipos/Categorias de produtos de limpeza e afins; ANEXO 

II – 3.42 – Rotulagem para produtos de limpeza e afins. 



 

 

Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância sanitária 

competente do Ministério da Saúde, conforme disposto no Decreto Federal nº 8.077, de 14 

de agosto de 2013, que regulamenta a Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976. 

Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme 

Resolução RDC nº 34, de 16 de agosto de 2010, e os Anexos 4 e 5 da Portaria nº 

321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997, assim como o Art. 4 da Lei Federal nº 12.236, de 

29 de dezembro de 2015. 

Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de 

importância fundamental para a saúde, deve-se aplicar somente saneantes domissanitários 

cujas substâncias tensoativas aniônicas utilizadas em sua composição sejam biodegradáveis, 

conforme disposições da Resolução RDC nº 180, de 3 de outubro de 2006, que aprova o 

Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produtos 

Saneantes Domissanitários: 

 Considera-se biodegradável a substância tensoativa suscetível de decomposição e 

biodegradação por microrganismos, com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%. 

Para essa finalidade específica, fica definido como referência de biodegradabilidade o 

n-dodecilbenzeno sulfonatode sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada 

pela análise da substância tensoativa aniônica utilizada na formulação do saneante ou 

no produto acabado; 

Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC nº 46, de 20 de 

fevereiro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico para o álcool etílico hidratado em 

todas as graduações e álcool etílico anidro. 

Ficam terminantemente proibidos na Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar o 

fornecimento, a utilização e a aplicação de saneantes domissanitários ou produtos 

químicos que contenham ou apresentem em sua composição:  

 Corantes – relacionados no Anexo I da Portaria nº 9 MS/SNVS, de 10 de abril de 1987; 

 Saneantes domissanitários de risco I – listados pelo Art. 5º da Resolução nº 336, de 30 

de julho de 1999, e em conformidade com a Resolução ANVISA RE nº 913, de 25 de 

junho de 2001;  

 Saneantes domissanitários fortemente alcalinos – apresentados sob a forma de líquido 

premido (aerossol) ou líquido para pulverização, tais como produtos desengordurantes, 

conforme Resolução RDC nº 32, de 27 de junho de 2013; 

 Benzeno – conforme Resolução RDC nº 252, de 16 de setembro de 2003, e 

recomendações dispostas na Lei Federal nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, pelo 

Decreto Federal nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, e pela Lei Federal nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, uma vez que, de acordo com estudos da IARC (International 

Agency Research on Cancer), agência de pesquisa referenciada pela OMS (Organização 

Mundial de Saúde), a substância benzeno foi categorizada como cancerígena para 

humanos;  

 Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que apresentem associação de 

inseticidas a ceras para assoalhos, impermeabilizantes, polidores e outros produtos de 

limpeza, nos termos da Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979. 



 

 

Os produtos químicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua classificação de 

risco, composição, fabricante e utilização, deverão ter notificação ou registro deferido pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde, conforme 

Resolução RDC nº 59, de 22 de dezembro de 2010. A consulta aos saneantes notificados 

e registrados está disponível na seção de consulta ao banco de dados, no site da ANVISA: 

http://www.anvisa.gov.br/saneantes/banco.htm. 

Recomenda-se que a Contratada utilize produtos detergentes de baixa concentração e 

baixo teor de fosfato. 

A Contratada deve apresentar ao Contratante, sempre que solicitado, a composição 

química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que 

possam surgir com profissionais da Contratada ou com terceiros. 

Poluição Sonora 

Para os equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, observar a 

necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido 

em decibel — dB(A) —, conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 

1994, em face de o ruído excessivo causar prejuízo à saúde física e mental, afetando 

particularmente a audição. A utilização de tecnologias adequadas e conhecidas permite 

atender às necessidades de redução de níveis de ruído. 

OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

O Contratante responsabiliza-se por: 

Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados, emitindo, 

mensalmente, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados. 

Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços 

Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados mediante formulários de avaliação 

destinados para esse fim. 

Fornecer à Contratada, se solicitado, o Formulário de Ocorrências para Manutenção. 

Receber da Contratada as comunicações registradas no Formulário de Ocorrências para 

Manutenção, devidamente preenchido e assinado, encaminhando-as aos setores 

competentes para as providências cabíveis. 

Facilitar, por todos seus meios, o exercício das funções da Contratada, dando– lhe acesso 

às suas instalações. 

Cumprir suas obrigações estabelecidas no contrato. 

Fornecer todas as informações sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde (PGRSS) e as Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, 

necessárias à execução do serviço. 

Prestar informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser solicitados pela 

Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenha de executar. 

 

http://www.anvisa.gov.br/saneantes/banco.htm


 

 

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem de qualquer forma restringir a plenitude 

dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, 

diretamente ou por prepostos designados, podendo, para isso: 

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de profissional da Contratada 

que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. 

Solicitar aos supervisores/encarregados da Contratada o reparo e a correção de eventuais 

imperfeições na execução dos serviços. 

Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados da Contratada para comprovar o registro 

de função profissional. 

Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto, material, utensílio, equipamentos 

ou instalações cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences ou 

que não atendam às necessidades. 

Executar mensalmente a medição dos serviços efetivamente prestados, descontando-se o 

equivalente aos não realizados, desde que por motivos imputáveis à Contratada, sem prejuízo 

das sanções disciplinadas em contrato. 

Efetuar a avaliação da qualidade dos serviços, utilizando–se da metodologia constante neste 

memorial descritivo - Avaliação da Qualidade dos Serviços, de pleno conhecimento das 

partes. 

Elaborar e encaminhar à Contratada o Relatório Mensal de Qualidade dos Serviços de 

Limpeza para conhecimento da avaliação e do fator de desconto a ser efetuado no valor a ser 

faturado pelos serviços prestados. 

DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NACIONAL  

Anualmente a nível nacional são realizadas campanhas de vacinação. Caso a campanha seja 

realizada em dias que não se enquadre nos dias de abertura da unidade, a empresa 

contratada deverá garantir cobertura extra de 01 posto de trabalho de 12 horas diurnas sem 

custos adicionais à contratante para abertura da unidade ao público. 

Além as campanhas listadas abaixo, deverão ser atendidas outras que vierem a ser lançada 

pelo o Governo Federal. 

Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (Gripe) 

Campanha de Multivacinação para a Atualização da Caderneta de Vacinação. 

Campanha de Seguimento contra Sarampo. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Fica proibida a utilização de cordas para a execução de serviços de limpeza externa de vidros. 



 

 

Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser submetidos à prévia apreciação e 

aprovação da contratante. 

A Contratada deve apresentar relação dos equipamentos e materiais de proteção individual e 

coletiva (EPIs e EPCs) utilizados por seus empregados, tais como: bota de borracha, capa de 

chuva, balancim, cinto de segurança, luvas, avental, máscara, gorro e outros. 

As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas observarão o 

disposto na Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, no Manual de 

Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde 

(1994) e no Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde (1985). 

As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos do serviço de saúde deverão 

observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.810, 

NBR 12.807 e NBR 12.809. 

Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados na prestação dos 

serviços deverão ser fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para 

a execução dos serviços, exceto os itens de higiene pessoal. 

A limpeza hospitalar deve seguir normas técnicas recomendadas pela CONTRATANTE 

principalmente no que diz respeito a treinamento, reciclagem e supervisão sistemática do 

pessoal, relatório de ocorrências e demais determinações. 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

 Áreas críticas: são áreas hospitalares que oferecem maior risco de transmissão de 

infecções, ou seja, áreas que realizam um grande número de procedimentos invasivos 

e/ou que possuem pacientes de alto risco, com sistema imunológico comprometido, 

ou, ainda, aquelas áreas que por suas especificidades necessitam que seja 

minimizada a presença de microrganismos patogênicos. São elas: Centro Cirúrgico e 

Obstétrico, Recuperação pós-anestésica, Central de Material Esterilizado, Unidade de 

Terapia Intensiva, Unidade de Isolamento, Unidade de Transplantes, Unidade de 

Hemodiálise, Pronto Socorro, Berçário, Expurgo, Laboratórios de Análises Clínicas, 

Anatomia Patológica e Biologia Molecular, Banco de Sangue, áreas de preparo e 

manipulação de alimentos e dietas, sala de preparo de nutrição parenteral, sala de 

preparo de quimioterapia, sala de procedimentos invasivos, farmácia de manipulação, 

área suja da lavanderia, necrotério e similares. 

 Áreas semicríticas: são áreas hospitalares ocupadas por pacientes com doenças 

infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. São elas: Unidade 

de Internação, Unidade de Atendimento Ambulatorial, Sala de Triagem e Espera, 

Centro de Radiodiagnóstico e similares. 

 Áreas não críticas: são todas as áreas hospitalares ocupadas ou não por pacientes 

e que oferecem risco mínimo de transmissão de infecção. São elas: refeitório, área 

limpa da lavanderia e similares.  

 Áreas administrativas: são todas as demais áreas das unidades hospitalares 

destinadas às atividades administrativas. 

 Áreas externas: são todas as áreas das unidades hospitalares situadas externamente 

às edificações. São elas: estacionamentos, pátios, passeios etc.  

 Vidros externos: são aqueles localizados nas fachadas das edificações. 



 

 

A CONTRATADA, deverá disponibilizar meios de controle da manutenção da limpeza das 

instalações da CONTRATANTE, que poderá ser manual ou eletrônico, a serem fixados em 

banheiros e/ou outras áreas comuns. Os custos com impressão de fichas , suportes acrílicos 

ou sistema eletrônico é de responsabilidade da CONTRATADA. 

HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a execução dos serviços de limpeza deverão ser observadas a localização, a 

classificação, a frequência e os horários de limpeza.  

Os horários de execução dos serviços para cada área deverão ser definidos de forma a 

atender às necessidades, em função das especificidades requeridas por cada ambiente. Vale 

ressaltar que o horário de funcionamento do setor não é determinante para a fixação do 

horário de execução dos serviços de limpeza, que não necessariamente deverão ocorrer 

durante todo o horário de funcionamento do ambiente. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Áreas Hospitalares Críticas e Semicríticas 

Limpeza Concorrente 

Trata-se da limpeza realizada diariamente, de forma a manter e conservar os ambientes 

isentos de sujidade e risco de contaminação. Nas salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será 

realizada imediatamente após cada cirurgia e sempre que necessário.  

a) Equipamentos Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo 

padronizados, mops e esfregões, produtos de limpeza, EPIs, produtos de reposição e outros 

necessários. 

b) Método  

 Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para 

solução detergente e para água limpa;  

 Limpeza molhada para banheiro; e  

 Desinfecção na presença de matéria orgânica. 

c) Técnica  

 Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; e  

 Utilizar movimento único de limpeza.  

d) Etapas 

 Reunir todo o material necessário em carrinho de limpeza; 

 Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de 

fora;  

 Colocar os EPIs necessários para a realização da limpeza;  

 Efetuar, quando necessário, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria 

orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas 

deverão ser trocadas para execução das demais etapas;  

 Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente, depositá-los no saco 

hamper do carrinho de limpeza e efetuar a troca de luvas;  

 Realizar a remoção de migalhas, papéis, cabelos e outros;  



 

 

 Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da 

sujidade, proceder ao enxágue e, sempre que necessário, realizar fricção com álcool 

70%;  

 Proceder à limpeza de porta, visor e maçaneta com solução detergente e em seguida 

enxaguar; 

 Proceder à limpeza do piso com solução detergente;  

 Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, box, vaso sanitário e, por fim, 

piso;  

 Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à 

higienização;  

 Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local 

específico;  

 Retirar as luvas e lavar as mãos;  

 Repor os sacos de lixo; e  

 Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 

Limpeza Terminal 

Em Unidades de Internação de Pacientes, a limpeza terminal é realizada a qualquer 

momento, após alta, transferência, óbito ou em períodos programados. 

Nas salas cirúrgicas, a limpeza terminal será realizada ao término da programação cirúrgica, 

diária ou semanal, de acordo com a definição do Contratante.  

 Equipamentos: carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo 

padronizados, mops e esfregões, produtos de limpeza, EPIs, produtos de reposição 

e outros necessários. 

a) Método  

 Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para 

solução detergente e para água limpa; 

 Limpeza molhada para banheiro; e  

 Desinfecção na presença de matéria orgânica.  

b) Técnica  

 Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja; e 

 Utilizar movimento único de limpeza. 

c) Etapas 

 Reunir todo o material necessário em carrinho de limpeza; 

 Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de 

fora;  

 Colocar os EPIs necessários para a realização da limpeza; 

 Efetuar, quando necessário, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria 

orgânica exposta, conforme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas 

deverão ser trocadas para execução das demais etapas;  

 Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco 

hamper do carrinho de limpeza;  

 Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade com solução 

detergente para remoção da sujidade; proceder ao enxágue e, ao final, friccionar 

com álcool 70%;  



 

 

 Executar a limpeza de teto, luminárias, janelas, paredes/divisórias, grades de ar-

condicionado e/ou exaustor, portas, visores, maçanetas, interruptores e outras 

superfícies;  

 Proceder à lavagem do piso com solução detergente e preferencialmente com 

máquinas; 

 Realizar a lavagem do banheiro e a limpeza de teto, paredes, pia (inclusive 

torneiras), box, vaso sanitário e, por fim, piso;  

 Despejar o conteúdo dos baldes no local indicado pelo Contratante, procedendo à 

higienização dos mesmos;  

 Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente e em local 

específico;  

 Retirar as luvas e lavar as mãos; 

 Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; e 

 Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 

A periodicidade e a frequência de limpeza concorrente nos ambientes específicos serão 

determinadas pelo responsável da higienização de cada unidade de assistência à 

saúde, em conjunto com a CONTRATANTE. 

A seguir encontram-se relacionados exemplos de periodicidade e frequência de limpeza 

concorrente e terminal dos principais ambientes médico-hospitalares. 

 
a) Unidades de Internação e Enfermarias  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Armários 

Face 
externa 

1 vez ao dia e sempre 
que necessário 

- 

Faces 
interna e 
externa - 

Quinzenal e na saída do 
paciente 

Balcão e bancadas 
1 vez ao dia e sempre 
que necessário 

Quinzenal e na saída do 
paciente 

Macas e cadeiras de rodas - Sempre que necessário 

Mobiliários sem pacientes - Na saída do paciente 

Mobiliários com pacientes 
1 vez ao dia e sempre 
que necessário Quinzenal 

Luminária e similares - 
Quinzenal e na saída do 
paciente 

Janelas 

Face 
interna 

- 
Quinzenal, na saída do 
paciente e sempre que 
necessário 

Face 
externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e 
portas/visores Sempre que necessário 

Quinzenal e na saída do 
paciente 

Pisos em geral 
2 vezes ao dia e sempre 
que necessário 

Quinzenal e na saída do 
paciente 



 

 

Banheiros (pisos, área de banho, 
vasos, pias, torneiras e acessórios) 

2 vezes ao dia e sempre 
que necessário 

- 

Banheiro completo - 
Semanal e na saída do 
paciente 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face 
externa  

2 vezes ao dia e sempre 
que necessário - 

Face 
interna  - 

Sempre que acabar sabão 
ou álcool gel  

Toalheiro do banheiro 
2 vezes ao dia e sempre 
que necessário 

Sempre que acabar o 
papel 

 

Em casos de isolamento, deverão ser adotadas as frequências definidas na tabela da 

Unidade de Terapia Intensiva  

 

 
b) Unidades de Terapia Intensiva e Berçário  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Armários 
Face externa 

1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Faces interna e externa - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Balcão e bancadas 
3 vez ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Macas e cadeiras de rodas Sempre que necessário 
Sempre que 
necessário 

Mobiliários sem pacientes - 
Na saída do 
paciente 

Luminária e similares - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Janelas 
Face interna - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores Sempre que necessário 

Semanal, na 
saída do 
paciente e 
sempre que 
necessário 

Pisos em geral 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e na 
saída do 
paciente 

Lavatório 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário Semanal 



 

 

Saboneteiras e 
dispensadores do 

lavatório  

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar sabão 
ou álcool gel  

Toalheiros do 
lavatório  

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o 
papel 

Banheiros (pisos, área de banho, vasos, pias, 
torneiras e acessórios) 

2 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Banheiro completo  - 
Semanal e na 
saída do 
paciente 

Saboneteiras e 
dispensadores do 

banheiro 

Face externa  
2 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna  - 

Sempre que 
acabar o 
sabão ou 
álcool gel  

Toalheiro do banheiro 
2 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Sempre que 
acabar o 
papel  

 

 

c) Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico (Limpeza Geral)  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Armários 
Face externa 

1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Faces interna e externa - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Balcão e bancadas Após cada procedimento  

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Dispensadores e porta-escovas - 

Ao final da 
última cirurgia e 
sempre que 
necessário 

Maca de transferência - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Luminária e similares - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  



 

 

Janelas 
Face interna - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores Sempre que necessário 
Semanal e 
sempre que 
necessário 

Pisos em geral 
Após cada procedimento e 
sempre que necessário 

Semanal e 
sempre que 
necessário 

Lavatório 
Após cada procedimento e 
sempre que necessário 

Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  
Após cada procedimento e 
sempre que necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar sabão ou 
alcool gel  

Toalheiros 

Face externa  
Após cada procedimento e 
sempre que necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

 
d) Salas Específicas do Centro Cirúrgico/Obstétrico  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Salas pré-operatório/pré-parto 

3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e sempre 
que necessário  

Salas operatórias 
Antes do início da primeira 
cirurgia e após cada cirurgia 

1 vez ao dia 

Reanimação do recém-nascido 

3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

1 vez ao dia 

Recuperação pós-anestésica 

3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e sempre 
que necessário  

Lavatório 
3 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar sabão ou 
álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
- 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

 



 

 

e) Pronto Socorro (Limpeza Geral)  

 

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Armários 
Face externa 

1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Faces interna e externa - 
Semanal e sempre 
que necessário  

Balcão e bancadas 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e sempre 
que necessário  

Mobiliários sem pacientes - 
Na saída do paciente 
e sempre que 
necessário 

Luminária e similares - 
Semanal e sempre 
que necessário  

Janelas 
Face interna - 

Semanal e sempre 
que necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores Sempre que necessário 
Semanal e sempre 
que necessário 

Pisos em geral 3 vezes ao dia e sempre que 
necessáriocessário 

Semanal  

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que 
necessáriocessário 

Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessáriocessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
sabão ou alcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessáriocessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar o 
papel 

 

 
f) Salas de Pronto Socorro  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Consultórios 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal  

Sala de eletro 
1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal  

Sala de sutura Sempre que necessário Semanal  

Sala de parada Sempre que necessário Semanal  

Sala de procedimento Sempre que necessário Semanal  

Sala de inalação e medicação 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal  



 

 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
sabão ou álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar o 
papel 

 
 

 
g) Ambulatórios  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Armários 
Face externa 

1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Faces interna e externa - 
Semanal e sempre que 
necessário  

Balcão e bancadas 
2 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Quinzenal e sempre 
que necessário 

Luminária e similares - 
Quinzenal e sempre 
que necessário 

Janelas 
Face interna - 

Quinzenal e sempre 
que necessário 

Face externa - 
Quinzenal e sempre 
que necessário 

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 
Quinzenal e sempre 
que necessário 

Pisos em geral 
2 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
Semanal  

Consultórios e triagem 
2 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
Semanal  

Salas de curativos Sempre que necessário Semanal  

Salas de medicação e inalação 
2 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
Semanal  

Salas de vacinação 
2 vezes ao dia e sempre que 

necessário 
Semanal  

Salas de procedimentos especiais 
(endoscopias, colonoscopias e similares) 

2 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal  

Salas de pequenas cirurgias Após cada procedimento 
Após o final do 
expediente 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal 



 

 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
sabão ou álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar o 
papel 

 

 
h) Salas de Exames  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Procedimentos não invasivos 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal  

Procedimentos invasivos Após cada procedimento 
1 vez ao dia, ao final do 
expediente 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e 
externa  

- 
Sempre que acabar sabão ou 
álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e 
externa  

- Sempre que acabar o papel 

 

 
i) Central de Material  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Armários 
Face externa 1 vez ao dia e sempre que necessário - 

Faces interna e externa - Semanal  

Balcão e bancadas 2 vezes ao dia e sempre que necessário 
Semanal e sempre 
que necessário  

Luminária e similares - 
Semanal e sempre 
que necessário  

Janelas 
Face interna - 

Semanal e sempre 
que necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 
Semanal e sempre 
que necessário 



 

 

Pisos em geral 2 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Saboneteiras 
e 

dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
sabão ou álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
o papel 

 

 
j) Farmácia  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Armários 
Face externa 

1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Faces interna e externa - 
Semanal e sempre 
que necessário  

Balcão e bancadas 
1 vez ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal e sempre 
que necessário  

Luminária e similares - 
Semanal e sempre 
que necessário  

Janelas 
Face interna - 

Semanal e sempre 
que necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 
Semanal e sempre 
que necessário 

Pisos em geral 
1 vez ao dia, ao final do 
expediente e sempre que 
necessário 

Semanal 

Lavatório 
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

Semanal 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar 
sabão ou álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  
3 vezes ao dia e sempre que 
necessário 

- 

Face interna e externa  - 
Sempre que acabar o 
papel 

 

 



 

 

k) Banco de Sangue/coleta 

 

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Armários 

Face externa 1 vez ao dia e sempre que necessário - 

Faces interna e externa - 

Mensal e 
sempre que 
necessário 

Balcão e bancadas 2 vez ao dia e sempre que necessário 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Mobiliários sem paciente - 
Na saída do 
paciente 

Luminária e similares - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Janelas 
Face interna - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 
Semanal e 
sempre que 
necessário 

Pisos em geral 
1 vez ao dia, ao final do expediente e 
sempre que necessário 

Semanal 

Sala de triagem 2 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Sala de coleta 2 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Pisos em geral 2 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar sabão ou 
álcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

 
l) Necrotério  
 



 

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Balcão e bancadas 

1 vez ao dia, sempre que necessário e 
após o término de cada procedimento 

Semanal, 
sempre que 
necessário e 
após o término 
de cada 
procedimento 

Sala de necropsia 

Após o término de cada procedimento 
e/ou saída do corpo e sempre que 
necessário 

Após saída do 
corpo e sempre 
que necessário 

Luminária e similares - 

Semanal e 
sempre que 
necessário  

Câmara fria  

Após o término de cada procedimento 
e/ou saída do corpo e sempre que 
necessário 

Após saída do 
corpo e sempre 
que necessário 

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 
Semanal e 
sempre que 
necessário 

Pisos em geral 
3 vezes ao dia, após o término de cada 
procedimento e sempre que necessário 

Semanal e 
sempre que 
necessário 

Lápide - 
Após a saída do 
corpo 

Lavatório 3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar sabão ou 
alcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

 
m) Laboratórios  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Armários Face externa 1 vez ao dia e sempre que necessário - 



 

 

Faces interna e externa - 

Mensal e 
sempre que 
necessário 

Balcão e bancadas 1 vez ao dia e sempre que necessário Diária 

Mobiliários (cadeiras, mesas) - 

1 vez ao dia e 
sempre que 
necessário 

Luminária e similares - 

Mensal e 
sempre que 
necessário 

Janelas 
Face interna 

- 

Semanal e 
sempre que 
necessário 

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 

Semanal e 
sempre que 
necessário 

Pisos em geral 1 vez ao dia e sempre que necessário Semanal 

Lavatório  3 vez ao dia e sempre que necessário Semanal 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  
- 

Sempre que 
acabar sabão ou 
alcool gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

 
n)  Expurgo 

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Armários 

Face externa 3 vez ao dia e sempre que necessário - 

Faces interna e externa - 

Semanal e 
sempre 
que 
necessário 

Balcão e bancadas 3 vez ao dia e sempre que necessário 

Semanal e 
sempre 
que 
necessário 

Mobiliários (cadeiras, mesas) - 

Semanal e 
sempre 
que 
necessário 

Luminária e similares - 
Semanal e 
sempre 



 

 

que 
necessário 

Janelas 
Face interna 

- 

Semanal e 
sempre 
que 
necessário 

Face externa - Mensal  

Paredes/divisórias, teto e portas/visores - 

Semanal e 
sempre 
que 
necessário 

Pisos em geral 3 vez ao dia e sempre que necessário Semanal 

  

 
O) Mobiliários em Geral  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Mobiliários  2 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal 

 

 
P) Banheiros em Geral  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Pisos, área de banho, vasos, pias, torneiras e 
acessórios 

2 vezes ao dia e sempre que necessário Diário  

Banheiro completo - Diário  

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa  2 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  
- 

Sempre que 
acabar o sabão ou 
álcool gel  

Toalheiros 
Face externa  2 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 
Sempre que 
acabar o papel 

 

Q) Lavatórios em Geral  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 
Limpeza 
Terminal  

Lavatório  3 vezes ao dia e sempre que necessário Semanal  

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 



 

 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face interna e externa  

- 

Sempre 
que 
acabar o 
sabão ou 
álcool 
gel  

Toalheiros 

Face externa  3 vezes ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e externa  - 

Sempre 
que 
acabar o 
papel 

 

R) Freezer/Geladeira em Geral  
 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Freezer/geladeira 
Face externa  1 vez ao dia e sempre que necessário - 

Face interna e 
externa  - Mensal  

 

 
S) Macas e Cadeiras de Rodas  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente Limpeza Terminal  

Macas e cadeiras de rodas - 
Sempre que necessário e 

sempre que solicitado 

 

 
T) Elevadores  

 

Ambiente/superfície 
Frequência  

Limpeza Concorrente 

Destinação exclusiva como elevador 
social 

Frequência diária e sempre que necessário: 
* Remover os resíduos, acondicionando–os apropriadamente e 
retirando–os para local indicado pelo Contratante; 
* Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; 
* Limpar teto, paredes, botões, painéis e porta com produto 
adequado, mantendo–o em condições de higiene; 
* Remover manchas; 
* Passar pano úmido e polir o piso; e 
* Executar demais serviços que se façam necessários. 



 

 

Destinação como elevador de serviços 

Após cada tipo de operação (transporte de resíduos de serviços 
de saúde e infecto contagiantes: cadáveres, roupas etc.): 
* Remover os resíduos, acondicionando–os apropriadamente e 
retirando–os para local indicado pelo Contratante; 
* Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; 
* Limpar teto, paredes, botões, painéis e porta com produto 
adequado, mantendo–o em condições de higiene; 
* Remover manchas; 
* Passar pano úmido e polir o piso; e 
* Executar demais serviços que se façam necessários. 

 

 

 

Os ambientes médico-hospitalares e frequência de limpeza concorrente e terminal acima 

exemplificados, não se resumem a estes, podendo haver alteração de frequência, 

inclusão de novos locais conforme alinhamento com o responsável por cada serviço de 

saúde geridos pela a ASF. 

 

Áreas Hospitalares não Críticas e Áreas Administrativas 

Todas as demais áreas das unidades de assistência à saúde, não ocupadas por pacientes e 

que ofereçam risco mínimo de transmissão de infecção, são consideradas como áreas 

hospitalares não críticas. São elas: áreas destinadas a refeitórios, área limpa de lavanderia, 

entre outras. As especificações técnicas e os procedimentos dos serviços de limpeza para 

essas áreas serão, no presente trabalho, tratados analogamente às áreas administrativas, a 

seguir descritas. 

Etapas e Frequência de Limpeza 

 

Áreas Internas – Pisos Acarpetados 

 

São consideradas como áreas internas – pisos acarpetados – aquelas revestidas de forração 

ou carpete. 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local 

indicado pelo Contratante;  

 Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, 

peitoris e caixilhos das janelas, incluindo os demais móveis existentes, 

aparelhos elétricos, extintores de incêndio etc.; 



 

 

 Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; 

 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Remover móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das 

partes externas, recolocando-os em suas posições originais;  

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado;  

 Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado; 

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

 Limpar telefones com produto adequado; 

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões e fechaduras;  

 Retirar pó e resíduos dos quadros em geral com pano úmido; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal 
Mensal  Limpar e remover manchas de tetos, forros, paredes/divisórias e 

rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 

e 

 Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
Anual   Efetuar lavagem das áreas acarpetadas; e  

 Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

anual 

 

 

Áreas Internas – Pisos Frios 

São consideradas como áreas internas – pisos frios aquelas constituídas e revestidas de 

paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, granilite e similares, inclusive os 

sanitários. 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante;  

 Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris 

e caixilhos das janelas, incluindo os demais móveis existentes, aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio etc.;  

 Limpar telefones com produto adequado;  

 Limpar a parte externa dos equipamentos com produto adequado; 

 Remover os resíduos existentes, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; 



 

 

 Limpar os pisos com pano úmido; 

 Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 

 Limpar os elevadores com produto adequado;  

 Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Remover os móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das 

partes externas, recolocando-os nas posições originais;  

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado; 

 Encerar e lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado; 

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado;  

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc. com produto adequado;  

 Encerar/lustrar os pisos;  

 Retirar pó e resíduos dos quadros em geral; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

 Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e 

Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

 

 

Áreas Internas – Almoxarifados/Galpões 

São consideradas como áreas internas – almoxarifados/galpões as áreas utilizadas para 

depósito, estoque ou guarda de materiais diversos. 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Áreas Administrativas dos Almoxarifados 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante;  

 Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris 

e caixilhos das janelas, incluindo os demais móveis existentes, aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio etc.; 

 Limpar e lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com 

saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas 

condições de higienização durante todo o horário previsto de uso; 

 Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários;  

 Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pelo Contratante; 



 

 

 Passar pano úmido e polir os pisos; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Remover os móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das 

partes externas, recolocando-os nas posições originais; 

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado;  

 Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado; 

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado;  

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc. com produto adequado;  

 Limpar e lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários 

desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização; 

 Limpar telefones com produto adequado; 

 Limpar a parte externa dos equipamentos com produto adequado; 

 Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas etc.; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Áreas operacionais  dos Almoxarifados 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante; 

 Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris 

e caixilhos das janelas, incluindo os demais móveis existentes, aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio etc.;  

 Limpar e lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com 

saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas 

condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;  

 Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários;  

 Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pelo Contratante;  

 Passar pano úmido e polir os pisos; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Remover os móveis, armários e arquivos para a limpeza completa das 

partes externas, recolocando-os nas posições originais; 



 

 

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado; 

 Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado; 

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado;  

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc. com produto adequado; 

 Limpar e lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários 

desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização;  

 Limpar telefones com produto adequado; 

 Limpar a parte externa dos equipamentos com produto adequado; 

 Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas etc.; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Áreas operacionais  dos Almoxarifados/galpões 

Diária  Retirar os detritos dos cestos 2 vezes por dia, removendo-os para local 

indicado pelo Contratante;  

 Varrer pisos removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente 

e retirando-os para local indicado pelo Contratante; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas etc.; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal 
Quinzenal   Remover o pó de prateleiras, bancadas e armários, incluindo os demais 

móveis existentes; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

quinzenal. 
 

Áreas Internas – Oficinas 

São consideradas como áreas internas – oficinas aquelas destinadas à execução de 

serviços de reparos, manutenção de equipamentos/materiais etc. 

Frequência Etapas e Atividades 

Áreas Administrativas da Oficina 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante; 



 

 

 Remover o pó de mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris 

e caixilhos das janelas, incluindo os demais móveis existentes, aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio etc.;  

 Limpar e lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com 

saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas 

condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;  

 Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários;  

 Passar pano úmido e polir os pisos paviflex, mármore, cerâmica, 

marmorite, plurigoma e similares;  

 Varrer pisos removendo os resíduos, acondicionando-os apropriadamente 

e retirando-os para local indicado pelo Contratante; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal  Limpar atrás de móveis, armários e arquivos;  

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado; 

 Encerar/lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado;  

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado;  

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc. com produto adequado;  

 Limpar/lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários 

desinfetantes, mantendo-os em adequadas condições de higienização 

durante todo o horário previsto de uso; 

 Limpar telefones com produto adequado; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Áreas operacionais da Oficina 

Diária  Retirar os resíduos dos cestos 2 vezes por dia, removendo-os para local 

indicado pelo Contratante;  

 Varrer pisos removendo os resíduos, acondicionando-os apropriadamente 

e retirando-os para local indicado pelo Contratante; 

 Limpar e remover poças e manchas de óleo dos pisos, quando solicitado 

pelo Contratante; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 



 

 

Semanal  Lavar o piso com solução desengraxante, usando equipamento 

apropriado; e 

 Executar os demais serviços considerados necessários à frequência 

semestral. 
 

Áreas Internas com Espaços Livres – Saguão/Hall/Salão 

São consideradas áreas internas com espaços livres – saguão/hall/salão corredores, 

rampas, escadas internas e externas revestidos com pisos frios ou acarpetados. 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante;  

 Remover o pó dos peitoris e caixilhos das janelas, incluindo bancos, 

cadeiras e demais móveis existentes, telefones, extintores de incêndio etc.;  

 Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pelo Contratante;  

 Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;  

 Passar pano úmido e polir os pisos; 

 Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal  Limpar portas/visores, barras e batentes com produto adequado; 

 Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado;  

 Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas com 

produto adequado; 

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras, etc. com produto adequado;  

 Limpar telefones com produto adequado;  

 Encerar/lustrar pisos;  

 Retirar pó e resíduos dos quadros em geral; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados;  

 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

 Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral 

 

Áreas Internas: Sanitários de Uso Público ou Coletivo de Grande Circulação 

Atividades de limpeza e higienização de forma permanente e efetiva, em instalações 

sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação em locais de âmbito interno. 



 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Limpar e lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com 

saneante domissanitário desinfetante, mantendo-os em adequadas 

condições de higienização durante todo o horário previsto de uso;  

 Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos 

respectivos sanitários;  

 Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante;  

 Remover o pó de mesas, armários, prateleiras, peitoris e caixilhos das 

janelas, incluindo os móveis existentes, aparelhos elétricos, extintores de 

incêndio etc.; 

 Remover os resíduos existentes, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pelo Contratante; 

 Limpar os pisos com pano úmido;  

 Remover manchas;  

 Limpar e remover o pó de capachos e tapetes; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária 
Semanal  Limpar e lavar os azulejos dos sanitários, mantendo-os em adequadas 

condições de higiene durante todo o horário previsto de uso;  

 Remover móveis e armários para a limpeza completa das partes externas, 

recolocando-os nas posições originais; 

 Limpar divisórias, portas/visores, barras e batentes com produto 

adequado; 

 Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc., com produto adequado; 

 Encerar/lustrar os pisos; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 
Mensal  Limpar e remover manchas de forros, paredes/divisórias e rodapés; 

 Remover o pó de cortinas e persianas com equipamentos e acessórios 

adequados; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
Trimestral  Limpar todas as luminárias por dentro e por fora;  

 Limpar cortinas e persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral 

 

Áreas Externas – Pisos Pavimentados Adjacentes ou Contíguos às Edificações 

Áreas circundantes aos prédios, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, entre outros 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante;  

 Limpar e remover o pó de capachos;  

 Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os 

para local indicado pelo Contratante;  



 

 

 Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente 

e retirando-os para local indicado pelo Contratante, observada a legislação 

ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho, sendo 

terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não 

autorizado, situado na área circunscrita de propriedade do Contratante; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal  Lavar os pisos; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal 
Mensal  Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, 

sifões, fechaduras etc.; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 
 

Áreas Externas – Varrição de Passeios e Arruamentos 

 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em local indicado 

pelo Contratante; 

 Varrer as áreas pavimentadas, removendo os resíduos, acondicionando-os 

apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo Contratante;  

 Retirar papéis, resíduos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente 

e encaminhandos para local indicado pelo Contratante, observada a 

legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho, sendo 

terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não 

autorizado, situado na área circunscrita de propriedade do Contratante; e  

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 
Semanal  Executar serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Mensal  Executar serviços considerados necessários à frequência mensal. 

 

Áreas Externas: Coleta de Detritos em Pátios e Áreas Verdes 

Características: áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. 

Frequência Etapas e Atividades 

Diária  Retirar os resíduos dos cestos de lixo, removendo-os para local indicado 

pelo Contratante;  

 Coletar papéis, resíduos e folhagens das áreas, acondicionando-os 

apropriadamente e encaminhando-os para local indicado pelo Contratante, 

observada a legislação ambiental vigente e de medicina e segurança do 

trabalho, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em 

local não autorizado, situado na área circunscrita de propriedade do 

Contratante; e 

 Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

 Executar o serviço de jardinagem nas áreas externas da unidade  

 
 



 

 

Vidros Externos 

Características:  

 Vidros externos são aqueles localizados nas fachadas das edificações;  

 Vidros externos com exposição à situação de risco são somente aqueles existentes em 

áreas consideradas de risco, necessitando, para a execução dos serviços de limpeza, da 

utilização de balancins manuais ou mecânicos, ou, ainda, andaimes;  

 Os vidros externos são compostos por face externa e face interna. Dessa maneira, na 

quantificação da área dos vidros deverá ser considerada somente a metragem de uma de 

suas faces; e  

 A frequência de limpeza deve ser definida de forma a atender às especificidades e 

necessidades características da unidade Contratante. 

Frequência Etapas e Atividades 

Face externa  

Trimestral   Limpar todos os vidros externos – face externa, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes 
Mensal   Limpar todos os vidros externos – face externa, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes 
Face interna  

Quinzenal   Limpar todos os vidros externos – face interna, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes 
Semanal   Limpar todos os vidros externos – face interna, aplicando-lhes produtos 

antiembaçantes 

 

Áreas Externas e interna: Limpeza de caixa d’agua, desinsetização e desratização. 

Frequência Etapas e Atividades 

Semestral  Limpeza de tanques e caixas d’água;  

 Executar a desinsetização e desratização das áreas internas e externas 

conforme normas vigentes.  

 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

 

REGRAS GERAIS 

A avaliação da Contratada na Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar se faz por meio 

de análise dos seguintes módulos:  

 Equipamentos, produtos e técnica;  

 Qualidade dos profissionais; 

 Frequência; e  

 Inspeção dos serviços – Avaliação das áreas. 



 

 

CRITÉRIOS 

Na avaliação, devem ser atribuídos no Formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços 

os conceitos “Muito Bom”, “Bom”, “Regular” e “Péssimo”, equivalentes, respectivamente, aos 

valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e 0 (zero) para cada item avaliado, conforme indica o 

quadro a seguir. 

Muito Bom Bom Regular Péssimo 

3 (três) pontos 2 (dois) pontos 1 (um) ponto 0 (zero) ponto 

 

MUITO BOM – Refere-se à conformidade total dos critérios:  

 Inexistência de poeira;  

 Inexistência de sujidade;  

 Vidros limpos;  

 Superfície sem sangue e/ou fluidos corpóreos;  

 Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente;  

 Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas 

e volume até 2/3;  

 Empregado fixo e treinado no setor, uniformizado e com EPIs; 

 Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente;  

 Carrinho de limpeza limpo, cabeleiras de mops e panos de limpeza livres de resíduos. 

BOM – Refere-se à conformidade parcial dos critérios:  

 Ocorrência de poeira em local isolado que não seja próximo à execução de 

procedimentos invasivos; 

 Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão; 

 Ocorrência isolada no reabastecimento. 

REGULAR – Refere-se à desconformidade parcial dos critérios:  

 Ocorrência de poeira em vários locais que não sejam próximos à execução de 

procedimentos invasivos;  

 Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão; 

 Ocorrências por falta de reabastecimento;  

 Quebra de técnica de limpeza; 

 Saídas de ar-condicionado sujas e móveis sujos ou com poeira; 

 Piso sujo e molhado. 

PÉSSIMO – Refere-se à desconformidade total dos critérios:  

 Poeira e sujidades em salas cirúrgicas, locais de procedimentos e mobiliários;  

 Presença de sangue e fluidos corpóreos nas superfícies; 

 Ocorrência de poeira em superfícies fixas próximas ao paciente, local de preparo de 

medicamentos e salas de procedimentos;  

 Quebra de técnica de limpeza;  

 Carro de limpeza incompleto;  

 Saídas de ar-condicionado sujas e móveis sujos com poeira; 



 

 

 Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes; 

 Lixeiras sujas e transbordando;  

 Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes;  

 Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou 

sem comunicação com o contato do Contratante; 

 Empregado com uniforme e EPIs incompletos, bem como o não uso de EPCs;  

 Execução de limpeza sem técnica adequada;  

 Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente;  

 Sanitários e vestiários sujos. 

Módulos e Itens de Avaliação 

Módulos Itens avaliados  

A 
Equipamentos, produtos e 
técnica 

A.1 – Carro de limpeza 

A.2 – Produtos de limpeza 

A.3 – Técnicas de limpeza 

B 

Qualidade dos profissionais 

B.1 – Uniformidade da equipe 

B B.2 – Apresentação – uniformização 

B B.3 – Equipamento de Proteção Individua 

C Frequência 
C.1 – Cumprimento do cronograma e das 
atividades 

D Inspeção dos serviços D.1 – Avaliação direta nas áreas em 17 itens 

Resultado da Avaliação de Qualidade dos Serviços de Limpeza 

 

Módulo A – Equipamentos, Produtos e Técnica 

 

Descrição e Critério dos Itens Avaliados Pontos 

A.1 – Carro de Limpeza 

O carro de limpeza está limpo, organizado, sem falta de itens padronizados, e todos os 
componentes estão identificados 

  

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta de até 02 itens padronizados   

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta de mais de 02 itens 
padronizados 

  

O carro de limpeza está desorganizado, sujo e com itens faltando   

A.2 – Produtos de Limpeza  

Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as determinações da CCIH e a 
especificação técnica do edital. A diluição está correta e as soluções estão em 
recipientes 
adequados e identificados 

  

Os produtos e a diluição estão corretos, porém não segue a indicação de uso no local    



 

 

Os produtos estão corretos, mas a diluição é incorreta. Os produtos estão em 
recipientes 
inadequados 

  

Os produtos não são indicados para o uso no local e a diluição é incorreta. Os 
produtos 
estão em recipientes inadequados e sem identificação 

  

A.3 – Técnicas de Limpeza 

A técnica de limpeza está correta, segundo as recomendações estabelecidas    

Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na ordem da realização da 
técnica 

  

A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos baldes se apresenta turva   

A técnica está incorreta e a solução está muito suja   

 

 

Modulo B – Qualidade dos Profissionais 

Descrição e Critério dos Itens Avaliados Pontos 

B.1 – Uniformidade da Equipe 

Os serviços são executados por empregados operacionais capacitados e em 
quantidades adequadas para a área. Mantêm-se fixas as escalas dos empregados 

  

Os serviços são executados por empregados operacionais capacitados e em 
quantidades  adequadas para a área. Não se mantêm fixas as escalas dos empregados 

  

Os serviços são executados por empregados operacionais com capacitação precária 
e/ou em quantidades inadequadas para a área. Não se mantêm fixas as escalas dos 
empregados  

  

Os serviços são executados por empregados operacionais com capacitação precária 
e/ou em  quantidades inadequadas para a área. Ocorrem atrasos e/ou absenteísmo, 
prejudicando o fluxo e a qualidade das atividades a serem desenvolvidas. Eles têm 
posturas inadequadas, desrespeitam chefias e demais profissionais de saúde da área, 
são agressivos no relacionamento com os colegas, falam alto etc. 

  

B.2 – Apresentação – Uniformização 

Uniformizados completamente como no descritivo. Uniformes limpos, passados, 
íntegros e portando identificação funcional. Os cabelos estão presos e utilizam gorros 

  

Uniformes incompletos, passados e limpos, com identificação funcional    

Uniformes completos, rasgados, sujos, amarrotados. Usam gorros, unhas compridas e 
adereço 

  

Uniformes incompletos. Usam peças de uso pessoal, apresentam sujidades no 
uniforme, cabelos soltos, usam adereços e barba por fazer 

  

B.3 – Equipamento de Proteção Individual 

EPIs adequados e disponíveis para o uso (uniformes, luvas, máscaras, gorros, calçados 
de segurança/botas) 

  

Disponibilidade parcial de EPIs. Falta um ou mais itens   



 

 

EPIs utilizados incorretamente. Utilizam luvas cirúrgicas ao invés das de borracha. Não 
utilizam EPIs para isolamentos e UTIs 

  

Não utilizam EPIs (avental e luvas de acordo com o tipo de isolamento). Luvas para 
manipulação de materiais contaminados e solução química 

  

 

 

Módulo C – Frequência 

Descrição e Critério dos Itens Avaliados Pontos 

C.1 – Cumprimento do Cronograma e das Atividades  

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária, 
semanal, mensal. Apresenta cronograma checado e o impresso de execução da 
limpeza terminal está assinado pelo responsável da empresa e da área 

  

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária, 
semanal, mensal. Não apresenta o cronograma checado, e o impresso de execução da 
limpeza terminal está assinado pelo responsável da empresa e da área 

  

A frequência de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente de acordo com o 
estabelecido pela área diária, semanal, mensal. O cronograma está checado, porém o 
impresso de execução da limpeza terminal está em desacordo com a programação 

  

A frequência de limpeza terminal não tem ocorrido. O cronograma não está checado e 
não apresenta o impresso de execução da limpeza terminal assinado pelo responsável 
da empresa e da área 

  

 

Módulo D – Inspeção dos Serviços – Avaliação das Áreas 

Relação dos itens a serem vistoriados e respectivas pontuações para as situações 

encontradas durante as vistorias e computadas no módulo D. 

Itens Vistoriados e Avaliados nas Áreas Pontos 

D.1 – Acessórios Sanitários (Espelhos, Toalheiro e Saboneteira) 

Acessórios completos e isentos de sujidade   

Pequena quantidade de sujidade   

Presença de sujidade nos cantos dos acessórios. Falta de material (papel higiênico, 
papel toalha e sabonete líquido 

  

Presença de sujidade em sua extensão e interior. Falta de material    

D.2 – Aparelhos Telefônicos 

Aparelho limpo e sem gordura   

Aparelho com pouca sujidade no fone ou disco/teclas   

Presença de sujidade em fiação, teclas e disco   

Presença de sujidade, manchas e pó em fiação e no aparelho   

D.3 – Bebedouro 

Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa    

Presença de sujidade na parede (carcaça). Bandeja do bebedouro limpa   



 

 

Presença de manchas antigas de sujidade. Bandeja do bebedouro isenta de sujidade 
orgânica 

  

Presença de sujidade orgânica e lodo   

D.4 – Box de Banho 

Limpo e isento de manchas   

Presença de manchas antigas incrustadas (gordura do sabão e água)    

Presença de sujidade nos trilhos e sujidade nos ralos (cabelos, vassoura)   

Presença de lodo e sujidade orgânica   

D.5 – Extintores de incêndio e Quadros em Geral 

Ausência de pó   

Presença de pouca quantidade de pó em sua superfície   

Presença de grande quantidade de pó na parte superior e lateral   

Presença de objetos de limpeza acondicionados inadequadamente e com sujidades    

D.6 – Lavatórios  

Cubas sanitárias/louças limpas e sem manchas de sujeira   

Cubas sanitárias com manchas secas de água e/ou sabonete sem sujidade    

Comando de registros e válvulas hidra com sujidade e pouco brilho. Isento de sujidade 
orgânica. Presença de cabelos e crostas na superfície do ralo da pia  

  

Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas na borda interna superior do vaso e no 
ralo da pia  

  

D.7 – Móveis 

Móveis limpos    

Móveis com pouca sujidade nos cantos de sua superfície   

Presença de sujidades nos cantos e pés   

Presença de pó e manchas em sua superfície   

D.8 – Parede 

Parede isenta de sujidade   

Parede isenta de sujidade orgânica; presença de sujidade em pontos localizados; 
presença de resquícios de material ou produto de limpeza 

  

Parede isenta de sujidade orgânica; presença de manchas de fita adesiva envelhecida, 
pó em sua extensão 

  

Parede apresentando manchas de secreção, restos de alimentos e respingos 
principalmente nas áreas mais baixas da parede 

  

D.9 – Persianas 

Persianas limpas   

Persianas com algumas manchas   

Persianas com sujidade em pontos isolados e pó   

Persianas sujas e com pó    

D.10 – Pias – Cubas 

Pias isentas de sujidade   

Presença de manchas secas de água e produto de limpeza   

Presença de sujidade (resto de água suja), comando da torneira com sujidades   

Pias com presença de sujidades orgânica e lodo   

D.11 – Piso 



 

 

Piso sem sujidades, com enceramento e com brilho   

Piso com sujidades nos cantos (pó) em pequena quantidade de material sólido 
recente 

  

Presença de sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos); piso com alguma 
sujidade orgânica  

  

Piso com sujidade orgânica (sangue, secreção, restos de alimentos, pó acumulado)   

D.12 – Porta – Batentes – Maçanetas 

Portas e maçanetas limpas e sem manchas   

Presença de sujidade removível na área próxima à maçaneta. Presença de pequena 
quantidade de sujidade (pó) 

  

Presença de sujidade removível: mão, fita adesiva, pó, respingo. Presença de sujidade 
entre a porta e a parede 

  

Presença de sujidade orgânica e pó   

D.13 – Recipiente para Resíduos (Lixeiras) 

Cesto de lixo limpo, seco, sem resquícios de matéria orgânica. Embalagem na cor 
correta de acordo com o resíduo gerado na área. Sacos trocados com 2/3 da 
capacidade de acondicionamento 

  

Cesto de lixo limpo, seco, com alguns resquícios de matéria orgânica. Presença de 
saco de lixo cheio além do limite de 2/3  

  

Cesto de lixo sujo no seu interior. Molhado na parte interna, com embalagem 
adequada, com os resíduos transbordando 

  

Cesto de lixo sujo. Resíduos transbordando, respingos de matéria orgânica, 
embalagem errada para o tipo de resíduo gerado. Não há troca dos sacos de lixo 

  

D.14 – Saídas de Ar-condicionado – Exaustores 

Saídas de ar-condicionado e/ou exaustores isentos de poeira ou outras sujidades    

Saídas de ar-condicionado e/ou exaustores com presença de poeira em pontos 
localizados  

  

Saídas de ar-condicionado e/ou exaustores com presença de poeira, manchas e 
cabelos na maioria dos itens vistoriados 

  

Todas as saídas de ar-condicionado e/ou exaustores apresentam poeira, manchas, 
cabelos, sujidades 

  

D.15 – Tapetes 

Tapete limpo   

Tapete limpo com algumas sujidades sólidas   

Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (chicletes)    

Tapete apresentando sujidade sólida além de papéis e pó   

D.16 – Teto 

Teto limpo, sem sujidades    

Teto limpo com sujidade em pontos isolados   

Teto com presença de sujidades nos cantos próximos à parede   

Teto com sujidades como cabelo, matéria orgânica etc.   

D.17 – Vidros 

Vidros limpos. O cronograma é cumprido   

Presença de sujidade discreta. O cronograma é cumprido parcialmente   



 

 

Vidro limpo com sujidades nos cantos. Pó em sua extensão. O cronograma de limpeza 
não está sendo cumprido de acordo com a frequência estabelecida 

  

Presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. A limpeza é 
deficiente. O cronograma não está sendo cumprido  

  

 

Resultados das Avaliações da Qualidade 

A pontuação mínima a ser obtida pela a CONTRATADA é de 76,8 pontos. 

Para contabilização será utilizada a pontuação final. 

Caso algum item seja avaliado com critério (1) ou (0) zero o responsável pela avaliação 

deverá enviar documento justificando o motivo para a pontuação e deverá realizar reunião 

com a CONTRATADA para o devido ajuste. 

Da penalidade: 

Caso haja 02 avaliações consecutivas com pontuação inferior a 76,8 a empresa contratada 

será notificada e advertida. 

Caso haja 03 avaliações consecutivas com pontuação inferior a 76,8 a empresa contratada 

será notificada e multada conforme previsto em Termo de Contrato. 

Para fins de apuração da pontuação final da empresa, será utilizado o formulário abaixo: 

Total de pontos do 
módulo  

Peso (%) na avaliação  Pontuação final  

0 15% 0 

0 15% 0 

0 20% 0 

0 50% 0 

NOTA FINAL  0 

Nota Final: 
Assinatura do responsável pela 

fiscalização 
Assinatura do gestor do 

contrato: 

Assinatura 
do 

responsável 
da 

Contratada: 

 

 

DOS POSTOS DE TRABALHO  

Os postos de trabalho deverão ser  compostos  com a quantidade de funcionários  

adequado  para  o cumprimento das atividades  previstas no  objeto contratado respeitando 

as determinações e regras previstas na CLT, devendo ainda apresentar na data de início 

dos serviços , documentação com nomes, documentos pertinentes a contratação e escala  

de trabalho para cada posto de serviço. 

É assumida a obrigação pela a CONTRATADA apresentar trimestralmente e sempre que 

solicitado documentação atualizado de todos os funcionários, inclusive aqueles pertinentes 

ao desligamento. 



 

 

No inicio dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar listagem com nome , CPF de 

cada colaborador que irá prestar serviço, conforme composição de cada posto de trabalho.  

 

A CONTRATADA deverá comunicar no prazo de até 24 hs, qualquer alteração de posto de 

trabalho, mudança de função, desligamento e ou carga horária de trabalho de todo e 

qualquer colaborador alocados nos postos de trabalho geridos pela a ASF. 

 
DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS 
 
Para elaboração da proposta comercial apresentados pela  CONTRATADA, fazem-se 

necessárias definições que suportem os cálculos. Esses critérios e referências técnicas 

estão apresentados abaixo, divididos em: custos diretos de mão de obra, encargos sociais 

e trabalhistas e benefícios e despesas indiretas. 

 

 

Custo Salarial; 

Adicionais de Periculosidade e Insalubridade  

Adicional Noturno e Hora Noturna Reduzida: Art. 73 da CLT  

Adicional para Feriados Trabalhados  

Benefícios aos Empregados (Vale-transporte: Vale-refeição; Cesta básica; Assistência 

médica e hospitalar ; Auxílio-funeral )- Conforme definido na convenção do trabalho. 

Curso de Reciclagem  

Seguro de Vida  

Horário Destinado a Alimentação e Repouso  

Uniformes  

Equipamentos, Complementos e EPI 

Supervisão de Postos  

Encargos sociais e trabalhistas 

Benefícios e despesas indiretas 

Custos e Despesas Indiretas  

Lucro Bruto  

Despesas Fiscais  

 

 

Da quantidade de postos de trabalho por unidade de saúde  

 

Inicialmente os de trabalho serão alocados nas unidades abaixo relacionadas: 

 

 
 UNIDADES GUARULHOS 

Tipo de serviço Qtd  Unidade  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS III ALVORECER 

SERVICO DE LIMPEZA 12HS SEGUNDA A DOMINGO  2 CAPS III ALVORECER 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS ARCO IRIS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS RECRIAR 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 PROJETO TEAR 

      



 

 

 
 
 
 
   

 UNIDADES CAPELA DO SOCORRO 

Tipo de serviço Qtd  Unidade  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS CANTINHO DO CÉU 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  5 PSM MARIA ANTONIETA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 PSM MARIA ANTONIETA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS VARGINHA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS JORDANÓPOLIS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS CHACARA DO CONDE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 11 RHC CAPELA DO SOCORRO 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  10 RHC CAPELA DO SOCORRO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS JD. ORION 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 
UBS AUTODRAMO (VILA DA 
PAZ)   

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS SHANGRILÁ  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 
CAPS INF JUV III CIDADE 
DUTRA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 CAPS ADULTO III GRAJAU 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 
CAPS ALCOOL E DROGAS  III 
GRAJAU 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS JD. ANCHIETA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS LUCÉLIA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS JARDIM REPÚBLICA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VELEIROS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS- 
VOLANTE  4   

   

   

   

 UNIDADES DA LAPA 

Tipo de serviço Qtd  Unidade  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 AMA VILA NOVA JAGUARE  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VILA NOVA JAGUARE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VILA PIAUI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 AMA VILA PIAUI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS PARQUE DA LAPA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VILA JAGUARA-ADM 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 CER LAPA II - ADM 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 7 RHC LAPA - ADM 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 6 AMA SOROCABANA - ADM 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 
PSM DR. JOÃO C. 
MEZOMO/OS LAPA 



 

 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  3 
PSM DR. JOÃO C. 
MEZOMO/OS LAPA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VILA ANGLO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS AD III LAPA 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  1 CAPS AD III LAPA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS AD III LEOPOLDINA 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  1 CAPS AD III LEOPOLDINA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA ANASTACIO 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  10 UT SOROCABANA  

   

 

 

   

 UNIDADES DA PARELHEIROS  

Tipo de serviço Qtd  Unidade  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 
CEO YVETE R. VEGAS - 
PARELHEIROS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 UBS VERA POTY 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS  3 PSM BALNEARIO SÃO JOSÉ 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 PSM BALNEARIO SÃO JOSÉ 

SERV LIMPEZA DIURN 44HS SEMANAIS-VOLANTE 2   

   

   

 UNIDADES DA NORTE 

Tipo de serviço Qtd  Unidade  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 CAPS ADULTO BRASILÂNDIA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 
CAPS ADULTO 
BRASILÂNDIA (SRT'S) 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA ESPANHOLA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS JD. GUARANI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS JD. ICARAI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS CRUZ DAS ALMAS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA BRASILANDIA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS JD. PAULISTANO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 AMA JD. PAULISTANO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 AMA/UBS JD. PAULISTANO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA TEREZINHA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS VISTA ALEGRE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA RAMOS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS VILA PENTEADO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 
UBS DR. AUGUSTO L. 
GALVÃO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS ELISA MARIA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS INF FREGUESIA DO Ó 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS NOVA ESPERANÇA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS CASA VERDE ALTA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS SANTA MARIA 



 

 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS ILZA HUTZLER 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 6 UBS VILA DIONISIA I 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS VILA DIONISIA II 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 
CAPS ADULTO II CASA 
VERDE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 1 
CAPS ADULTO II CASA 
VERDE (SRT'S) 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 CAPS INF CASA VERDE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 7 CAPS AD III BRASILÂNDIA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 7 
PSM FREG. DO Ó/PS 21 DE 
JUNHO  

SERVICO DE LIMPEZA 24HS 3 
PSM FREG. DO Ó/PS 21 DE 
JUNHO  

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 CAPS AD II CACHOEIRINHA 

SERVICO DE LIMPEZA 24HS 3 AMA JD. PERI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 AMA JD. PERI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 UBS JD. PERI 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 4 UBS SILMARYA REJANE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 6 AMA/UBS VILA BARBOSA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 6 
AMA/UBS MASSAGISTA 
MARIO AMÉRICO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA PROGRESSO 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS DONA ADELAIDE LOPES 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS VILA PALMEIRAS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 AMA VILA PALMEIRAS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS WALTER ELIAS 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS PARQUE PERUCHE 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 2 AMA LADEIRA ROSA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS LADEIRA ROSA 

SERVICO DE LIMPEZA DIURNO 44HS SEMANAIS 3 UBS CASA VERDE  

SERV LIMPEZA DIURN 44HS SEMANAIS-VOLANTE 10   
 

DO PAGAMENTO  

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, com períodos de mediação que serão 

previamente de 16 do mês vigente ao dia 15 dia do mês seguinte.  

Os valores serão pagos, conforme quantidades de postos de trabalho alocados e 

equivalentes ao período, com base nos valores fixados na proposta comercial. 

A liquidação ocorrerá em até 28 dias da data da emissão da NF. 

Poderão ser solicitadas coberturas extras, para serviços esporádicos e ou campanhas de 

prevenção a saúde estadual ou municipal. Os valores para cobertura extras destes 

serviços, serão pagos conforme valores informados na proposta comercial. 

DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  



 

 

O contrato terá validade de 36 meses, podendo ser prorrogado. 

DA PROPOSTA COMERCIAL  

 

As propostas comerciais deverão ser enviadas conforme modelo anexo II. 

 

O critério de julgamento será a análise do menor valor global da soma dos valores 

unitários conforme modelo da proposta comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

 

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ...........(endereço completo)...., inscrita no CNPJ 

sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu representante legal no uso de suas 

atribuições, vem através desta CREDENCIAR Sr.(a) 

_________________________________, portador(a) da carteira de identidade nº 

_____________, inscrito no CPF nº _____________________________, para nos 

representar no processo de Seleção de Fornecedores relativo à Coleta de Preços nº xxx/2019, 

podendo o mesmo formular lances verbais, negociar preços, rubricar documentos, renunciar 

ao direito de recurso e apresentar impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões 

administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes ao referido processo de Seleção de 

Fornecedores.  

 

 

São Paulo, ____ de ___________ de 20XX.  

 

 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO III - PROPOSTA COMERCIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

 (Razão Social da Empresa), estabelecida na ..........(endereço completo), inscrita 

no CNPJ sob n.° ......................, neste ato representada pelo seu representante legal no 

uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL nos 

termos abaixo:   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS 

VALOR UNIT. DO 
POSTO DE 
TRABALHO  

1 
Posto de limpeza 24 horas, de segunda a domingo, 

inclusive feriados.  
R$ XXXXX 

2 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a 

domingo, inclusive feriados.  
R$ XXXXX 

3 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriados. 
R$ XXXXX 

4 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sábado, 

inclusive feriados. 
R$ XXXXX 

5 
Posto de limpeza 44 horas semanais diurnas, de inclusive 

feriados 
R$ XXXXX 

6 
Cobertura extra 12 horas diurnas, aos sábados ou 

domingo, inclusive feriados. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXX 

7 
Cobertura extra 12 horas noturnas, aos sábados ou 

domingo, inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXX 

8 
Cobertura extra 12 horas diurnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXX 

9 
Cobertura extra 12 horas noturnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXX 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ XXXXX 

   

 

São Paulo, ____ de ___ de 2021. 

 

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 
 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMENTO E DE QUE NADA DEVE À 

FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

 

À 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF  

 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

 

 

NOME DA EMPRESA, CNPJ xxxxxxxxxxxxx, situada a Rua xxxxxxxxx, 

Bairroxxxx, Município xxxxx, neste ato representada por seu representante legal/procurador 

da empresa, xxxxxxxx, portador(a) da Carteira de Identidade nº xxxxxxxxxxx e do CPF nº 

xxxxxxxxx, declara, sob as penas da Lei, que não possui Cadastro Mobiliário junto à Prefeitura 

do Município de São Paulo e que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo. 

 

Para que produza os efeitos jurídicos que lhe são próprios, assino e dou 

fé.  

 

 

XX de XXXX de 20XX. 

 

 

_________________________________________________ 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE)  

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

 

 

(Nome da Empresa)_______________________, CNPJ N°. _____________________, 

Estabelecida ____________________________ (endereço completo), declara, sob as penas 

da lei que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente processo de 

Seleção de Fornecedores. 

 

Local e data  

 

OBS: Esta declaração deverá ser em papel timbrado da empresa proponente e assinado pelo 

(s) seu(s) representante legal (is) ou procurador devidamente habilitado. 

 

Data 

 

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI - ÍNDICES DE BALANÇO PATRIMONIAL 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

         --------------------------------------------------- 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 

 

SG =                       Ativo Total 

          ---------------------------------------------------- 

 Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

LC =                       Ativo Circulante 

         --------------------------------------------------- 

                   Passivo Circulante 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do contador responsável 

 

 

Obs: Os locais de indicação dos índices devem ser preenchidos com os números 

correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO 

XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 

LEGAL E NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO E DE QUE A 

MÃO DE OBRA A SER EMPREGADA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEVE SER 

ESPECIALIZADA, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA  

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

.......................................................................................,  inscrito no CNPJ n.º 

........................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

.........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º 

......................... e do CPF n.º ............................. DECLARA, para fins que: 

a) que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz () - 

observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

b) inexiste, sob as penalidades cabíveis, o impedimento legal para licitar ou contratar com a 

administração municipal e estadual de São Paulo. 

c) que os representantes legais devidamente constituídos da (nome da empresa), com 

poderes para tal, não fazem parte do quadro da Diretoria, Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal, bem como, não possui grau de parentesco com pessoas investidas em cargo 

ou função diretiva na Associação Saúde da Família. 

d) os representantes legais devidamente constituídos da (nome da empresa), com poderes 

para tal, não fazem parte do quadro de diretoria, superintendência, gerência, conselho 

deliberativo, curador, consultivo, gestor, chefe de sessão, de gabinete, de área, de unidade, 

de setor da Administração Pública direta ou indireta, em qualquer esfera de sua atuação, 

atrelada à fonte pagadora dos recursos públicos para a presente contratação. 

e) cumpre, sob as penas de lei, as normas relativas à Saúde e Segurança do Trabalho dos 

empregados. 

f) que a mão de obra especializada empregada possui qualificação técnica para desempenhar 

o serviço objeto da presente seleção de fornecedores. 

 

Data 

 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF 

 



 

 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NOS PORTES DE EMPRESA DE 

QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 – (MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) 

 

(MODELO A SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE) 

 

 

À  

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 

COLETA DE PREÇOS Nº 009/2021  

PROCESSO ASF N° 028/2021 

 

Pelo presente instrumento, a empresa................................................, inscrita no CNPJ sob o 

número ......................, com sede na (Rua/Avenida/Alameda)......................................., nº ....., 

Bairro ................................, na cidade de ................................................... , por seu 

representante legal abaixo assinado e identificado, DECLARA, sob as penas da lei, que, sem 

prejuízo das penalidades previstas no ato convocatório, que se enquadra na situação de 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, optante pelo SIMPLES, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, bem assim que 

inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

São Paulo, XX de XXXX de 20XX. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal da Empresa) 

CPF nº 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do contador responsável 

CRC nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IX – MODELO DE MINUTA TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº XXX/20XX/ASF 

 

PROCESSO Nº : 028/2021. 

COLETA Nº : 009/2021. 

CONTRATADA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

OBJETO DO 

CONTRATO 
: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, 

COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, E MÃO DE OBRA 

QUALIFICADA, PARA ATUAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

GERIDOS PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA. 

VALORES DO 

CONTRATO  
: Conforme quadro do item 4.1 

VIGÊNCIA DO 

CONTRATO 
: 

36(trinta e seis) meses iniciando-se em xx de xxxx de 20xx e 

findando-se em xx de xxxx de 20xx. 

ORIGEM DOS 

RECURSOS 
: 

Contratos de Gestão e outros instrumentos congêneres, 

firmados com o Poder Público municipal 

 

 

CONTRATANTE: 

 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, pessoa jurídica de direito 

privado, sem fins lucrativos, com matriz estabelecida na Praça 

Marechal Cordeiro de Farias nº 65, Higienópolis - São Paulo/SP, 

CEP: 01244-050, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 68.311.216/0001-01 e filiais: ASF Rede Assistencial 

Supervisão Técnica da Saúde Parelheiros, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 68.311.216/0005-35; ASF Rede Assistencial 

Supervisão Técnica da Saúde Capela do Socorro, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0003-73; ASF Rede Assistencial 

Supervisão Técnica da Saúde Lapa, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 68.311.216/0004-54; ASF Rede Assistencial Supervisão 

Técnica da Saúde Pinheiros, inscrita no CNPJ nº 

68.311.216/0009-69, e ASF Rede Assistencial Supervisão 

Técnica da Saúde Casa Verde/Cachoeirinha, Freguesia do 

Ó/Brasilândia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 68.311.216/0008-

88, neste ato representada por seus bastantes procuradores 

(doravante designada CONTRATANTE).  

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx estabelecida na Rua xxxxxxxx, nº 

xxxxxx – Bairro xxxxxxxxx – Cidade xxxxxxxxx /xx – 

CEP:xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o n°xxxxxxxxxxxxx, neste 

ato representado pelo seu sócio  xxxxxxxx , portador do 

documento de identidade RG n° xxxxxxxx CPF nº xxxxxxxxx 

(doravante designada CONTRATADA, e, em conjunto com a 

CONTRATANTE, as PARTES). 

 



 

 

As Partes, neste ato, de mútuo e comum acordo, ajustam e convencionam o presente 

Contrato que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes, fundamentado nos 

princípios da teoria geral dos contratos e nas disposições do direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de limpeza hospitalar, 

com fornecimento de insumos e mão de obra qualificada, para atuar nos serviços de 

saúde geridos pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, em conformidade ao 

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO que é parte integrante deste instrumento, e 

nos ditames a seguir.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

2.1. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações 

necessárias à execução do objeto do contrato, devendo especificar os detalhes e 

assegurar as condições mínimas à sua perfeita consecução, em conformidade com 

o ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO, que é parte integrante deste instrumento. 

2.2. A CONTRATANTE deverá designar preposto para acompanhar e fiscalizar a 

execução da prestação dos serviços contratados, com vistas a verificar o 

cumprimento das determinações legais e regulamentares, sempre com o objetivo 

de atestar a prestação de serviço contratada, a Coordenação Técnica Regional do 

Contrato de Gestão que será atendido pelo serviço, objeto deste ajuste. 

2.2.1 O preposto designado na cláusula acima, deverá acompanhar e aprovar a 

escala dos profissionais que prestarão os serviços nas Unidades de Saúde, 

bem como será o responsável pelo recebimento e conferência do relatório 

de serviços de limpeza realizados dentro do mês de prestação de serviço, 

em que deverão constar as informações mínimas dos serviços prestados 

no período, número de avaliações e  planilha informativa na qual conste: 

data e serviços realizados,  dando ciência e inserindo eventuais termos e 

observações, apondo ou não sua concordância. 

2.2.2      A fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE não exclui, tampouco 

reduz, a completa responsabilidade da CONTRATADA pela inobservância 

de qualquer obrigação por esta assumida. 

  

2.3. A CONTRATANTE deverá assegurar as condições mínimas para a execução dos 

serviços de acordo com os procedimentos previstos no Memorial Descritivo, objeto 

deste contrato. 



 

 

2.4.  A CONTRATANTE deverá prover todos os meios necessários para o 

desenvolvimento dos serviços contratados, conforme ANEXO I - MEMORIAL 

DESCRITIVO. 

2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas 

na CLÁUSULA QUARTA. 

2.6. A CONTRATANTE deverá atestar as notas fiscais/fatura relativa desde que esteja 

de acordo com os serviços contratados. 

2.7. A CONTRATANTE deverá permitir o acesso às suas dependências profissionais de 

limpeza para que o bom desenvolvimento das obrigações da CONTRATADA possa 

transcorrer de maneira adequada e eficiente. 

2.8. A CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA a exclusão ou inclusão de 

postos de limpeza ou cobertura extra, bem como os locais de prestação dos serviços 

mediante o envio de Ordem de Serviço. 

2.9. A CONTRATANTE deverá prover local adequado para a guarda dos insumos e/ou 

equipamentos a serem utilizados durante a execução dos serviços objeto do 

presente Contrato. 

2.10. A CONTRATANTE apresentará mensalmente a agenda de prestação de serviços de 

limpeza da Unidade, a fim de viabilizar a realização da escala pela CONTRATADA. 

2.11. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar o afastamento de 

profissionais que não estejam satisfazendo os requisitos exigidos para a execução 

dos serviços, devendo a contratada fazer a substituição no prazo de até 3 (três) 

dias após a solicitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com o previsto no presente 

Contrato e em cumprimento às especificações e diretrizes estabelecidas no ANEXO 

I – MEMORIAL DESCRITIVO, que é parte integrante deste contrato. 

3.2 A CONTRATADA deverá designar por escrito, preposto(s) com poderes para 

atendimento de possíveis ocorrências durante a execução deste Contrato. 

3.3 A CONTRATADA se obriga a elaborar e fornecer a cada 30 (trinta) dias a escala 

dos profissionais que prestarão os serviços nas Unidades de Saúde. 

3.4 No caso de substituição de profissional designado na escala apresentada pela 

empresa CONTRATADA, ainda que essa substituição seja temporária, a contratada 

deverá comprovar que o substituto possui as mesmas habilitações do substituído, 

reservando-se a contratante o direito de aprovar ou negar a substituição. 



 

 

3.5 A CONTRATADA deverá manter regularmente os serviços contratados e os 

profissionais solicitados, devendo responsabilizar-se por eventuais danos 

decorrentes de faltas de pessoal. 

3.6 A CONTRATADA se obriga a disponibilizar profissionais de limpeza em número 

suficiente, para a execução dos serviços, a fim de atender a demanda da 

CONTRATANTE. 

3.7 A CONTRATADA deverá dar cumprimento às Leis e Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária e as normas pertinentes que disciplinam 

os serviços pertinentes ao objeto do contrato.   

3.8 A CONTRATADA deverá zelar pelo sigilo e confidencialidade dos dados e 

informações que lhe forem passados, ou que tiver acesso pelo manuseio de 

documentos, arquivos e registros da CONTRATANTE. 

3.9.1  A CONTRATADA não poderá divulgar dados ou informações a que venha ter 

acesso, referentes aos serviços prestados, durante toda vigência do contrato, bem 

como após seu término, salvo expressamente autorizados pela CONTRATANTE. 

3.9 A CONTRATADA deverá respeitar as normas e procedimentos internos da 

CONTRATANTE, quando nas dependências desta.  

3.10.1  trabalhar em harmonia com os demais profissionais que prestem serviços 

nas dependências da Unidade; 

3.10.2  trabalhar em harmonia com todo o quadro funcional da Unidade; 

3.10.3  trabalhar devidamente uniformizado portando crachá da empresa 

CONTRADADA com a identificação do profissional. 

3.11  Os encargos civis, fiscais, tributários, trabalhistas e previdenciários, referente à 

prestação dos serviços serão de inteira e exclusiva responsabilidade da 

CONTRATADA. 

3.12 A CONTRATADA deverá possuir conta bancária no Banco do Brasil para se 

processarem os pagamentos. 

3.13  A CONTRATADA deverá fornecer Nota Fiscal de Serviços, referente ao(s) 

pagamento(s) a ser (em) efetuado(s) pela CONTRATANTE. 

3.14 A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste 

Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, à fiscalização da 

CONTRATANTE em seu acompanhamento. 

3.15 A CONTRATADA é responsável pela idoneidade moral e técnica de seus 

funcionários, respondendo por todos e quaisquer danos, ações judiciais, faltas ou 

omissões que aqueles venham a cometer no desempenho de suas funções. 

3.16 A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela indenização de dano decorrente de ação 

ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus 



 

 

funcionários nessa qualidade causarem em decorrência da presente prestação de 

serviços.  

3.17   A CONTRATADA é responsável pela atividade desempenhada por seus funcionários, 

sendo o seu dever cumprir procedimentos de limpeza e assepsia, a fim de diminuir 

a contaminação ambiental, observando a prática de técnicas e as normas 

estabelecidas pela legislação vigente, no que concerne ao controle de infecção 

hospitalar, conforme constante no ANEXO I - Memorial Descritivo  

3.18 A CONTRATADA deverá assumir a defesa por ocasião de reclamação trabalhista, 

ações cíveis ou penais, acordos judiciais e/ou extrajudiciais que possam ser movidos 

em face da CONTRATANTE, em decorrência do presente Contrato, sejam ações 

movidas por funcionários da CONTRATADA ou terceiros, assumindo todos os 

prejuízos daí decorrentes, tais como, despesas com honorários advocatícios e custas 

judiciais, devendo ainda, excluir a CONTRATANTE da lide no primeiro momento 

processual legalmente admissível. 

3.19 Caso sejam imputados valores à CONTRATANTE em razão de sentença judicial, a 

CONTRATADA autoriza o desconto/reembolso da quantia nas parcelas devidas em 

razão da prestação de serviços. 

3.20 Na hipótese de rescisão, resolução ou resilição fica autorizada a CONTRATANTE a 

efetivar a retenção dos valores correspondentes a ações judiciais em andamento, 

nas quais figure no polo passivo, somente sendo liberados após o trânsito em 

julgado dos feitos. 

3.21 É de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o pagamento dos salários, 

encargos sociais, trabalhistas, acidentários, bem como adicionais por horas 

extraordinárias, adicionais de periculosidade e insalubridade, adicional noturno e/ou 

que porventura venham a ser devido aos funcionários da CONTRATADA em razão 

da prestação de serviços, não existido qualquer vínculo empregatício entre os 

profissionais da Contratada e a Contratante. 

3.22  A CONTRATADA deverá manter durante toda a vigência do Contrato a 

comprovação de sua Regularidade Fiscal, sob pena da incidência das penalidades 

cabíveis previstas na Cláusula 5.1.2.1. 

3.23 Comprovar, quando solicitado pela CONTRATANTE, as regularidades fiscal e 

trabalhista para o processamento dos pagamentos, mediante envio de prova de 

Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão 

Negativa ou Positiva com efeitos de negativa de Tributos Mobiliários do 

Município de São Paulo, prova de inexistência de registro no CADIN Municipal 

da Prefeitura de São Paulo, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 

(“Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista”). 



 

 

3.23.1 Obrigatoriamente, para que os pagamentos sejam processados a 

CONTRATADA, deverá disponibilizar à CONTRATANTE “RELATÓRIO DE 

SERVIÇOS REALIZADOS” do período de referência, para validação do 

preposto designado pela CONTRATANTE, sob pena da incidência das 

penalidades cabíveis previstas no item 5.1.2.1 

3.24 A CONTRATADA deverá executar os serviços de forma a garantir os melhores 

resultados, otimizando a gestão de seus recursos - quer humano, quer materiais - 

com vistas à qualidade dos serviços à satisfação da CONTRATANTE. 

3.25 A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pela execução dos serviços 

contratados, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução, bem 

como, observando todas as normas e diretrizes relativas a integridade, ética, 

segurança da informação e proteção de dados da CONTRATANTE. 

3.26 A CONTRATADA se obriga a manter em seu quadro, profissionais treinados para 

realização da prestação de serviços de limpeza, bem como pelo uso de 

equipamentos específicos destinados à limpeza das áreas críticas, semicríticas e não 

críticas. 

3.27  A CONTRATADA responsabilizar-se-á por eventuais paralisações dos serviços por 

parte dos seus empregados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, para 

que não haja interrupção dos serviços prestados 

3.29  A CONTRATADA aceitará as inclusões ou supressões de postos, coberturas e locais 

de prestação de serviços, durante toda a vigência do contrato, através de Ordem 

de Serviço. 

3.30 A CONTRATADA deverá prestar os serviços fazendo uso de equipamentos de 

proteção e segurança observando as normas estabelecidas pela legislação vigente 

no que concerne ao controle de infecção hospitalar, conforme as especificações 

técnicas constantes no ANEXO I – Memorial Descritivo. 

3.31  A CONTRATADA deverá indenizar à CONTRATANTE caso ocorram danos, 

sinistros, avarias ou inutilizações de objetos ou equipamentos da(s) Unidade(s), se 

comprovadamente causados por funcionários da CONTRATADA.  

3.32  A CONTRATADA deverá apresentar trimestralmente e sempre que solicitado 

documentação atualizada de todos os funcionários, inclusive aqueles pertinentes ao 

desligamento, tais como: 

Documento que atestem a capacidade econômica da empresa, Guia de 

Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP individualizada 

por empregado, bem como, a Cópia da relação dos trabalhadores constantes do 

arquivo SEFIP comprovantes de repasse/entrega de benefícios tais como: vale 

transporte, alimentação/refeição entre outros, a que estiver obrigada por força de 

Lei, cópia da folha de ponto da contratada para conferência, dentre outros que a 



 

 

CONTRATANTE julgar pertinentes para segurança do escorreito cumprimento do 

contrato. 

 

3.33  A CONTRATADA deverá disponibilizar, no primeiro dia da prestação de serviços, a 

relação de profissionais que prestarão os serviços, contendo nome, CPF de cada 

colaborador que irá prestar serviço, conforme composição de cada posto de 

trabalho, sob pena de descumprimento total do contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

4.1. A CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA a soma dos postos e 

coberturas solicitadas e executadas, de acordo com os valores abaixo: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS POSTOS VALOR  

1 
Posto de limpeza 24 horas, de segunda a domingo, inclusive 

feriados.  
R$ XXXXXX 

2 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a domingo, 

inclusive feriados.  
R$ XXXXXX 

3 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriados. 
R$ XXXXXX 

4 
Posto de limpeza 12 horas diurnas, de segunda a sábado, 

inclusive feriados. 
R$ XXXXXX 

5 
Posto de limpeza 44 horas semanais diurnas, de inclusive 

feriados 
R$ XXXXXX 

6 
Cobertura extra 12 horas diurnas, aos sábados ou domingo, 

inclusive feriados. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXXX 

7 
Cobertura extra 12 horas noturnas, aos sábados ou domingo, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXXX 

8 
Cobertura extra 12 horas diurnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXXX 

9 
Cobertura extra 12 horas noturnas, de segunda a sexta, 

inclusive feriado. (valor apenas da cobertura) 
R$ XXXXXX 

 

 

 
4.2. Os preços estipulados na cláusula acima poderão, após 12 (doze) meses, serem 

reajustados pelos índices IGPM/FGV (Índice Geral de Preços de Mercado da 

Fundação Getúlio Vargas) ou pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo), sendo que será aplicável o índice que estiver com o menor 

percentual de reajuste no momento da aplicação e, na falta destes, por outro índice 

que venha a substituí-los em intervalo de tempo autorizado pelos órgãos 

governamentais. 

4.3. O prazo de pagamento será de até 28 (vinte e oito) dias, contados da emissão da 

NF/Fatura, por meio de crédito em conta, preferencialmente, no Banco do Brasil em 



 

 

nome da CONTRATADA, Agência xxxxx C/C, xxxx mediante apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura e de documento que ateste a prestação do serviço efetuado no mês 

anterior, conforme item 3.23.1 e demais documentos que venham a ser solicitados 

como condicionantes ao pagamento estabelecido nesta avença. 

4.4. O faturamento do objeto contratual se dará por meio da matriz ou filiais da 

CONTRATANTE a ser informado no momento de faturamento.  

4.5. No preço mensal da prestação de serviço estarão inclusos todas e quaisquer despesas 

referentes a tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e outras que recaiam 

ou venham a recair sobre a atividade. 

4.6. Os valores dos tributos incidentes sobre as recargas/abastecimento ora contratadas 

deverão ser destacados na respectiva nota fiscal e/ou fatura, sempre que a legislação 

tributária o permitir. 

4.7. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos 

pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigado a CONTRATADA, pela 

legislação vigente. 

4.8. Quando for constatada qualquer irregularidade no referido documento será 

imediatamente solicitada a CONTRATADA a sua regularização, que deverá ser 

encaminhada à CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

4.9. Os recursos necessários para fazer frente às despesas do Contrato serão decorrentes 

de repasses realizados no âmbito de Contratos de Gestão e outros instrumentos 

congêneres, firmados com o Poder Público municipal. 

4.10. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições estabelecidas nos 

subitens anteriores, em face da superveniência de normas Federais, Estaduais ou 

Municipais. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 

5.1 Pela inexecução total ou parcial do presente ajuste, a CONTRATANTE, poderá 

aplicar à CONTRATADA, as seguintes penalidades: 

5.1.1 Advertência escrita; 

5.1.2 MULTA: 

5.1.2.1 Pela não apresentação da documentação comprobatória de sua 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, nos termos do item 3.23 e 3.32 

da CLAUSULA TERCEIRA do presente pacto, ou ainda deixar não 

manter sua regularidade fiscal, a CONTRATANTE poderá aplicar à 

CONTRATADA multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal 

apurado do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

5.1.2.2 Pela inexecução parcial do presente ajuste, a CONTRATANTE, 

poderá aplicar a CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) sobre 



 

 

o valor mensal apurado do Contrato, sem prejuízo das demais 

penalidades. 

5.1.2.3 Pela inexecução total do Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar 

à CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global 

estimado do Contrato, sem prejuízo da rescisão contratual e demais 

penalidades. 

5.1.2.4 Pelo atraso na execução ou a não realização do serviço a contento, a 

CONTRATANTE aplicará multa diária de 0,5% (meio por cento) 

sobre o valor global estimado do Contrato de acordo com a prestação 

levada a efeito no período apurado, até o limite de 20% (vinte por 

cento), sem prejuízo das demais penalidades. 

5.1.2.5 Pelo cancelamento ou rescisão do contrato por culpa da 

CONTRATADA, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global 

estimado do Contrato, multiplicado pelo número de meses faltantes 

para o termo final do ajuste. 

5.1.2.6 Pelo descumprimento das obrigações decorrentes da Lei Geral de 

Proteção de Dados e Normas Anticorrupção, a CONTRATANTE 

aplicará multa de 5%, sobre o valor global estimado do Contrato, 

sem prejuízo da rescisão contratual e demais penalidades. 

5.1.2.7 Para efeito das penalidades acima delineadas, estima-se o valor 

global do Contrato aquele decorrente da proposta comercial 

apresentada pela CONTRATADA. 

5.1.3 Caso o descumprimento das obrigações contratuais pela CONTRATADA 

ensejar a paralisação das atividades da CONTRATANTE, ou ainda o 

retardamento da execução do contrato, bem como caso da 

CONTRATADA deixar de entregar documentação exigida pela Associação 

Saúde da Família ou apresentar documentação/declaração falsa, ficará 

impedida de licitar e contratar com a Associação Saúde da Família pelo 

período de 02 (dois) anos, sem prejuízo das demais penalidades 

pecuniárias previstas.  

5.2 Em caso de inadimplemento por parte do CONTRATANTE quanto ao pagamento do 

presente contrato, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa 

pecuniária de 1% (um por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária. 

5.3 As importâncias relativas às multas serão descontadas dos pagamentos a serem 

efetuadas a CONTRATADA. 

5.4 As penalidades previstas têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, 

a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparação das eventuais perdas e 

danos que seu ato punível venha acarretar. 



 

 

5.5 As multas estabelecidas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 

5.6 Constatado o descumprimento das obrigações previstas, a CONTRATANTE 

procederá à notificação escrita à CONTRATADA, esclarecendo a penalidade a que 

estará sujeita para, querendo, defender-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados do primeiro dia útil subsequente ao recebimento da comunicação. 

5.7 Eventuais defesas apresentadas serão analisadas pela CONTRATANTE, informadas, 

quando necessário, de manifestações das Gerências envolvidas ou gestores de 

Contratos. 

5.8 A Gerência Administrativa da Associação Saúde da Família, em decisão 

fundamentada, aplicará ou relevará a multa. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO  

 

6.1 Poderá o presente instrumento ser rescindido pela CONTRATANTE, em qualquer 

momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra 

parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo mínimo de 30 (trinta) 

dias, sem que recaia ônus contratual à CONTRATANTE. 

6.2 A CONTRATANTE poderá rescindir o presente Contrato, independentemente do 

cumprimento do previsto no item 6.1, caso ocorra descontinuidade, ou supressão 

dos recursos repassados à CONTRATANTE através dos Contratos de Gestão e outros 

instrumentos congêneres, firmados com o Poder Público, sem quaisquer ônus ou 

aplicação de multa contratual. 

6.2.1 Em caso de redução ou supressão de repasses bem como eventual imposição 

de renegociação, por meio de Decretos, Portarias ou atos normativos 

congêneres, editados pelo Poder Público, o valor do presente Contrato 

poderá ser revisto pelas PARTES, ou ainda, culminar na rescisão do Contrato, 

sem quaisquer ônus ou aplicação de multa contratual. 

6.2.2 A alteração e/ou extinção dos Contratos de Gestão e outros instrumentos 

congêneres por parte do Ente Federado serão considerados caso fortuito, 

não acarretando qualquer responsabilização à CONTRATANTE, nos termos 

do artigo 393 do Código Civil. 

6.3 Caso a CONTRATADA tenha sido apenada por qualquer das penalidades previstas 

na CLÁUSULA QUINTA, ficará a critério da CONTRATANTE a rescisão contratual, 

independente da aplicação de multa contratual e notificação de prévio aviso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

7.1 O prazo de vigência contratual será de 36(trinta e seis) meses, com início em 

XX/XX/2021 e término em XX/XX/2021, podendo ser prorrogado nas mesmas 

condições do presente ajuste, desde que haja conveniência e oportunidade 



 

 

administrativas e que a CONTRATADA apresente provas relativas à sua 

Regularidade Fiscal e Trabalhista e mediante formalização de instrumento aditivo ao 

termo de contrato. 

 

7.2 As PARTES deverão manifestar-se com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em 

relação à não concordância com a prorrogação contratual. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 Os serviços inicialmente serão prestados nos locais, conforme indicada no ANEXO I 

MEMORIAL DESCRITIVO, conforme necessidade de cada serviço, porém a prestação 

de serviços poderá expandir-se para todas as Unidades de Saúde, presentes ou 

futuras, vinculadas à ASF, durante a vigência do contrato, respeitando as 

especificidades exigidas no presente certame. 

8.2 A CONTRATADA deverá obedecer aos prazos gerais contidos nas obrigações da 

CONTRATADA, bem como, especificamente aos prazos e execuções de cada lote 

contidos no ANEXO I – Memorial Descritivo que é parte integrante deste contrato. 

                                                                                                                                                                                        

 

CLÁUSULA NONA – DAS NORMAS ANTICORRUPÇÃO 

9.1   A CONTRATADA neste ato declara e garante que: 

(a) está devidamente autorizada a firmar este Contrato; 

(b) a assinatura e execução deste Contrato não estão nem estarão em conflito com 

quaisquer outras obrigações contratuais, ou com quaisquer Leis e 

Regulamentos Aplicáveis; 

(c) não permitirá pagamentos ou transferências de valores com a finalidade ou 

efeito de corrupção, suborno público ou comercial, ou ainda qualquer conduta 

que possa ser vista ou interpretada como infringente às Normas Anticorrupção 

e nem aceitará ou permitirá qualquer tipo de extorsão, propina, lavagem de 

dinheiro, concorrência ou prática comercial desleal, ou outro meio ilícito ou 

inadequado para a realização de negócios ou obtenção de qualquer outro 

benefício. 

9.2 As Partes acordam que, para fins do disposto nesta cláusula, “Normas Anticorrupção” 

abrangem todas as leis, regulamentos, instruções, atos e resoluções, nacionais, 

municipais ou internacionais, que proíbam a prática de atos de corrupção, suborno, 



 

 

extorsão, propina, lavagem de dinheiro, concorrência ou prática comercial desleal, 

entre outros que visem à obtenção de vantagens ilícitas ou indevidas para a realização 

de negócios ou obtenção de qualquer outro benefício. 

9.3 A CONTRATADA ou qualquer empresa em que seja sócia, ou empresas que sejam 

suas coligadas, em quaisquer das suas atividades, ou quaisquer consultores, agentes, 

representantes vinculados à CONTRATADA, declara que não perpetrou qualquer ação 

que constituísse violação das Normas Anticorrupção à época em que foi adotada, nem 

nenhum destes foi formalmente notificado de que estava sujeito a uma investigação 

por violação das Normas Anticorrupção. 

9.4 A CONTRATADA declara e garante que não irá se envolver, direta ou indiretamente, 

por meio de seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou 

acionistas, assessores, consultores, empresas coligadas, durante o cumprimento das 

obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma 

infração aos termos das leis anticorrupção. 

9.5 A CONTRATADA deverá informar imediatamente à CONTRATANTE no caso da 

CONTRATADA ou qualquer empresa de que seja sócia, ou empresas que sejam suas 

coligadas, em quaisquer das suas atividades, ou quaisquer consultores, agentes, 

representantes vinculados à CONTRATADA, do recebimento de notificação de que 

qualquer uma delas é alvo de uma investigação por violação das Normas 

Anticorrupção.  

9.6 Caso a CONTRATANTE tome conhecimento de fatos ou indícios para acreditar que 

ocorreu, ou que está na iminência de ocorrer, violação às declarações e disposições 

constantes das cláusulas acimas por parte da CONTRATADA e/ou por quaisquer dos 

Representantes, poderá a CONTRATANTE determinar, a seu exclusivo critério, a 

suspensão imediata da realização dos Serviços e/ou a substituição imediata dos 

Representantes envolvidos, sem prejuízo da faculdade de rescindir o CONTRATO sem 

que seja devido qualquer indenização à CONTRATADA, seja a que título for. 

9.7 A CONTRATADA declara e garante que nenhum de seus representantes, 

administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, 

funcionários relacionados com as atividades previstas no CONTRATO é Agente 

Público, ou tem relacionamento de qualquer natureza, incluindo pessoal, de negócios 

ou de associação, com qualquer Agente Público que está ou estará em posição de 

influenciar a obtenção de negócios ou outras vantagens para com a CONTRATANTE. 

9.7.1 Para fins deste CONTRATO, o termo “Agente Público” terá a definição 

prevista no artigo 2º da Lei nº 8.429/92; abrangendo também qualquer 

dirigente de partido político, seus empregados ou outras pessoas que 

atuem para ou em nome de um partido político ou candidato a cargo 

público, bem como a definição de agente público estrangeiro contida no 

art. 5º, § 3º, da Lei n.º 12.846/2013. 



 

 

 

9.8 A CONTRATADA se compromete que informará por escrito a CONTRATANTE, no 

prazo de 3 (três) dias úteis, qualquer nomeação de seus representantes, 

administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, 

funcionários relacionados com as atividades previstas no CONTRATO como agentes 

públicos ou empregados do governo. Nestes casos, a critério da CONTRATANTE, o 

contrato poderá ser rescindido. 

9.9 A CONTRATADA não irá, no âmbito deste Contrato ou qualquer parte do seu negócio, 

envolver ou empregar crianças menores de 14 (quatorze) anos, no caso de contrato 

de aprendizagem, ou menores de 16 (dezesseis) anos, nas demais formas de 

pactuação laboral, e a CONTRATADA não deverá de forma alguma se envolver em 

qualquer forma de escravidão ou prática análoga à escravidão, tais como venda e 

tráfico de mulheres ou crianças, escravidão por dívida ou trabalho forçado ou 

compulsório. 

9.10 As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na 

legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 

8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis 

Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros 

por elas contratados. 

9.11 Qualquer prática, pela CONTRATADA, em violação às declarações e disposições 

constantes das cláusulas antecedentes poderá ensejar a resolução de pleno direito do 

CONTRATO pela CONTRATANTE, de forma automática e independentemente de 

qualquer formalidade, sendo certo que a CONTRATADA isentará e manterá a 

CONTRATANTE indene em relação a quaisquer reivindicações, perdas ou danos, 

diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e danos consequentes, relacionados ou 

decorrentes da violação cometida, sem prejuízo do direito de regresso da 

CONTRATANTE. A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, 

reivindicação ou demanda em face da CONTRATANTE por conta da extinção do 

CONTRATO por violação às presentes normas de Anticorrupção. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

 

10.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato, as partes 

elegem o foro da Comarca de São Paulo. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 



 

 

11.1 As PARTES obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a 

Legislação vigente sobre Proteção Geral de Dados nos limites e determinações de 

órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018 

e respectivas alterações, o que compreenderá na adoção de todas as medidas 

razoáveis para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados 

pessoais eventualmente coletados, mantidos ou consultados/transmitidos 

eletronicamente para execução da prestação de serviço, sob pena de 

responsabilização civil, penal e/ou administrava, sem prejuízo das penalidades 

contratuais previstas. 

11.2 As PARTES se comprometem que os dados pessoais que tiverem acesso não serão 

revelados, transferidos ou, de qualquer outra forma, compartilhados a qualquer 

terceiro, quer direta ou indiretamente, com exceção: 

a.  de prévia autorização por escrito da outra parte; 

b. mediante determinação legal, regulatória, de autoridade pública, órgãos 

fiscalizadores, órgãos de controle ou determinação judicial em que a 

outra parte seja impelida a cumprir, cuja divulgação recairá 

previamente a comunicação do fato aos titulares dos dados. 

11.3 As PARTES devem, na hipótese de violação de dados, informar a parte diversa, 

por escrito, acerca da violação dos Dados Pessoais, em prazo não superior a 48 

(quarenta e oito) horas, a contar do momento em que tomou ciência da 

violação. As informações a serem disponibilizadas incluirão:  

a. descrição da natureza da violação dos Dados Pessoais, incluindo as 

categorias e o número aproximado de titulares de dados implicados, bem 

como as categorias e o número aproximado de registros de dados 

implicados;  

b. descrição das prováveis consequências ou das consequências já 

concretizadas da violação dos Dados; e  

c. descrição das medidas adotadas nos termos da Lei 13.709/2018 e 

regulações, bem como propostas para reparar a violação dos dados e 

mitigar os possíveis efeitos adversos. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 

12.1 A CONTRATADA deverá abster-se de negociar quaisquer títulos de crédito ou 

duplicatas com instituições financeiras ou terceiros, relativos ao presente contrato, 

sob pena de incorrer nas sanções previstas neste instrumento. 

12.2 Nenhuma tolerância das Partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das 

cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente. 



 

 

12.3 A CONTRATADA não poderá transferir a execução do presente Contrato, no todo ou 

em parte, nem poderá subcontratar os serviços ora contratados, sem a prévia 

autorização da CONTRATANTE. 

12.4 A execução do presente Contrato por parte da CONTRATADA poderá ocorrer em 

todas as Unidades de Saúde, espaços de produção assistencial e Filiais, presentes ou 

futuras, vinculadas à CONTRATANTE. 

12.5 Fica pactuada a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratantes, 

não havendo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE qualquer tipo de relação 

de subordinação. 

12.6 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste Contrato indica que tem pleno 

conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições 

gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento quanto às 

mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato. 

 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias 

de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

São Paulo, xxxx de xxxxx de 2021. 

 

____________________________ ____________________________ 

ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA 

CONTRATANTE 
 

____________________________ ____________________________ 

XXXXXX  

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

_______________________________ 

NOME:                                                        

 

RG:                                                            

_________________________________ 

NOME:                                                   

      

RG:                                             

 


