
 
 
 
 
 
 

                      Rua Regente Feijó, 166 Vila Bocaina – Mauá/SP - CEP: 09310-640 
                                       FONE (011) 4547-6999 FAX (011) 4514-1866 

 
 

HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI 
FUNDAÇÃO DO ABC-OSS 

 
       MEMORIAL N° 03/2011 

 
 
 

Este memorial trata-se de procedimentos de coleta de preços visando a 
contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços especializados de 
limpeza técnica hospitalar compreendendo limpeza, descontaminação, desinfecção, 
assepsia, conservação predial nas áreas internas e externas, higienização e controle de 
vetores, roedores e animais sinantrópicos destinados ao Hospital de Clínicas Dr. 
Radamés Nardini 

As empresas interessadas deverão atender aos quesitos solicitados no presente 
Memorial. 

Os envelopes de documentos e propostas deverão ser entregues à Rua Regente 
Feijó n.º 166 - Bairro Vila Bocaina - Mauá - São Paulo impreterivelmente até o dia 
08/06/11. 

 
1.0 - DO OBJETO 

 

1.1– A prestação de serviços especializados de limpeza técnica hospitalar 
compreendendo limpeza, descontaminação, desinfecção, assepsia, conservação predial 
nas áreas internas e externas, higienização e controle de vetores, roedores e animais 
sinantrópicos destinados ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini de Mauá, nos 
termos das especificações constantes neste memorial e em seus anexos pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério do Hospital. 

1.2 - As especificações para a execução das atividades são as constantes dos  
ANEXOS  no final deste Memorial. 
 
1.3 - O HOSPITAL fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de 
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e 
demais requisitos nele previstos, reservando-se o direito de rejeitar os serviços que, a 
seu critério, não forem considerados satisfatórios. 
 
1.4 - A fiscalização por parte do HOSPITAL não eximirá a Contratada das 
responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar ao Hospital 
ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus funcionários na execução do contrato. 
 
1.5- A CONTRATADA deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a 
evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários e a terceiros, pelos quais será 
inteira responsável. 
 
1.6 - Durante a execução do contrato a CONTRATADA será responsável pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e seguros decorrentes. 
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1.7 - Na execução dos serviços a Contratada obriga-se a: 
 
1.7.1 - Fornecer toda a mão-de-obra, despesas com uniformes, material de consumo 
em geral (sabonete liquido, papel inter-folha, papel higiênico, sacos de lixo 
especialmente brancos para recolhimento de lixo hospitalar infectante e outros) e 
equipamentos necessários para a realização da limpeza técnica hospitalar e 
higienização, além daqueles fornecidos por cada unidade, bem como ser responsável 
pela manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos  e utensílios. 
 
1.7.2 – A CONTRATADA deverá se adequar com todos os equipamentos necessários 
para o desenvolvimento das atividades no local. 
 
1.7.3 - Submeter-se a todos os regulamentos em vigor. 
 
1.7.4 - O Responsável designado pela CONTRATADA obriga-se a conservar-se a testa 
dos serviços ou designar um preposto mediante aprovação prévia do HOSPITAL, bem 
como dispensar dentro de 24 horas o Responsável ou funcionário cuja permanência 
nos serviços for julgada inconveniente pelo HOSPITAL. 
 
1.7.5 - O Responsável Técnico da CONTRATADA deverá ter atribuições funcionais 
compatíveis com o objeto da presente coleta de preços e ser devidamente registrado 
na Instituição que regule e fiscalize o exercício profissional. 
 
1.7.6 - Não poderá haver substituição nas equipes técnicas da CONTRATADA, sem a 
prévia verificação de documentos e informações e aceitação pelo HOSPITAL. 
 
1.7.7 - A contratada deverá efetuar treinamento de pessoal; 
 
1.7.8 – É de responsabilidade da CONTRATANTE, por sua Superintendência, a 
definição do número de funcionários que serão disponibilizados pela CONTRATADA, 
bem como as áreas do hospital em que eles irão atuar. 
 
1.7.9 – Efetuar mensalmente a desratização e desinsetização, bem como elaborar 
plano de prevenção e controle de roedores e vetores, com emissão de certificado. 
 
 
 
2.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  
2.1. - Os documentos necessários para participação na presente coleta de preços, 
deverão estar contidos em 2 (dois) envelopes fechados, mencionando exteriormente 
o nome da empresa, e objeto da coleta de preços, os quais serão designados por 
Envelope “A” - Documentos de Habilitação e Envelope “B” - Proposta. 

 
2.2 - A Razão ou Denominação Social da empresa constante dos envelopes ou de 

quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma constante do Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica, vedada a utilização de nome “fantasia” ou nome 

incompleto. 
2.3 - Os documentos e propostas deverão ser apresentados em uma 

única via, sendo que as propostas deverão ser 
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preenchidas à máquina e sem rasuras. 
2.4 - Caso sejam apresentadas cópias da documentação, as mesmas deverão estar 

legíveis e devidamente autenticadas.  
2.5 - Não será admitida a participação de consórcios, bem como as empresas 
impedidas por lei. 
 
2.6 - À Administração do HOSPITAL, fica reservado o direito de efetuar diligências em 
qualquer fase da coleta de preços, para verificar a autenticidade e veracidade dos 
documentos e informações apresentadas nas propostas, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação exigida neste memorial. 
 
 
3.0 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  
 
3.1 - O recebimento dos envelopes será efetuado pelo departamento de compras do 
HOSPITAL , sito à Rua Regente Feijó n.º 166 Bairro Vila Bocaina - Mauá - São Paulo, 
impreterivelmente até as 15:00 horas do dia 08/06/11. 
 
3.2 - A abertura dos Envelopes “A” e a verificação e rubrica dos documentos de 
habilitação será realizada até a hora e data mencionada no preâmbulo deste memorial 
na presença de quem possa interessar. 
 
3.3 - Caso a análise da documentação pela Comissão de Análise e Julgamento, seja 
efetuado na mesma data da abertura dos envelopes, o resultado será comunicado pela 
Presidência da Mesa aos participantes, desde que todos os representantes estejam 
presentes. 
 

3.4 - Na hipótese prevista na cláusula 3.3. deste memorial, a coleta de preços terá 
prosseguimento com a abertura dos Envelopes “B” - Propostas. 

 
3.5 - Às empresas inabilitadas serão restituídos os Envelopes “B” - Propostas. 
 

3.6 - Abertos os Envelopes “B” - Propostas das empresas habilitadas, as propostas 
serão rubricadas e analisadas pelos participantes e, posteriormente, pela Comissão de 
Análise e Julgamento, devidamente assessorada pelo corpo técnico da unidade 
requisitante, conforme o caso. 
 

3.7 - Ultrapassada a fase de habilitação, não será permitida a desistência de 
participação e a consequente retirada de proposta, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão de Análise e Julgamento. 
 

4.0 - ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1 - Este envelope deverá conter:- 

4.1.1 - Quanto a HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
I) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
II) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
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registrados, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
III) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova da Diretoria em exercício; 
IV) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedida pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

4.1.2 - Quanto a REGULARIDADE FISCAL: 
I) Cartão de Inscrição no Cadastro  Nacional da Pessoa Jurídica-(CNPJ); 
II) Certidão Negativa de Tributos Municipais    expedida no local do domicílio ou 
sede da empresa; 
III) Certidão Negativa de Tributos Estaduais expedida no local do domicílio ou 
sede da empresa; 
IV) Prova de regularidade  com a Fazenda Federal; 
V) Certidão Negativa de Débitos (CND) para com o Instituto Nacional do 
Seguridade Social - INSS; 
VI) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 
 
4.2 - Validade dos documentos 

4.2.1 - Os documentos indicados na cláusula 4.1.2 deste memorial, somente serão 
aceitos se dentro do prazo de validade neles assinalados. 

4.2.2 - Na hipótese de não constar nos documentos o respectivo prazo de validade, 
somente serão aceitos se emitidos no período de 6 (seis) meses anteriores a data 
marcada para entrega dos envelopes de documentos e propostas mencionados no 
preâmbulo deste memorial. 
 
5.0 - ENVELOPE “B” - PROPOSTAS 
 
5.1 - Este envelope deverá conter: 
 
5.1.1 – 0rçamento detalhado indicando preços unitários, os subtotais e preço global; 
 
5.1.2  - Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data designada para a entrega dos envelopes no preâmbulo deste memorial.  
 
5.2 - Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as 
de escritório, expediente, fornecimento de mão-de-obra, materiais, máquinas e 
equipamentos necessários, encargos de leis sociais, água , luz, telefone, gás liquefeito 
de petróleo e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não especificadas 
neste memorial, relativas aos trabalhos objeto desta coleta de preços. 
 
5.3 - A proponente deverá apurar todas as quantidades de serviços, materiais e mão-
de-obra necessários a perfeita e completa execução do serviço, com base nas 
especificações fornecidas pelo HOSPITAL. 
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6.0. - DO JULGAMENTO 
 
6.1 - As propostas e demais elementos serão analisados pela Comissão de Análise e 
Julgamento, que lavrará o competente Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo a 
decisão da Senhora Superintendente do Hospital, nos termos regimentais. 
 
6.2 - A presente coleta de preços é do tipo “menor preço” e será julgada de acordo 
com os seguintes critérios: 
 
6.2.1 - Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes “B” - Propostas 
-  das empresas habilitadas, as quais serão avaliadas pela Comissão de Análise e 
Julgamento, devidamente assessorada pelo corpo técnico da unidade requisitante, 
caso julgue necessário. 
 
6.2.2 - Será considerada vencedora a empresa que, tendo atendido a todas as 
exigências formais do presente memorial, apresentar o menor preço global , em 
função das quantidades estimadas por mês indicados no  Anexo I e II. 
 
6.2.3 - Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio. 
 
6.3 - Serão desclassificadas as propostas que: 
6.3.1 - não atendam às exigências deste memorial; 
6.3.2 - apresentem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis. 
 
6.4 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas e a critério da 
Comissão de Análise e Julgamento, poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias para 
apresentação de nova proposta comercial. 

7.0 - DO CONTRATO 
 
7.1 - O participante vencedor deverá comparecer a sede do HOSPITAL, no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, contados da convocação feita pelo setor competente 
para esse fim, apto para a assinatura do respectivo Contrato, sob pena de, não o 
fazendo, ficando a mesma impossibilitada de participar de futuras coletas e preços do 
Hospital. 
 
7.2 - Caso o contrato decorrente da presente coleta de preços seja estendido ou 
prorrogado, a validade da garantia deverá ser renovada, de modo a abranger o 
período total de execução. 
 
7.3- O presente memorial, inclusive seus anexos, integrará o contrato que vier a ser 
firmado com a empresa vencedora da coleta de preços. 
 
7.4– Dá-se ao presente contrato o valor estimado de R$116.700,00 (cento e dezesseis 

mil e setecentos reais). 
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7.5 - Fica desde já eleito o foro da Comarca de Mauá para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente coleta de preços e do contrato que em decorrência dela vier a ser 
firmado. 
 

8.0 - DAS PENALIDADES 

 
8.1 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o HOSPITAL poderá garantida a 
defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades: 
 
8.1.1 - Multa de 3,0% (três por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da 
CONTRATADA executar os serviços por intermédio de terceiros sem a expressa 
anuência do HOSPITAL; 
 
8.1.2 - Multa equivalente a 3,0% (três por cento) do montante não executado na 
inexecução parcial do contrato; 
 
8.1.3 - Multa equivalente a 3,0% (três por cento) do valor total do contrato na 
inexecução total do mesmo. 
 
8.2 - Pelo não cumprimento de quaisquer das cláusulas do contrato, exceto aquelas 
cujas sanções são as já estabelecidas, ficará a CONTRATADA sujeita a multa de 
1,0% (um por cento) do valor do contrato e na reincidência, ao dobro, sem prejuízo 
da responsabilidade civil e criminal que couber. 
  

9.0 CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
9.1 - O pagamento será efetuado mediante a emissão de nota fiscal, no décimo quinto 
dia útil subsequente ao mês da prestação do serviço, desde que esse tenha sido 
executado de acordo com o contratado e devidamente atestado pela unidade 
responsável. 
 
9.2 - A cada pagamento deverá a  CONTRATADA comprovar que mantém as 
mesmas condições quando da habilitação, referente a seguridade social (INNS e 
FGTS). 
 

10.0 - DO REAJUSTE 
 
10.1 - O contrato decorrente da presente coleta de preços será executado sob o 
regime de preço fixo e irreajustável 
 
10.2- Na hipotese de prorrogação após o decurso do prazo contratado inicialmente, os 
preços serão reajustados, pela variação do IGPM da Fundação Getulio Vargas. Caso a 
empresa venha solicitar o mesmo. 

 

11.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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11.1 - Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos com Sr. Rafael, Gerente de 
Compras do Hospital de Clínicas “Dr. Radamés Nardini”, à Rua Regente Feijó n.º 166 
Bairro Vila Bocaina - Mauá - São Paulo, no horário das 9:00 às 11:00 horas e das 
14:00 às 17:00 horas. 
 
11-2 - Todas as dúvidas eventualmente surgidas deverão ser apresentadas por 
escrito e encaminhadas ao endereço mencionado na cláusula 11.1. deste memorial. 
 
11.2.1 - Somente serão respondidas as dúvidas encaminhadas até o terceiro dia útil 
anterior (inclusive) a data marcada para entrega dos envelopes de documentos e 
propostas no preâmbulo deste memorial. 
 
11.3 - Segue anexo ao presente memorial: 
 

11.3.1 - Anexo I - Composição do serviço. 
11.3.2 - Anexo II – Composição dos insumos (descartáveis e químicos).  
 
 
 
   Mauá, 29/05/11. 
 
 
 

Marcos Roberto da Silva 
Presidente 

 
 
 
 
 
Neuci Pereira Canassa     Manoel Pereira Daniel 
Membro       Membro 
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ANEXO I 

1.0- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
1.1- Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA no Hospital de Clínicas “Dr. 
Radamés Nardini”, a partir da assinatura do contrato. 
 
UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - BERÇÁRIO 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 
 

Armários 

Face externa 1 vez ao dia e 
sempre que 
necessário (*) 

 
x-x 

Face  externa x-x 
 

Semanal e sempre 
que necessário (*) 

 
Balcão e Bancadas 

1 vezes ao dia e 
sempre que 
necessário (*) 

Semanal e sempre 
que necessário (*) 

Mobiliários sem pacientes x-x Semanal e/ ou na 
alta do paciente 

Luminárias e similares x-x Semanal e sempre 
que necessário (*) 

JANELAS Face externa x-x Quinzenal 
Face interna x-x Semanal e sempre 

que necessário (*) 
 
Paredes/divisórias, teto e portas/visores 

x-x Semanal/na saída do 
paciente. Sempre 
que necessário. (*) 

 
Pisos em geral 

1 vezes ao 
dia/Sempre que 
necessário(*) 

Semanal e/ ou na 
alta do paciente  

Lavatório 
 

1 vezes ao 
dia/Sempre que 
necessário(*) 

 
x-x 

Saboneteiras e 
dispensadores do 
lavatório 
 
 

Face externa 1 vezes ao 
dia/Sempre que 
necessário(*) 

 

Face interna e 
externa 
 

 
x-x 

Diário 

 
Toalheiros dos 
lavatórios 

Face externa 1 vezes ao 
dia/Sempre que 
necessário(*) 

 
x-x 

Face interna e 
externa 

x-x Sempre ao término 
do papel 

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

2 vezes ao 
dia/sempre que 
necessário (*) 

x-x 

Banheiro Completo x-x Semanal na saída do 
paciente                                                           
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Saboneteiras e 
dispensadores do 
banheiro 

Face externa 2 vezes ao dia / 
sempre que 
necessário (*) 

 
-x-x 

Face interna -x-x- Sempre ao término 
do sabão 

Toalheiro do Banheiro 1 vezes ao dia / 
sempre que 
necessário (*) 

Sempre ao término 
do papel   

SALA CHOQUE/ 
AREA VERMELHA 

 2 VEZES NA SEMANA 
(*) 

 

LEITOS/ Box  1 VEZ NA 
SEMANA(*) 

SEMANAL 

AREA DE 
CIRCULAÇÃO 

 1 VEZ NA SEMANA 
(*) 

SEMANAL 

SALAS DE APOIO**    
 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

(**) Expurgo/DML/conforto médico/ copa/ sala administrativa/sala de utilidades/ abrigo de 
resíduo/rouparia/posto de enfermagem/ posto prescrição/ 

 
 
 
CENTRO CIRÚRGICO/CENTRO OBSTÉTRICO (LIMPEZA GERAL) 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 
 

Armários 

Face externa 1 vez ao dia e 
sempre que 
necessário (*) 

 
x-x 

 Face externa x-x 
 

Semanal e sempre 
que necessário (*) 

 
Balcão e Bancadas 

Após cada 
procedimento 

Semanal e sempre 
que necessário (*) 

Dispensadores e Porta Escovas -x-x- Ao final da última 
cirurgia (*) 

Maca Transfer -x-x- Diário (*) 
Luminárias e Similares -x-x- Semanal (*) 
Janelas Face interna -x-x- Semanal (*) 

Face externa -x-x- Mensal 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x- Semanal (*) 

Pisos em geral Após cada 
procedimento (*) 

Semanal (*) 

Lavatório Após cada 
procedimento (*) 

Semanal (*) 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa Após cada 
procedimento (*) 
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Face interna e 
externa 

-x-x- Sempre ao término 
do sabão 

    
    
 
Toalheiro 

Face externa Após cada 
procedimento (*) 

-x-x- 
 
Face interna e 
externa 

-x-x- Sempre ao término 
do papel 

 
 
 
 
SALAS ESPECÍFICAS DO CENTRO CIRÚRGICO/OBSTÉTRICO 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Salas pré-operatórias/pré-parto 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Salas operatórias Antes do início da 

primeira cirurgia e 
após cada cirurgia 

Uma vez ao dia 

Reanimação do RN 3 vezes ao dia (*) 1 vez ao dia 
Recuperação pós-anestésica 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*) x-x-x-x-x-x 
Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do sabão 

Toalheiros Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Sempre ao término 
do papel 

 
 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

(**) RPA/ vestiário fem/masc./copa/abrigo resíduo/ arsenal/ sala de repouso/sala 
adm./sala de equipamento/ DML/estoque de materiais/ 
 colocar área de circulação 2 vez ao dia / terminal semanal. 
 
 
 
SALAS DO PRONTO SOCORRO E INFANTIL  
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Consultórios 2 vezes ao dia (*) Semanal 
Sala de eletro 1 vez ao dia (*) Semanal 
Sala de Sutura 3 vezes ao dia (*) Semanal 
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Sala de Soroterapia  3 vezes ao dia (*) Semanal 
Sala de Procedimento (*) Semanal 
Sala de inalação e medicação 3 vezes ao dia (*) Semanal 
Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*) -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x 

Face externa e 
interna 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x- 

Sempre ao término 
do sabão 

    
Toalheiros Face externa 3 vezes ao dia (*) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

Repousos 6 
(enfermarias) 

 2 vezes e sempre 
que necessário 

Semanal 

Salas de apoio**    

Área de circulação  2 vezes ao dia Diário 

 (*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 
situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

(**) Expurgo/DML/conforto médico/ copa/ sala administrativa/sala de utilidades/ abrigo de 
resíduo/rouparia/posto de enfermagem/ posto prescrição/ 
 
 
AMBULATÓRIOS 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 
 

Armários 

Face externa 1 vez ao dia (*)  
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 
 

Mensal (*) 

Balcão e Bancadas 2 vezes ao dia (*) Quinzenal  (*) 
JANELAS Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 
 Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Quinzenal(*) 
Luminárias e Similares x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Quinzenal (*) 
Paredes/divisórias, teto e portas/visores x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Quinzenal (*) 

Pisos em geral 2 vezes ao dia (*) Semanal 
Consultórios/Triagem 2 vezes ao dia (*) Semanal 
Salas de Curativos 2 vezes ao dia (*) Semanal 
Salas de Medicação / inalação 2 vezes ao dia Semanal 
Salas de vacinação 2 vezes ao dia (*) Semanal 
Salas de procedimentos especiais (endoscopia, 
colonoscopia e similares) 

2 vezes ao dia (*) Semanal 

Salas de Pequenas Cirurgias Após cada 
procedimento/2 vezes 
ao dia 

SEMANAL OU APÓS 
PROCEDIMENTO 
CONTAMINADO 
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Lavatórios 3 vezes ao dia (*) Semanal 
 
 
 

Saboneteriras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x- 

Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x 

Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x- 

Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

SALAS DE APOIO**    

AREA DE 
CIRCULAÇÃO 

 2 VEZES AO DIA SEMANAL 

Saboneteriras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*) x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x- 

Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x 

Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
x- 

Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

(**) Expurgo/ copa /sala adm/sala enfermeira/ posto de enfermagem/ recepção/SAME 
/faturamento/central de vaga/assistente social/sala de rx/sala tomografia/sala de 
USG/recepção do rx/ corredor de circulação- 1 vez ao dia e sempre que necessário / 
terminal semanal 
 
 
 
 
CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZAÇÃO 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
  Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Armários Face externa 1 vez ao dia (*) x-x 
 Face interna e 

externa 
x-x-x-x-x-x-x-x- 

 
Semanal e sempre 
que necessário (*) 

Balcão e Bancadas 2 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 

JANELAS Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 
 Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
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Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 

Pisos em geral 2 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x 
Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

SALA DE APOIO**  2 VEZES AO DIA SEMANAL 
EXPURGO  2 VEZES AO DIA SE 

NECESSARIO 
2 VEZES POR 
SEMANA 

 Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

(**) Copa/Arsenal/Sala Administrativa/Vestiário/ Hall De Entrada/ 
 
 
FARMÁCIA 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Armários Face externa 1 vez ao dia (*) x-x 
 Face interna e 

externa 
x-x-x-x-x-x-x-x- 

 
Semanal (*) 

Balcão e Bancadas 1 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 

JANELAS Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 
 Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal /na saída 

do paciente (*) 
Pisos em geral 1 vez ao dia e ao final 

do expediente  (*) 
Semanal (*) 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x 
Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

AREA DE CIRCULAÇÃO  2 VEZES AO DIA SEMANAL 
SALA DE APOIO**  2 VEZES AO DIA SEMANAL 

 (*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que 
corresponde a situação que requer a imediata intervenção do executante dos 
serviços para limpeza de manutenção. 
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(**) Sala Administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
AGENCIA TRANSFUSIONAL 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Armários Face externa 1 vez ao dia (*) x-x 
 Face interna e 

externa 
x-x-x-x-x-x-x-x- 

 
Mensal  (*) 

Balcão e Bancadas 2 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Mobiliários sem paciente/doador -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Janelas Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 
 Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal /na ssaída 

do paciente (*) 
Pisos em geral 2 vez ao dia e ao final 

do expediente  (*) 
Semanal (*) 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x 
Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

Sala administrativa  2 vez Semanal 
  
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
LABORATÓRIOS 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 
Armários 

Face externa 1 vez ao dia (*) x-x 
Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x- 
 

Mensal (*) 

Balcão e Bancadas 1 vezes ao dia (*) Diária  (*) 
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Mobiliários (cadeiras, mesas, etc) -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 1 vez ao dia (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal (*) 
Janelas Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 

Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal  (*) 

Pisos em geral 1 vez ao dia (*) Semanal (*) 
Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x 
Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

SALA ADMINISTRATIVA  2 vezes dia semanal 
AREA DE CIRCULAÇÃO  2 vezes dia semanal 
 (*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
 
NECROTÉRIO 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Câmara Fria (*) Após saída do corpo 

(*) 
Paredes/ portas -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal / (*) 

Pisos em geral 3 vez ao dia após 
término de cada 
procedimento  (*) 

Semanal (*) 

Lápide -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Após saída do corpo 
Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 

 
 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Sempre ao término 

do sabão 
 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 
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ROUPARIA – ÁREA SUJA (**) 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 
Armários 

Face externa 3 vez ao dia (*) x-x 
Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x- 
 

Semanal (*) 

Balcão e Bancadas 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Janelas Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 

Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 

Pisos em geral 1 vez ao dia e ao final 
do expediente  (*) 

Semanal (*) 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Máquinas e equipamentos Face externa 3 vezes ao dia (*)  
 
AREA LIMPA ROUPARIA  AREA DE CIRCULÇÃO 
 
Armários/PRATELEIRAS 

Face externa 3 vez ao dia (*) x-x 
Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x- 
 

Semanal (*) 

Balcão e Bancadas 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Janelas Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 

Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 

Pisos em geral 1 vez ao dia e ao final 
do expediente  (*) 

Semanal (*) 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Máquinas e equipamentos Face externa 3 vezes ao dia (*)  
AREA DE APOIO**    
 
 (**)  Sala De Costura/ Vestiário/ Sanitários/Sala Administrativa 2 Vezes  / Terminal 1 
vezes por Semana 
 
 
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – COPA (**) 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

 Face externa 1 vez ao dia (*) x-x 
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Armários Face interna e 
externa 

x-x-x-x-x-x-x-x- 
 

Mensal  (*) 

Mobiliários e 
Eletrodomésticos 

Parte externa Após cada uso (*) Semanal  

Balcão e Bancadas 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Janelas Face externa x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Mensal 

Face interna x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Semanal / (*) 

Pisos em geral 3 vez ao dia ao dia  
(*) 

Semanal (*) 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal (*) 
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa 3 vezes ao dia (*)  
Face interna e externa -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

x 
Sempre ao término 
do sabão 

 
Toalheiro 

Face externa 3 vezes ao dia x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
Face interna e 
externa 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x Sempre ao término 
do papel 

 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
(**) Dependências do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e da 
Lavanderia:  

- na autogestão, a responsabilidade da limpeza é da gestora, e, 
consequentemente, da empresa prestadora de serviços de limpeza; 
- quando os serviços de nutrição, dietética e lavanderia forem terceirizados, a 
responsabilidade pela limpeza dessas dependências é das próprias prestadoras dos 
SND e Lavanderia.  

 
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – LACTÁRIO E DIETÉTICA (**) 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Armários Face externa Após cada preparo (*)  
Face interna e 
externa 

 Semanal (*) 

Balcão e Bancadas Após cada preparo (*) Semanal (*) 
Luminárias e similares  Semanal (*) 
Freezer/geladeira Parte externa Após cada preparo (*)  

Parte interna e 
externa 

 (*) 

Mobiliários e 
eletrodomésticos 

Parte externa Após cada uso (*) Semanal 

Janelas Face externa  Mensal 
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Face interna  Semanal  (*) 
Paredes/divisórias/teto e portas/visores  Semanal (*) 

Pisos em geral Após cada preparo  (*) Semanal (*) 
Pias e Torneiras Após cada preparo  (*)  
Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna   Sempre ao término 

do sabão 
 
Toalheiro 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna e 
externa 

 Sempre ao término 
do papel 

(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 
situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
 
(**) Dependências do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e da 
Lavanderia:  

- na autogestão, a responsabilidade da limpeza é da gestora, e, 
consequentemente, da empresa prestadora de serviços de limpeza;- quando os 
serviços de nutrição, dietética e lavanderia forem terceirizados, a responsabilidade 
pela limpeza dessas dependências é das próprias prestadoras dos SND e 
Lavanderia.  
 

 
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – COZINHA (**) 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Armários Face externa Após cada preparo (*)  
Face interna e 
externa 

 Semanal (*) 

Balcão e Bancadas Após cada preparo (*) Semanal (*) 
Coifa 1 vez ao dia  
Luminárias e similares  Semanal (*) 
Freezer/geladeira Parte externa Após cada preparo (*)  

Parte interna e 
externa 

 (*) 

Mobiliários e 
eletrodomésticos 

Parte externa Após cada uso (*) Semanal 

Janelas Face externa  Mensal 
Face interna  Semanal  (*) 

Paredes/divisórias/teto e portas/visores  Semanal (*) 

Pisos em geral Após cada preparo  (*) Semanal (*) 
Pias e Torneiras Após cada preparo  (*)  
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Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna   Sempre ao término 

do sabão 
 
Toalheiro 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna e 
externa 

 Sempre ao término 
do papel 

 
 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
(**) Dependências do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) e da 
Lavanderia:  

- na autogestão, a responsabilidade da limpeza é da gestora, e, 
consequentemente, da empresa prestadora de serviços de limpeza; 
- quando os serviços de nutrição, dietética e lavanderia forem terceirizados, a 
responsabilidade pela limpeza dessas dependências é das próprias prestadoras dos 
SND e Lavanderia.  
 
 
AMBULÂNCIAS SÓ OS PATIOS QUE ESTÁ INCLUIDO NA AREA EXTERNA 

 
AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 

 Limpeza 
Concorrente 

Limpeza Terminal 
 

Parte interna, exceto cabine Semanal (*) Semanal ou na saída 
do paciente 

 
 
MOBILIÁRIOS EM GERAL 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Mobiliários  2 vezes ao dia  (*) Semanal 
 
 
BANHEIROS EM GERAL 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Pisos, áreas de banho, vasos, pias, torneiras e 
acessórios 

2 vezes ao dia (*) Mensal 
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Banheiro completo  Semanal 
Na saída do 
paciente 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna   Sempre ao término 

do sabão 
 
Toalheiro 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna e 
externa 

 Sempre ao término 
do papel 

 
LAVATÓRIOS EM GERAL 
 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Lavatório 3 vezes ao dia (*) Semanal 
 

Saboneteiras e 
dispensadores 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna   Sempre ao término 

do sabão 
 
Toalheiro 

Face externa Após cada preparo  (*)  
Face interna e 
externa 

 Sempre ao término 
do papel 

 
(*) Sempre que necessário: no presente trabalho é a nomenclatura que corresponde a 

situação que requer a imediata intervenção do executante dos serviços para limpeza 
de manutenção. 

 
FREEZER / GELADEIRA EM GERAL 
 

AMBIENTE/SUPERFÍCIE FREQUÊNCIA 
 Limpeza 

Concorrente 
Limpeza Terminal 
 

Freezer / geladeira Face externa 1 vez ao dia (*)  
Face interna e 
externa 

 Mensal (*) 

 
ELEVADORES 
 
A utilização dos elevadores, definida quanto à sua destinação, caracterizará as 
frequências de limpeza: 
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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/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; 
• 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/remover o pó de capachos e tapetes; 
• Limpar tetos, paredes, botões, painéis e porta com produto 

adequado, mantendo-o em condições de higiene; 
• Remover manchas; 
• Passar pano úmido e polir o piso; 
• Executar demais serviços que se façam necessários. 

 
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 
côo áreas hospitalares não críticas, tais como: áreas destinadas a refeitórios, área 
limpa de lavanderia, entre outras. As especificações técnicas e os procedimentos dos 
serviços de limpeza para essas áreas serão, tratados analogicamente como áreas 
administrativas, a seguir descritas. 
 
ÁREAS E FREQUÊNCIAS DE LIMPEZA 
 
As rotinas das tarefas e as freqüências de limpeza serem executadas nessas áreas 
serão: 
 
ÁREAS INTERNAS – PISOS ACARPETADOS 
 
Características: consideram-se como áreas internas – pisos acarpetados – aqueles 
revestidos de forração ou carpete. 
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Diária 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em 
local indicado pelo Contratante; 

• Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, 
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos 
móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de 
incêndio, etc; 

• Limpar, remover o pó de capachos e tapetes; 
• Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 
• Executar demais serviços considerados necessários à freqüência 

diária. 
 
 
 
 
 
Semanal 
 
 
 
 
 
 
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 
produtos adequados; 

• Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto 
adequado; 

• Limpar forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas 
com produtos adequados; 

• 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; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
 
 
Mensal 

• Limpar/remover manchas de tetos, forros, paredes, divisórias e 
rodapés; 

• Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 
acessórios adequados; 

• 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; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
Anual • Efetuar lavagem das áreas acarpetadas; 

• Executar os demais serviços considerados necessários à 
frequência anual. 

 
ÁREAS INTERNAS – PISOS FRIOS 
 
Características: Consideram-se como áreas internas – pisos frios – aquelas 
constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, 
madeira, granilite e similares, inclusive os sanitários. 
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Diária 

• Limpar, lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos 
sanitários com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-
os em adequadas condições de higienização durante todo 
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 das mesas, telefones, armários, arquivos, 
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos 
móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos 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 o local indicado pelo 
Contratante; 

• Limpar os pisos com pano úmido e lustrar os pisos encerados; 
• Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 
• Limpar os elevadores com produtos adequados; 
• Limpar e remover pó de capachos e tapetes; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária. 
Semanal • Limpar, lavar os azulejos dos sanitários, mantendo-os em 

adequadas condições de uso de higiene, durante todo o horário 
previsto de uso; 

• 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 
produtos adequados; 

• Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto 
adequado; 

• Limpar forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas 
com produtos adequados; 

• Encerar e lustrar pisos; 
• Retirar pó e resíduos dos quadros em geral com pano úmido; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
 
 
Mensal 

• Limpar/remover manchas de tetos, forros, paredes, divisórias e 
rodapés; 

• Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 
acessórios adequados; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
mensal. 
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Trimestral 

• Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
• Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
 
ÁREAS INTERNAS – ALMOXARIFADOS/GALPÕES 
 
Características: Consideram-se como áreas internas – almoxarifados/galpões – áreas 
utilizadas para depósito, estoque e guarda de materiais diversos. 
 
Áreas administrativas dos almoxarifados 
 
 
 
 
 
 
Diária 

• Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
• Limpar persianas com produtos , equipamentos e acessórios 

adequados; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. Limpar, lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos 
dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, 
mantendo-os em adequadas condições de higienização durante 
todo 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; 

• Passar pano úmido e polir os pisos; 
• Executar demais serviços considerados necessários à freqüência 

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 
produtos adequados; 

• Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto 
adequado; 

• Limpar forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas 
com produtos adequados; 

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 
registros, sifões e fechaduras; 

• Limpar, lavar 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 produtos 

adequados; 
• Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc.; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
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Mensal 

• Limpar/remover manchas de tetos, forros, paredes, divisórias e 
rodapés; 

• Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 
acessórios adequados; 

• 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; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
 
 
Áreas operacionais de almoxarifado/galpões 
 
 
 
Diária 

• Retirar os detritos dos cestos 02 (duas) vezes por dia, 
removendo-os para local indicado pelo Contratante; 

• Varrer pisos removendo detritos, acondicionando-os 
apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo 
Contratante; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
diária. 

Semanal • Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc.; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal 
Quinzenal • Remover pó das prateleiras, bancadas, armários, bem como dos 

demais móveis existentes; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

quinzenal. 
 
ÁREAS INTERNAS – OFICINAS 
 
Características:  Consideram-se como áreas internas – oficinas – aquelas destinadas 
à execução de serviços de reparos, manutenção de equipamentos, materiais, etc. 
 
Áreas administrativas da oficina 
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Diária 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em 
local indicado pela Contratante; 

• Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, 
prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos 
demais móveis existentes, inclusive aparelhos Elétricos, 
extintores de incêndio, etc.; 

• Limpar, lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos 
sanitários com saneante domissanitário desinfetante, mantendo-
os em adequadas condições de higienização durante todo 
horário previsto de uso; 

• Passar pano úmido e polir pisos paviflex, mármore, cerâmica, 
marmorite, plurigoma, madeira, granilite e similares, inclusive 
os samilares.  

• Varrer pisos removendo detritos, acondicionando-os 
apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo 
Contratante; 

• 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 
produtos adequados; 

• Encerar/lustrar todo mobiliário envernizado com produto 
adequado; 

• Limpar forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas 
com produtos adequados; 

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 
registros, sifões e fechaduras; 

• Limpar, lavar 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 produtos 

adequados; 
• Passar pano úmido nos pisos, removendo pó, manchas, etc.; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
 

 
 
Mensal 

• Limpar/remover manchas de tetos, forros, paredes, divisórias e 
rodapés; 

• Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 
acessórios adequados; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
mensal. 
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Trimestral 

• Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
• Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios 

adequados; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
 

Áreas operacionais da oficina 
 
 
 
Diária 

• Retirar os detritos dos cestos 02 (duas) vezes por dia, 
removendo-os para local indicado pelo Contratante; 

• Varrer pisos removendo detritos, acondicionando-os 
apropriadamente e retirando-os para local indicado pelo 
Contratante; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
diária. 

Semestral • Lavar o piso com solução desengraxante usando equipamento 
apropriado; 

• Executar os demais serviços considerados necessários à 
frequência semestral. 

 
ÁREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES – SAGUÃO/HALL/SALÃO 
 
Características: consideram-se como áreas internas com espaços livres: saguão hall, 
salão, corredores, rampas, escadas internas e externas, revestimentos com pisos frios 
ou acarpetados. 
 
Diária • Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em 

local indicado pela Contratante; 
• Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, 

prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos 
demais móveis existentes, inclusive aparelhos El[étricos, 
extintores de incêndio, etc.; 

• Remover resíduos, acondicionando-os apropriadamente e 
retirando-os para local indicado pela 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; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

diária 
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Semanal 
 
 
 
 
 
Semanal 

• Limpar portas/visores, barras e batentes com produtos 
adequados; 

• Encerar, lustrar todo mobiliário envernizado com produtos 
adequados; 

• Limpar forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas 
com produtos adequados; 

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 
registros, sifões e fechaduras; 

• Limpar telefones com produtos adequados; 
• Retirar pó e resíduos dos quadros em geral; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
 
 
Mensal 

• Limpar/remover manchas de tetos, forros, paredes, divisórias e 
rodapés; 

• Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e 
acessórios adequados; 

• 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; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

trimestral. 
 
ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS 
EDIFICAÇÕES 
 
 
Características:  Consideram-se como áreas externas todas as áreas das unidades de 
assistência do Hospital Nardini, situadas externamente à edificação, tais como: 
estacionamento, pátios, passeios, jardins, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, 
entre outras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diária 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em 
local indicado pela Contratante; 

• Limpar e remover pó de capachos 
• Remover resíduos, acondicionando-os apropriadamente e 

retirando-os para local indicado pela Contratante; 
• Retirar papeis, resíduos e folhagens, acondicionando-os 

apropriadamente e retirando-os para local indicado pela 
Contratante, sendo terminantemente vedada a queima dessas 
matérias em local não autorizado, situado na área circunscrita 
de propriedade da Contratante, observada a legislação 
ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
diária. 
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Semanal • Lavar os pisos; 
• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 

semanal. 
 
Mensal 

• Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, 
registros, sifões e fechaduras; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
mensal. 

 
ÁREAS EXTERNAS – VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS 
 
Características: áreas destinadas a estacionamentos, passeios, alamedas, 
arruamentos e demais áreas circunscritas nas dependências e arredores (calçadas) da 
Contratante. 
 
 
 
 
 
 
 
Diária 

• Manter os cestos isentos de resíduos, acondicionando-os em 
local indicado pela Contratante; 

• Varrer as áreas pavimentadas, removendo os resíduos, 
acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local 
indicado pela Contratante; 

• Retirar papeis, resíduo e folhagens, acondicionando-os 
apropriadamente e retirando-os para local indicado pela 
Contratante, sendo terminantemente vedada a queima dessas 
matérias em local não autorizado, situado na área circunscrita 
de propriedade da Contratante, observada a legislação 
ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho; 

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
diária. 

Semanal Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
semanal. 

Mensal Executar demais serviços considerados necessários à frequência 
mensal. 
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ANEXO II 
 

  
1.0- Dos Insumos (Descartáveis e Químicos) .  
 
1.1- Estimativa de Quantitativo Mensal. 
 

Produto Quantidade 
Cera p/ acabamento.acrílico cx c/ gl 5 lts          04 
Hipoclorito de Sódio - Galão 5 litros    12 
Removedor Galão 5 l              16 
Restaurador de piso galão 5 litros        04 
Seladora galão 5 litros 12 
Detergente Estruturado galão 5 litros 16 
Álcool 72% líquido Litro 48 
Avental para coletor unidade. 04 
Balde 10 lt azul unidade 4  
Bom ar 2 
Bombinha spray (borrifador) unidade 40 
Desentupidor WC                  unidade 5 
Disco amarelo 350 unidade 5 
Disco amarelo 410 unidade  10 
Disco preto 350  unidade  10 
Disco preto 410  unidade 10 
Disco verde 350  unidade 10  
Disco vede 410  unidade 10 
Disco pelo de porco 510 branco unidade 4 
Escova lava tanque  unidade 15  
Espátula       unidade 5 
Esponja df rosa   30 
Esponja df azul 30 
Esponja df verde 30 
Flanela branca 38x58 40 
Limpa pedra galão 5 litros 15 
Kit limpa vidro completo com cabo e esponja 1  
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Lt - aparelho completo 4 
Lt fibra branca 30 
Lt fibra verde 30 
Lustra moveis (frasco) 5 
Luva de b.amarela g par 40 
Luva de b.amarela m par 40 
luva de b.verde g  cano longo (26 cm) p/ Coletor par 04 
Luva de b.verde g par 40 
Luva de b. verde m par 40 
Mangueira 30 metros   01 
Mascara de.cirúrgica caixa c/ 50 unidade 10 
Mop pó sup.45 cm unidade 10 
Mop úmido cab.azul unidade 10 
Mop úmido cab branca unidade 10 
Mop cabeleira mop pó 60 cm unidade 10  
Pá de lixo plástica unidade 10 
Pano de chão médio unidade 100 
Papel higiênico folha dupla fardo c/ 64 rolos 1 
Pasta  - Pote c/ 400g unidade 5 
Refil sabonete líquido unidade 260 
Rodo 40 cabo longo unidade 10 
Rodo 60 cabo longo unidade 4 
Saco de lixo leitoso 100 lt simbologia pct c/ 100 unid.   50 
Saco de lixo leitoso 30 lt pct c/ 100 unid.   50 
Saco de lixo preto 100 lt (4 litros) pct c/ 100 unid.   50 
Saco de lixo preto 40 lt (2 litros) pct c/ 100 unid.   50 
Saco de lixo preto 20 lt (2 litros) pct c/ 100 unid.   10 
Vassoura lavatina unidade  10 
Vassoura vasculha teto unidade 2 
Papel toalha creme pct c/1000 450 
Papel toalha branco pct c/1000 250 
Papel higiênico rolão c/8 unid. 80 
Papel higiênico rolinho fardo c/16 pct. c/ 4 rolos 10 
Mascara descartável NR95 cx com 20 unidades 1 
 
 
 


