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ATO CONVOCATÓRIO 

PROCESSO n° 006/2020 

Data MÁXIMA para resposta: 07 de fevereiro de 2020. 

 

A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC), nos termos do seu 

Regulamento Interno de Compras e Contratação de Serviços de Terceiros e Obras, declara a intenção de 

contratar empresa especializada para prestação de serviços de higienização técnico hospitalar, controle de 

vetores e pragas e serviço de limpeza de reservatórios de água, para o Complexo Hospitalar Municipal de São 

Bernardo do Campo, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Ato Convocatório objetiva a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de higienização técnico hospitalar, controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de 

desinsetização, descupinização e desratização e serviço de limpeza de reservatórios de água, visando à 

obtenção de adequadas condições de salubridade, higiene e limpeza, com disponibilização de recursos 

humanos especializados, treinados, devidamente uniformizados, produtos saneantes domissanitários, 

materiais pertinentes e equipamentos, caracterizado para realização dos serviços contemplados neste Ato 

Convocatório, nos locais determinados sendo o Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, Hospital Anchieta, 

Hospital de Urgência, Hospital e Pronto Socorro Central, Hospital Municipal Universitário e Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher (CAISM), unidades que integram o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo 

do Campo, pelo prazo de 12 (doze) meses, segundo descritivos inseridos no presente Ato Convocatório. 

 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. As empresas que tiverem interesse em participar da presente contratação deverão encaminhar 

proposta técnica e comercial, incluindo a descrição detalhada do serviço proposto. 

2.1.1. Serão aceitas propostas encaminhadas em idioma nacional, devidamente datada, assinada e 

identificada com o nome e o cargo de quem a assina, em papel timbrado da empresa, e deverá conter: 

Razão Social, nº do CNPJ, endereço com CEP, telefone e e-mail da participante. 

 

2.2. As propostas deverão ser encaminhadas conforme disposição de valores constantes na Cláusula 12.1 

da Minuta de Contrato e Anexo III, contendo o valor unitário que será cobrado para cada posto e unidade do 

CHMSBC, individualizando deste modo, qual será o preço a ser atribuído a cada uma delas. Será desclassificada 

a proposta que apresentar a composição de valores divergente do solicitado.  

 

2.3. Os preços apresentados deverão ser em real, com até duas casas decimais, expressos em algarismos 

e por extenso, computados todos os custos básicos diretos, bem como tributos, encargos sociais e trabalhistas 

e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto 

da contratação, bem como material de limpeza, equipamentos para limpeza, material de higiene, necessários 

à execução dos serviços. 

2.3.1. A comissão de Análise e Julgamento solicitará as planilhas de composição de preços, 
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contendo detalhamento de quadro de funcionários, encargos sociais, impostos, benefícios, materiais e 

equipamentos. 

 

2.4.  Não será admitida a participação de consórcios, tampouco a participação de empresa impedida por 

lei. 

 

2.5. A simples participação neste processo implica na aceitação de todas as condições estabelecidas 

neste Instrumento e seus Anexos. 

 

2.6. O prazo de validade da Proposta Comercial não poderá ser inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, a 

contar da data da entrega da respectiva proposta, sendo assim considerada inclusive, na hipótese de omissão 

por ocasião do preenchimento. 

 

2.7. Ao CHMSBC fica reservado o direito de efetuar diligências em qualquer fase deste processo, para 

verificar a autenticidade e veracidade de documentos e de informações apresentadas, bem como esclarecer ou 

complementar a instrução do Processo. 

 

3. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS 

 

3.1. As propostas e documentos deverão ser encaminhadas exclusivamente de forma física, em envelope 

lacrado com identificação na parte externa do nome da empresa e do número do processo no qual está 

concorrendo, até o dia 07 de fevereiro de 2020. 

3.1.1. A entrega das propostas e documentos deverão ocorrer pessoalmente no Setor de Compras 

e Contratos do CHMSBC, 5º andar, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, localizado na Estrada dos 

Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do Campo - CEP: 09850-550. 

 

4. JULGAMENTO 

 

4.1. Será considerada vencedora a empresa detentora da Proposta Técnica e Comercial, habilitada 

documentalmente conforme Item 5, sendo considerado melhor preço aquele que resultar da comparação da 

somatória de fatores, que além dos termos monetários, apresente proposta que atenda os parâmetros 

especificados para julgamento, incluindo entrega, forma de pagamento e as exigências técnicas e formais da 

presente contratação. 

 

4.2. As propostas comerciais e documentos serão analisados pela Comissão de Análise e Julgamento, que 

devidamente assessorada pelo corpo técnico da unidade requisitante, caso necessário, lavrará o competente 

Termo de Julgamento, cabendo submetê-lo à decisão da Diretoria do Complexo Hospitalar Municipal de São 

Bernardo do Campo, nos termos regimentais. 

 

4.3. A presente Coleta de Preços é do tipo “menor preço global”, que serão julgados de acordo com os 

critérios constantes no presente instrumento. 
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4.4. A comissão procederá à classificação das empresas por preço, do menor para o maior. 

 

4.5. Será elaborado quadro comparativo de preços com a classificação provisória das propostas em ordem 

crescente de preços. 

 

4.6. Será considerada vencedora a empresa que tenha atendido a todas as exigências formais do presente 

Memorial, desde que os serviços estejam de acordo com todas as exigências e especificações mencionadas nos 

Anexos e que os preços não sejam considerados inexequíveis. 

 

4.7. Em caso de empate, a decisão se fará através de sorteio, após os critérios de classificação.  

 

4.8. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 

4.8.1. Cujos objetos não atendam às especificações constantes da presente contratação, conforme 

análise pela área técnica;  

4.8.2. Que ofertarem vantagem não prevista no termo de referência e/ou preço ou vantagem 

baseada na proposta comercial de outra empresa participante; 

4.8.3. Que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendendo-se por preço 

manifestamente inexequível aquele que apresente valor zero, simbólico, irrisório ou incompatível com os 

preços praticados pelo mercado e pisos salariais estabelecidos pelo sindicato de categoria. 

 

4.9. Na hipótese de todas as Propostas serem desclassificadas, a critério da Comissão de Análise e 

Julgamento poderá ser fixado o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de novas propostas comerciais. 

 

4.10. O resultado final do presente certame será publicado no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br), 

sendo de responsabilidade dos participantes o acompanhamento.  

 

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS DO PROCESSO PARA TODOS OS PARTICIPANTES 

 

5.1. PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, por intermédio dos seguintes documentos: 

5.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

5.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, tratando-se de sociedades comerciais; 

5.1.3. Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações; 

5.1.4. Prova de inscrição do ato constitutivo, para as sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício; 

5.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras em funcionamento 

no país, expedidas pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

 

5.2. PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA por intermédio dos seguintes documentos: 

5.2.1. Certificado de Licença de Funcionamento autorizando a empresa exercer atividades com 

produtos químicos, sujeito a controle e fiscalização, nos termos previstos na Lei 10.357 de 27/12/2001, 

http://www.fuabc.org.br/
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emitida pela Divisão de Controle de Produtos Químicos, Coordenação Geral de Polícia e Repressão a 

Entorpecentes do Departamento da Policia Federal, dentro de sua validade; 

5.2.2. Licença de Funcionamento, em nome da pessoa jurídica da Proponente, com validade na 

data de apresentação, expedida pelo Órgão Competente de Vigilância Sanitária do Estado ou Município, 

comprovando estar apta à aplicação de produtos saneantes e domissanitários para o exercício da atividade 

de controle de vetores e pragas urbanas, tudo em conformidade com as normas técnicas estabelecidas na 

Portaria CVS-9, de 16/11/2000. 

5.2.3. A Proponente deverá apresentar atestado (s) de bom desempenho anterior em contrato da 

mesma natureza e porte, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que 

especifique(m) em seu objeto necessariamente os tipos de serviços realizados, com indicações das 

quantidades e prazo contratual, datas de início e término e local da prestação dos serviços - acervado;  

5.2.3.1. Entende-se por mesma natureza e porte, atestado(s) de serviços similares ao objeto da 

contratação que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes a 50% (cinquenta por 

cento) do objeto da contratação. 

5.2.4. Comprovação de que mantém junto aos seus contratantes e seus funcionários, acordo 

L.T.C.A.T. – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, descrito pela Norma Regulamentadora – 

NR nº 15, aprovada pela Portaria 3.214/78 (TEM- Ministério do Trabalho e Emprego) para avalição Técnica 

da Proponente junto à contratação. 

5.2.5. Comprovação de que mantém junto a seus funcionários acordo com o – P.C.M.S.O Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e com exames médicos periódicos para avaliação do 

participante junto a contratação, exigência da NR n° 7 aprovada pela Portaria n° GM 3.214 de 08/06/78 – 

DOU – despacho SSST nº 24, de 29/12/94. 

5.2.6. Comprovação de que mantém junto a seus funcionários acordo com o P.P.R.A – Programa 

de Prevenção de Riscos Ambientais, para avaliação do participante junto a contratação, exigência da NR n° 

09, aprovada pela Portaria n° GM 3.214 de 08/06/78 e alterações – DOU – despacho SSST nº 25, de 

29/12/94. 

5.2.7. Comprovação que o profissional técnico Enfermeiro responsável pela prestação dos serviços, 

possua o registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN-SP. 

5.2.7.1. A comprovação de vínculo profissional será efetuada por meio da apresentação da cópia da 

carteira de trabalho (CTPS) em que conste a Proponente como contratante, ou do contrato social da 

Proponente em que conste o profissional como sócio, ou do contrato de trabalho, ou, ainda, contrato de 

prestação de serviços. 

5.2.8. Atestado de Vistoria do local, conforme modelo constante no Anexo VII; 

5.2.9. Só serão aceitos atestados de vistoria assinados pelos representantes legais da unidade. 

5.2.10. As vistorias deverão ser agendadas pelas empresas interessadas no setor de Apoio 

Administrativo, com a Sra. Jamily Teixeira, através do fone (011) 4353-1500 ramal 1240, que deverão ser 

realizadas até 24 (vinte e quatro) horas antes do encerramento do prazo estabelecido no Item 3.1.1, a qual, 

determinará data e horário para visitas e fornecerão os respectivos atestados. Para a vistoria deverão comparecer 

as empresas / representantes munidos de procuração ou credenciamento no qual conste, razão social da 

empresa, CNPJ, Contrato Social, e identificação do agente vistor com respectivo documento de identificação; 
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5.2.11. Apresentação de CARTA DE CONCORDÂNCIA (Anexo VI), declaração de que tomaram 

conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 

contratação, concordando com as mesmas; 

 

5.3.  PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA, por intermédio dos seguintes documentos: 

5.3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

5.3.2. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, emitida no período de até 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para a entrega das propostas. 

Serão aceitas propostas de empresas em recuperação judicial, mediante apresentação do Plano de Recuperação 

já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de 

habilitação econômico-financeira estabelecidos neste ato convocatório.  

5.3.3. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do 

cálculo de índices, apresentado pela Proponente, conforme demonstrativo constante do (Anexo VIII). 

5.3.4. Prova de Capital Social integralizado ou Patrimônio Líquido, de no mínimo 10% (dez por cento) 

do valor estimado desta contratação. 

 

5.4. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL, por intermédio dos seguintes documentos: 

5.4.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), ou, no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), e declaração se empresa individual; 

5.4.2. Comprovante de inscrição e declaração no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, 

relativo à sede ou domicilio da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

presente contratação; 

5.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio da Certidão Conjunta de Débitos 

Relativos a Tributos Federais, da Dívida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil e Previdência 

Social; 

5.4.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do Proponente, 

pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto contratado; 

5.4.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com a 

prestação contratada; 

5.4.6. Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS; 

5.4.7.  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de 

julho de 2011. 

 

5.5. DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

5.5.1. Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 

observância do disposto no inciso XXXIII do § 7º da Constituição Federal, formalizada nos termos do modelo 

anexo a este Ato Convocatório (Anexo IX). 
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5.6.  DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 

5.6.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação nesta concorrência (Anexo X). 

5.6.2. Declaração firmada pela Proponente de cumprimento das normas relativas à saúde e 

segurança de seus empregados (Anexo XI) 

 

5.7. Os documentos referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia 

devidamente autenticados, sendo que, após examinados e rubricados pela Comissão de Análise e Julgamento e 

pelos demais interessados, serão anexados ao processo desta contratação. 

 

5.8. Em todas as hipóteses referidas não serão aceitos protocolos nem documentos com prazo de validade 

vencido. 

 

5.9. Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. 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. 

5.9.1. Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pela Equipe de Apoio. 

 

5.10. As informações referidas às declarações e anexos a este Ato Convocatório, exceto o Anexo XI, deverão 

ser prestadas em papel que contenha nome ou razão social da Proponente e subscrita por seu representante 

legal. 

 

5.11.  Na hipótese da proposta, ou de qualquer documento contido nos envelopes Nºs 1e/ou 2, ter sido 

subscrita por procurador da Proponente, deverá ser anexado, também, o respectivo instrumento de procuração. 

 

5.12. As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br). 

 

6.  ESCLARECIMENTOS 

 

6.1. Os questionamentos e/ou esclarecimentos do Memorial Descritivo, deverão ser formalizados em 

papel timbrado da empresa e protocolados no Departamento de Compras da Fundação do ABC - Complexo 

Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo em até 02 (dois) dias úteis anterior à data fixada para entrega 

de propostas.  

 

6.2. Os questionamentos e/ou esclarecimentos serão objeto de análise da Comissão de Análise e 

Julgamento da Fundação do ABC, que responderá em até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para entrega 

de propostas.  

 

6.3. O departamento responsável enviará Ata da Comissão de Análise e Julgamento a todas empresas 

participantes do certame.  

 

6.4. Os questionamentos e/ou esclarecimentos não suspendem o certame, salvo em caso de análise 

técnica que demande tempo maior para conclusão, razão pela qual a suspensão será publicada no site da 

http://www.fuabc.org.br/
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Fundação do ABC (www.fuabc.org.br). 

 

7. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS 

 

7.1. A empresa poderá impugnar os termos do presente documento até 02 (dois) dias antes da data 

máxima para resposta (apresentação de propostas), devendo a impugnação ser encaminhada internamente 

para a análise da área competente, devendo a mesma analisar a aplicação do efeito suspensivo, ou não, do 

processo. 

7.1.1. Eventual interposição de impugnação não incidirá, automaticamente, efeito suspensivo ao 

presente Processo, salvo pedido expresso com respectivo deferimento pela CONTRATANTE. 

 

7.2. Em havendo acolhimento pela Comissão de Análise e Julgamento do Complexo Hospitalar Municipal 

de São Bernardo do Campo das impugnações formuladas pelas empresas participantes do certame, o 

departamento responsável publicará no site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br) o resultado e enviará Ata 

contendo a decisão da Comissão para cada empresa. 

 

7.3. Caberá recurso das decisões da Comissão de Análise e Julgamento do Complexo Hospitalar Municipal 

de São Bernardo do Campo, tendo a empresa participante o prazo de 02 (dois) dias úteis após publicação do 

resultado final através do site www.fuabc.org.br, assim como por envio via e-mail para cada um dos 

participantes da Ata com o resultado do julgamento das propostas. 

7.3.1. Terá legitimidade para a apresentação do recurso, os representantes legais da empresa e/ou 

aqueles indicados em procuração específica. 

7.3.2. Eventual interposição de recurso não incidirá, automaticamente, efeito suspensivo ao 

presente Processo, salvo pedido expresso com respectivo deferimento pela CONTRATANTE. 

 

7.4. Eventuais impugnações ou recursos deverão ser formalizados em papel timbrado da empresa e 

protocolados fisicamente no Departamento de Compras da Fundação do ABC - Complexo Hospitalar Municipal 

de São Bernardo do Campo, nos prazos estipulados nas cláusulas 7.1 e 7.3. 

 

7.5. Havendo interposição de recursos por quaisquer empresas, as demais serão informadas para que caso 

tenham interesse, no prazo de 02 (dois) dias, apresentem impugnação e ou contrarrazões.                                                                                  

                         

7.6. As empresas tomarão ciência do resultado pelo site da Fundação do ABC (www.fuabc.org.br). 

 

8. DAS VISTAS AO PROCESSO 

 

8.1. Será franqueada vistas ao processo a todos interessados a partir da Publicação do Resultado Final, 

qual seja, Publicação da Ata da Comissão de Análise e Julgamento quanto a análise final da empresa vencedora 

do certame, ocasião em que também será aberto prazo para Recursos, nos termos da Cláusula 7.3. 

 

8.2. Havendo pedido de vistas, que deverá ser formalizado em papel timbrado da empresa e protocolado 

fisicamente no Departamento de Compras, o prazo para Recurso será suspenso somente aos interessados que 
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requereram vistas, até a efetiva análise do processo, considerando a necessidade de agendamento de data e 

horário. 

 

9. DO CONTRATO 

 

9.1. A empresa vencedora deverá, por intermédio de seu representante legal, imprimir o Contrato 

encaminhado eletronicamente e o assinar em 2 (duas) vias, rubricando as demais páginas, encaminhando-as 

ao Setor de Contratos do CHMSBC, localizada à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo do 

Campo – SP, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encaminhamento do Contrato por meio 

impresso ou eletrônico. 

 

9.2. O contrato decorrente deste Ato Convocatório terá vigência a partir da data da sua assinatura, que 

ocorrerá após o término do prazo de eventuais recursos e impugnações, conforme previsto na cláusula 7.3, e 

duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado (s) por períodos menores, iguais e sucessivos, até o limite 

de 60 (sessenta) meses. 

 

9.3. Fica desde já eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo para dirimir quaisquer questões 

oriundas do presente processo e do contrato que vier a ser firmado. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

10.1. O CHMSBC poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos serviços ou 

pequenos transtornos ao desenvolvimento dos mesmos, desde que sua gravidade não recomende as sanções 

posteriormente descritas. 

 

10.2. Em caso de infrações, o CHMSBC poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa: 

10.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da 

ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato. Na 

hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao dobro do valor daquela que 

tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor limite equivalente a 20% (vinte por cento) 

do valor do Contrato; 

10.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor da 

parcela inexecutada; 

10.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o valor 

total do Contrato; 

10.2.4. Faculta-se ao CHMSBC, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento ou o serviço 

contratado, adquirir o produto de outra empresa, devendo a CONTRATADA arcar com os custos que 

eventualmente forem acrescidos para a aquisição.   

10.3. O CHMSBC poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, suspender 

temporariamente sua participação no processo a ser realizada pelo Complexo Hospitalar Municipal de São 

Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

10.3.1.  A CONTRATADA possui plena ciência que o CHMSBC encaminhará relato do ocorrido à 
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municipalidade e à Fundação do ABC, mantenedora do CHMSBC, para que caso assim desejem, também 

suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados. 

 

10.4.  A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 

compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais 

perdas e danos. 

 

10.5.  Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, o CHMSBC notificará 

a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada apresentação de 

defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida 

notificação. 

 

10.6.   Uma vez apresentada a defesa, o CHMSBC poderá, após análise, deferir a pretensão, restando 

afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites 

administrativos visando à efetiva aplicação da pena. 

10.6.1.  Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo 

o CHMSBC realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos serviços 

contratados. 

11. DOS PAGAMENTOS 

 

11.1. O CHMSBC deverá pagar, mensalmente, à CONTRATADA o valor dos serviços prestados, 

exclusivamente através de depósito em conta corrente. 

11.1.1. A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, 

agência e banco a fim de que possa o CHMSBC efetuar o pagamento através de depósito bancário. 

 

11.2. O pagamento dos serviços será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês da 

prestação de serviços, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias de 

antecedência à data do vencimento. 

11.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar junto a todas as notas fiscais as certidões de regularidade 

junto ao INSS (CND), FGTS (CRF) e Justiça do Trabalho (CNDT), demonstrando a manutenção das condições 

habilitatórias, para esse fim. 

 

11.3. Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária. 

 

11.4. Dos pagamentos, será retido na fonte, o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza, nos termos da legislação específica e demais tributos que recaiam sobre o valor faturado. 

 

11.5. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos 

serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em 

razão do Contrato de Gestão SS n° 001/2018, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo. 
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11.6. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irreajustável constante da proposta da 

CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS n° 001/2018. 

 

11.7. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo 

quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do 

Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 11.5 e 11.6 deste ATO 

CONVOCATÓRIO. 

12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1. A Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo (CHMSBC) se reserva 

o direito de cancelar o presente processo, a qualquer tempo, fundamentando sua decisão. 

 

a) Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Dep. de Compras e Contratos do Complexo 

Hospitalar de São Bernardo do Campo (CHMSBC), à Estrada dos Alvarengas, nº 1001 – Alvarenga – São Bernardo 

do Campo – SP, das 08h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00, Telefone: 4353-1500 ou por e-mail: 

samara.carvalho@chmsbc.org.br, adriana.ssantos@chmsbc.org.br, henrique.madureira@chmsbc.org.br e 

tiago.nascimento@chmsbc.org.br. 

 

12.2.  Seguem os seguintes Anexos ao presente Instrumento: 

a) Anexo I – Minuta de Contrato; 

b) Anexo II – Memorial descritivo; 

c) Anexo III – Modelo de proposta e quantidades de postos; 

d) Anexo IV- SLA - Avaliação do nível de serviços de prestados;   

e) Anexo V - Requisitos Básicos de Segurança e Medicina do Trabalho; 

f) Anexo VI – Carta de Concordância; 

g) Anexo VII – Atestado de Vistoria/Declaração; 

h) Anexo VIII- Demonstrativo de situação financeira; 

i) Anexo IX– Declaração de Regularidade perante o Ministério do Trabalho;  

j) Anexo X – Declaração de Fato Impeditivo. 

k) Anexo XI - Cumprimento das normas - Saúde e Segurança. 

 

São Bernardo do Campo/SP, 04 de fevereiro de 2020. 

 

Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo - CHMSBC 

Setor de Compras e Contratos Administrativos 
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ANEXO I 

MINUTA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº .../2020 

Processo nº 006/2020 

 

EMENTA: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
higienização técnico hospitalar, controle de 
vetores e pragas e serviço de limpeza de 
reservatórios de água, para o Complexo 
Hospitalar Municipal de São Bernardo do 
Campo. 
CONTRATADA: ... 
 

Por este instrumento contratual, as partes, de um lado a FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR 
MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, inscrita no CNPJ-MF nº 57.571.275/0017-60, estabelecida à 
Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do Campo/SP, neste ato representada por sua 
Diretora Geral, Dra. Agnes Mello Farias Ferrari, brasileira, casada, médica, portadora do RG nº 11.801.246-0 e 
do CPF nº 083.923.878-99, doravante denominado apenas CONTRATANTE e, de outro, a empresa ....., com 
sede a Rua ..., ..., ..., .../..., inscrita no CNPJ-MF sob o nº ..., representada por ..., portadora do RG/UF nº ... e do 
CPF/MF nº ..., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no Processo nº 
006/2020, tem como justo e acordado o que segue: 
 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização técnico hospitalar, 
controle de vetores e pragas, compreendendo os serviços de desinsetização, descupinização e desratização e 
serviço de limpeza de reservatórios de água, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, 
higiene e limpeza nas dependências do Complexo Hospitalar de São Bernardo do Campo, com disponibilização 
de recursos humanos especializados, treinados, devidamente uniformizados, produtos saneantes 
domissanitários, materiais pertinentes e equipamentos, caracterizado para realização dos serviços 
contemplados neste instrumento, nos locais determinados sendo o Hospital de Clínicas Municipal José Alencar, 
Hospital Anchieta, Hospital de Urgência, Hospital e Pronto Socorro Central, Hospital Municipal Universitário e 
Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), unidades que integram o Complexo Hospitalar 
Municipal de São Bernardo do Campo, pelo período de 12 (doze) meses. 

1.1.1.  A Proposta Comercial da CONTRATADA, no que não for contrária ao estabelecido no 
presente instrumento, é parte integrante deste Contrato. 
 

2. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. A CONTRATADA prestará os serviços na seguinte unidade e endereço: 
 

Unidade Endereço 

HC Rua Paulo Coppini, nº 35 - Alvarenga– São Bernardo do Campo – SP. 

HA Rua Silva Jardim, nº 470 – Centro – São Bernardo do Campo – SP. 

HU Rua Joaquim Nabuco, nº 380 – Centro – São Bernardo do Campo/SP. 

HPSC Rua Secondo Modolim, nº 499 – Centro – São Bernardo do Campo/SP. 



 
 

 

 
 

 Página 12 de 69 
 
 

 

 

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo / SP  
CEP: 09850-550   tel: (11) 4353-1500 
 

HMU Av. Bispo Cesar D´acorso Filho, 161 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP. 

CAISM Rua Brasil, 350 – Rudge Ramos/SP. 

 

2.2. A CONTRATADA deverá executar a limpeza técnica hospitalar nas unidades da CONTRATANTE, 
contemplando a limpeza e conservação dos ambientes e desinfecção de superfícies fixas, promovendo a 
remoção de sujidades visíveis, a remoção, redução e destruição de microrganismos patogênicos, 
multirresistentes, controlando contaminação disseminada.  

2.2.1. Os procedimentos deverão ser realizados mediante aplicação de energias química, mecânica, 
e térmicas em um determinado período de tempo, nas superfícies das diversas áreas hospitalares. 

2.2.2. Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas verticais e horizontais das diversas áreas 
hospitalares, o que inclui: tetos, paredes, divisórias, vidros, portas, janelas, pisos, mobiliários em geral (inclusive 
cama e demais instalações), equipamentos, instalações sanitárias, grades e saídas de ar condicionado.  

2.2.3. Todo e quaisquer serviços, equipamentos, materiais, EPI´s, EPC´s, saneantes, programação 
de Limpeza Terminal e Concorrente, dentre outros, devem seguir com rigor as normas do Manual de Limpeza 
e Desinfecção da ANVISA e demais leis vigentes pertinentes à higienização hospitalar. 

 
2.3. A CONTRATADA realizará a desinsetização, descupinização e desratização, garantindo assim maior 
proteção no atendimento ao público e ao quadro funcional, uma vez que inúmeras enfermidades podem ser 
transmitidas através de insetos e/ou roedores contaminados no atendimento ao público. 
 
2.4. A CONTRATADA realizará a limpeza dos reservatórios de água de todas as unidades hospitalares da 
CONTRATANTE, sendo eles aéreos e subterrâneos. 

 
2.5. A CONTRATADA deverá executar os procedimentos de limpeza observando a prática da boa técnica e 
normas estabelecidas pela legislação vigente e Manual de Limpeza e Desinfecção da ANVISA, no que concerne 
ao controle de infecção hospitalar, destacando-se:  

2.5.1. Habilitar os profissionais de limpeza para o uso de equipamentos específicos destinados à 
limpeza das áreas crítica, semicrítica, não crítica e vidros; 

2.5.2. Cumprir o princípio de assepsia iniciando a limpeza do local menos sujo/contaminado para o 
mais sujo/contaminado, de cima para baixo, em movimentos únicos, do fundo para frente e de dentro para 
fora; 

2.5.3. Identificar e/ou sinalizar corredores e áreas de grande circulação durante o processo de 
limpeza, dividindo a área em local de livre trânsito e local impedido;  

2.5.4. Não utilizar anéis, pulseiras, correntes e demais adornos durante o desempenho das 
atividades de trabalho seguindo a NR32;  

2.5.5. Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando realizados com a utilização 
de luvas; 

2.5.6. Realizar a limpeza e desinfecção de matéria orgânica de quaisquer áreas do hospital, antes 
dos procedimentos de limpeza;  

2.5.7. Realizar a coleta do lixo pelo menos 3 (três) vezes ao dia, ou quando o conteúdo ocupar 2/3 
(dois terços) do volume total e de acordo com a necessidade e solicitações. O lixo deverá ser transportado em 
carro próprio, fechado, com tampa, lavável, com dreno, cantos arredondados e sem emendas na sua estrutura;  

2.5.8. Usar luvas, panos e baldes de cores padronizadas para cada procedimento;  
2.5.9. Usar técnica de 2 (dois) baldes, sendo um com água e solução detergente/ desinfetante, e 

outro com água límpida para o enxágue;  
2.5.10. Utilizar os equipamentos adequados para limpeza, inclusive com treinamento na operação 

dos mesmos; lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões, panos de limpeza, 
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escovas, baldes, etc.) nas salas de utilidades indicadas pela unidade CONTRATANTE diariamente, ou sempre 
que utilizados em locais contaminados;  

2.5.11. Utilizar na prestação dos serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade 
conforme norma ABNT NBR ISO 9001, ou similar, bem como atender os requisitos básicos estabelecidos pela 
legislação vigente e submetidos à prévia apreciação e aprovação pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar – SCIH e Gestor de Hotelaria da Unidade Hospitalar. 

2.5.12. Disponibilizar germicidas que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde, 
contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos específicos. 

2.5.13. Ao término da limpeza de cada área, o material deverá ser lavado em água corrente com 
detergente neutro, assim como proceder à troca da água e/ou da solução utilizada de acordo com a criticidade;  

2.5.14. Manter todos os pisos (granito, granilite, paviflex e etc.) com enceramento e brilho, como 
medida de tratamento dos mesmos, em consonância ao cronograma da área; 

2.5.15. Realizar o processo de higienização de todos os panos de limpeza de piso, flanelas, refis de 
mop através de desinfecção e secagem em máquina de lavar e secar presente na unidade da CONTRATANTE 
em condições de segurança para o uso. 

 
2.6. A CONTRATADA deverá cumprir as seguintes medidas preventivas: 

2.6.1. Não substituir escadas por cadeiras; 
2.6.2. Não varrer as superfícies à seco;  
2.6.3. Não misturar produtos de limpeza; 
2.6.4. Não correr nas dependências hospitalares; 
2.6.5. Utilizar cintos de segurança para limpeza de janelas e vidros; 
2.6.6. Utilizar escadas com superfícies planas; 
2.6.7. Nunca manusear equipamentos elétricos com as mãos molhadas; 
2.6.8. Notificar acidentes imediatamente após a ocorrência; 
2.6.9. Não carregar objetos pesados sem ajuda; 
2.6.10.  Proteger as tomadas elétricas de paredes que serão molhadas; 
2.6.11.  Obedecer aos horários de intervalos; 
2.6.12.  Utilizar EPI’s; 
2.6.13.  Fica proibida a utilização de cordas para a execução de serviços de limpeza externa de vidros. 

 
 

2.7. A CONTRATADA deverá executar os serviços consistindo em: 
2.7.1. Limpeza terminal e concorrente; 
2.7.2. Conservação; 
2.7.3. Desinfecção; 
2.7.4. Tratamento de piso; 
2.7.5. Coleta de resíduos; 
2.7.6. Limpeza de vidro acessíveis; 
2.7.7. Limpeza de reservatório de água; 
2.7.8. Serviço de controle de pragas e vetores (desinsetização, descupinização e desratização). 

 
2.8. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes produtos químicos para a prestação dos serviços: 

2.8.1. Germicidas. 
2.8.1.1. Os germicidas são agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, podendo 

ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes e antissépticos. Na seleção dos 
germicidas é necessário considerar a formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; 
incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade a inativações por matérias orgânicas, efeito 
cumulativo e/ou residual; 
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2.8.2. Desinfetantes. 
2.8.2.1.  Os desinfetantes são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma 

vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies. Na seleção dos desinfetantes 
deve-se considerar nível alto de atividade, com composição de quaternário de amônio associado a biguanida. 

2.8.3. Detergentes. 
2.8.4. Hipoclorito de Sódio. 
2.8.5. Álcoois. 
2.8.6. Ceras impermeabilizantes. 
2.8.7. Desengraxantes. 
2.8.8. Bases seladoras. 
2.8.9. Sprays removedores de adesivos. 
2.8.10. Removedores. 
2.8.11. Vaselinas. 
2.8.12. Lustra móveis em áreas administrativas. 
2.8.13. Limpa inox. 
2.8.14. Limpa carpetes. 
2.8.15. Limpa pedras. 
2.8.16. Odorizantes. 
2.8.17. Limpa vidros. 

 
2.9. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes insumos para a prestação dos serviços: 

2.9.1. Sacos para resíduos (infectante, comum, recicláveis e químicos), compatíveis com as lixeiras 
(conforme NBR 9191 e NBR 1004); 

2.9.2. Álcool espuma antisséptica; 
2.9.3. Sabonete espuma bactericida para mãos; 
2.9.4. Sabonete espuma extrato de erva doce; 
2.9.5. Papel toalha Inter folhado; 
2.9.6. Papel higiênico rolão folha dupla. 

 
2.10. A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes equipamentos e utensílios para a prestação dos 
serviços: 

2.10.1. Lavadoras de piso automática; 
2.10.2. Máquina de lavar e secar para a higienização dos panos e mops; 
2.10.3. Secadores de piso; 
2.10.4. Diluidores de produtos químicos com devida manutenção preventiva e corretiva com 

apresentação de laudos comprobatórios de diluição correta; 
2.10.5. Enceradeiras; 
2.10.6. Discos para enceradeira; 
2.10.7. Aspiradores de pó e água; 
2.10.8. Hidrojateadoras; 
2.10.9. Escadas de alumínio; 
2.10.10. Carros container 240 litros com tampa e pedal; 
2.10.11. Carros container para coleta de resíduos com tampa (um para cada tipo de resíduo); 
2.10.12. Suportes de LT “limpa tudo”; 
2.10.13. Baldes; 
2.10.14. Borrifadores 
2.10.15. Placas de sinalização; 
2.10.16. Fibras (fibras para limpeza pesada, fibraço, fibras para limpeza geral, fibras macias); 
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2.10.17. Sacos alvejados de algodão para pisos, conforme manual de limpeza e desinfecção da 
ANVISA; 

2.10.18. Mops spray articulado com reservatório; 
2.10.19. Refis para mop;  
2.10.20. Baldes espremedores; 
2.10.21. Vassouras (para área externa); 
2.10.22. Rodos de alumínio; 
2.10.23. Mangueiras; 
2.10.24. Kits limpa vidros com balde adequado; 
2.10.25. Pás de lixo articulada; 
2.10.26. Luvas descartáveis para higiene dos móveis; 
2.10.27. Panos descartáveis multiuso para higiene de móveis e leitos; 
2.10.28. Suportes lamelo; 
2.10.29. Refis lamelo; 
2.10.30. Carros funcionais fechados com plataforma para balde espremedor;  
2.10.31. Lixeiras de 15, 30, 50 e 100 litros, (com tampa e pedal de acionamento); 
2.10.32. Lixeiras sem tampa para áreas administrativas; 
2.10.33. Escovas manuais para limpeza de cantos e rejuntes; 
2.10.34. Espátulas; 
2.10.35. Canecas para enxague; 
2.10.36. Escovas lavatinas; 
2.10.37. EPI’S. 

 
2.11.  A CONTRATADA deverá fornecer todos os produtos químicos, insumos, utensílios e equipamentos 
supracitados em conformidade com o manual de limpeza e Desinfecção da ANVISA e todas as normas vigentes. 
 
2.12. Para a execução dos serviços de limpeza, deverão ser observadas a localização, classificação, 
frequência e horários de limpeza. 

2.12.1. Os horários de execução dos serviços para cada área devem ser definidos de forma a atender 
às necessidades, em função das especificidades requeridas por cada ambiente, lembrando sempre que o 
horário de funcionamento do setor não é determinante para a fixação do horário de execução dos serviços de 
limpeza, pois a necessidade de limpeza não necessariamente deve ocorrer durante todo o horário de 
funcionamento do ambiente.  

 
2.13.  A periodicidade e frequência de limpeza concorrente nos ambientes específicos serão determinadas 
pelo responsável da higienização de cada unidade de assistência à saúde, em conjunto com o Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar – SCIH. 

2.13.1. A Limpeza concorrente deverá ser realizada diariamente, em todas as unidades com a 
finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário (por exemplo, sabonete 
líquido, papel higiênico, papel toalha e outros) e recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação. Ainda, 
durante a realização da limpeza concorrente é possível a detecção de materiais e equipamentos inoperantes. 

2.13.2. Dentro do primeiro desafio global da Organização mundial da Saúde (OMS) para a segurança 
do paciente, uma assistência Limpa é uma Assistência mais Segura, o ambiente de assistência é definido como 
todos aqueles elementos que formam o ambiente de assistência (objetos, equipamentos médicos e pessoas 
presentes no hospital, incluindo clínica ou ambulatório). 

2.13.3. As áreas próximas ao paciente envolvem um local restrito ao ambiente de assistência, 
temporariamente destinado a um paciente, incluindo equipamentos (vários dispositivos médicos), mobília 
(cama, cadeira, mesa de cabeceira, painel de gazes, painel de comunicação, suporte de soro, mesa de refeição, 
cesta para lixo e outros mobiliários) e pertences pessoais (roupas, livros, etc.), manuseados pelo paciente e 
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pelo profissional de saúde ao prestar assistência ao paciente. O ambiente de assistência e as áreas próximas ao 
paciente são sempre considerados em relação a cada paciente. 

2.13.4. A frequência mínima de limpeza concorrente deverá ser: 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS FREQUÊNCIA MÍNIMA DE LIMPEZA CONCORRENTE 

Áreas críticas  3x por dia Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas não-críticas  1x por dia Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas semicríticas  2x por dia Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas comuns  1x por dia Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas externas  2x por dia Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

 
(*) SEMPRE QUE NECESSÁRIO: no presente instrumento é a nomenclatura que corresponde à situação que 
requer a imediata intervenção do executante dos serviços para a limpeza de manutenção. 
 
2.14. A Limpeza Terminal deverá ser executada pela CONTRATADA e trata-se de uma limpeza mais 
completa, incluindo todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. É realizada na unidade do 
paciente após alta hospitalar, óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração (programada). 

2.14.1. As programadas deverão ser realizadas no período máximo de 15 (quinze) dias quando em 
áreas críticas em áreas semicríticas e não críticas o período máximo é de 30 (trinta) dias. É importante que o 
formulário para confirmação da conclusão da limpeza terminal seja preenchido por parte da chefia do setor. 
Esse formulário auxilia também na programação do terminal, sinalizando impedimentos para a realização ou 
conclusão dessa. Nesse caso, o chefe do setor deverá justificar o impedimento do terminal programado. 

2.14.2. O procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, painel de gases, equipamentos, 
todos os mobiliários como camas, colchões, macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas, 
janelas, vidros, portas, peitoris, luminárias, filtros e grades de ar condicionado. 

2.14.3. Deve-se utilizar máquinas de lavar piso (realizando-se movimentos “oito deitado” e 
unidirecional), cabo regulável com esponjas sintéticas com duas faces para parede e os kits de limpeza de vidros 
e de teto. As paredes devem ser limpas de cima para baixo e o teto deve ser limpo em sentido unidirecional. 

2.14.4. A limpeza terminal do centro cirúrgico deverá ser realizada diariamente após o término de 
todas as cirurgias programadas ou conforme orientação do SCIH. 

2.14.5. São atribuições do serviço de enfermagem a limpeza de todos os equipamentos, foco, mesa 
cirúrgica, mobiliários e bancadas. É atribuição do Serviço de Limpeza e Desinfecção em Serviços de Saúde o 
recolhimento do lixo, limpeza das lixeiras, do teto, paredes e piso. 

2.14.6. É importante o estabelecimento de um cronograma com a definição da periodicidade da 
limpeza terminal com data, dia da semana e horários, conforme a criticidade das áreas, não se limitando aos 
quartos ou salas cirúrgicas. 

2.14.7. A limpeza terminal de postos de enfermagem, expurgos, depósito de material de limpeza 
(DML) e sala de utilidades deverão ser programadas considerando horários de menor fluxo ou que não 
prejudique a dinâmica do setor ou a qualidade da limpeza. Essa programação (cronograma) deve ser 
confirmada por meio da assinatura do chefe do setor e do responsável pela equipe de limpeza e desinfecção 
de superfícies. 

2.14.8. A frequência de limpeza terminal deverá ser: 
 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS FREQUÊNCIA MÍNIMA DE LIMPEZA TERMINAL 

Áreas críticas  Semanal Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas não-críticas  Mensal Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 
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Áreas semicríticas  Quinzenal Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas comuns  Quinzenal Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

Áreas externas  Mensal Datas e horários preestabelecidos e sempre que necessário (*). 

 

2.15. A CONTRATADA deverá realizar a limpeza e desinfecção de reservatórios de água da CONTRATANTE, 

de acordo com a portaria CVS nº 06. 
2.15.1.  As execuções devem ser realizadas impreterivelmente a cada 6 (seis) meses, com 

apresentação de cronograma anual e conforme necessidades e intercorrências de cada unidade hospitalar. 
2.15.2.  Fornecer certificado de execução do serviço logo após a limpeza realizada.  
2.15.3. As capacidades dos reservatórios de água são: 

Unidade Quantidade Descrição 

Hospital Anchieta 01 Reservatório superior 33,3m³ 

01 Reservatório superior 18,2m³ 

01 Reservatório inferior 12m³ 

06 Caixas-d’água 1m³ 

Hospital e Pronto Socorro 
Central 

01 Reservatório superior 40m³ (composto por 02 células 
de 20m³ cada) 

Hospital de Urgência 01 Reservatório superior 100m³ 

01 Reservatório inferior 152m² 

01 Reservatório superior (reuso + incêndio) = (65m³ 
+35m³)= 100 m³ 

01 Reservatório inferior 98m² 

HMU 01 Torre externa de concreto 65m³ 

01  Reservatório de elevado de concreto 40 m³ 

01 Reservatório 3m³ (casa da gestante) 

01 Reservatório de 05m³ (farmácia) 

CAISM 01 Reservatório subterrâneo 8,2m³ 

01 Reservatório elevado 5,1m³ 

HOSPITAL DE CLÍNICAS 02 Reservatório inferior 89,1m³ 

02 Reservatório inferior 62,5m³ 

02 Reservatório superior 60m³ 

02 Reservatório superior 18m³ 

 

2.16. A CONTRATADA executará os serviços de controle de pragas, com periodicidade de 03 (três) meses 

com apresentação de cronograma anual e conforme necessidades e intercorrências de cada unidade. 

2.16.1.  Fornecer certificado de comprovação de realização de desinsetização, descupinização, 

desratização a cada três meses, assinado por biólogo responsável da empresa. 

2.16.2. A execução do controle de pragas, desratização, discupinização, desinsetização, devem ser 

realizados conforme portaria CVS 09, nos estabelecimentos abaixo: 

2.16.3. Hospital Anchieta 5.000m² 



 
 

 

 
 

 Página 18 de 69 
 
 

 

 

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo / SP  
CEP: 09850-550   tel: (11) 4353-1500 
 

2.16.4. Hospital pronto socorro 4.900 m² 

2.16.5. Hospital de Urgência 24.000m² 

2.16.6. Hospital Municipal Universitário 5.900m² 

2.16.7. CAISM 1.200m² 

2.16.8. Hospital de Clínicas 35.000m² 

 

2.17. A CONTRATADA deverá executar os trabalhos de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

CONTRATADA aperfeiçoar a gestão de seus recursos, quer humano quer materiais, com vistas ao cumprimento 

do presente contrato, à qualidade dos serviços e à satisfação da CONTRATANTE. 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
3.1. 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, deverá respeitar as obrigações constantes no presente instrumento de contrato e seus 
anexos. 
 
3.2. A CONTRATADA responsabiliza-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 
vigente. 

 
3.3. Quanto à Mão de Obra Alocada para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá: 

3.3.1. Selecionar e preparar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços, encaminhando 
aqueles com nível de instrução compatível e as funções profissionais devidamente registradas em suas carteiras 
de trabalho; 

3.3.2. Alocar os funcionários que irão desenvolver 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 EPI’s, 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 “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies” da Anvisa 
(2012). 

 
3.4. A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela a capacitação técnica e preventiva, que deverá 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. 
 
3.5. A CONTRATADA deverá 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 EPI’s e produtos químicos. 
 
3.6. A CONTRATADA deverá 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, quando houver necessidade, ao gestor/fiscal 
da CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes. 
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3.7. A CONTRATADA deverá manter sediado junto à CONTRATANTE, durante os turnos de trabalho, 
indivíduos capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos. 
 
3.8. A CONTRATADA deverá manter seus funcionários uniformizados, os líderes e encarregados devem 
estar uniformizados com vestuário social, diferenciando-os dos demais colaboradores, identificando-os 
mediante crachás com fotografia recente e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 
 
3.9. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos de higiene e de segurança do trabalho aos 
seus empregados no exercício de suas funções, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção 
individual (EPI), conforme Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 485, de 11 de novembro de 
2005 – NR 32. 
 
3.10. A CONTRATADA deverá exercer controle no que se refere, à escala de funcionários (folgas, férias, 
etc...), à assiduidade e à pontualidade de seus empregados. 

 

3.11. A CONTRATADA deverá realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, 
treinamentos e reciclagens periódicas aos empregados que estejam executando limpeza no hospital, 
conforme disposições contidas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. 
 
3.12. A CONTRATADA deverá instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 
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 da CONTRATANTE. 
 
3.13. A CONTRATADA deverá manter a disciplina entre os seus funcionários. 
 
3.14. A CONTRATADA deverá assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não seja 
mantido nas dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações da CONTRATANTE. 
 
3.15. A CONTRATADA deverá atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE quanto às 
substituições de empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação do serviços 
contratados. 
 
3.16. A CONTRATADA deverá manter o controle de vacinação dos funcionários diretamente envolvidos na 
execução dos serviços. 
 
3.17. A CONTRATADA deverá assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 
atendimento dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de sua liderança e SESMT. 
 
3.18. A CONTRATADA deverá cumprir os benefícios conforme previsto na convenção coletiva ou acordo 
com o sindicato de atuação. 

 

3.19. A CONTRATADA deverá apresentar, mensalmente, os comprovantes de fornecimento de benefícios 
e encargos. 
 
3.20. A CONTRATADA deverá preservar e manter a CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, 
queixas e representações de qualquer natureza referentes aos serviços, responsabilizando-se expressamente 
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pelos encargos trabalhistas e previdenciários. 
 
3.21. A CONTRATADA deverá emitir previamente e encaminhar à CONTRATANTE o cronograma mensal de 
treinamento, com o conteúdo programático que será acompanhado pela mesma. Após o término de cada 
treinamento, deverá ser enviado ao gestor da CONTRATANTE, relatório de conclusão do programa com a 
avaliação final com cópia da lista de presença. 
 
3.22. A CONTRATADA deverá encaminhar previamente o PCMSO e PPRA para avaliação do SESMT da 
CONTRATANTE realizando reavaliação anual. 
 
3.23. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus funcionários, das 
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE. 
 
3.24. A CONTRATANTE deverá instruir aos seus funcionários quanto às necessidades de acatar as 
orientações da CONTRATANTE quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 
Trabalho, tal como prevenção de sinistro. 
 
3.25. A CONTRATADA deverá manter no quadro funcional:  

3.25.1. Enfermeiros com dedicação exclusiva à seleção e treinamento de seus colaboradores, 
mantendo participação efetiva nos hospitais da CONTRATANTE, em seu processo de educação continuada; 

3.25.2. Supervisão de operação com efetiva atuação nos hospitais da CONTRATANTE, para controle 
de eficiência, eficácia e assiduidade de colaboradores. Acompanhar cronograma para conservação e limpeza 
dos ambientes. Entregar em suas visitas operacionais relatórios de atuação; 

3.25.3. Exercer efetivo controle sobre a assiduidade e turn-over, disciplina e pontualidade de seus 
funcionários, peso de resíduos, controle de limpeza terminais, de leito, concorrentes e sanitários gerando 
indicadores mensais a serem enviados ao Gestor de Hotelaria nomeado e informado pela CONTRATANTE. 

 
3.26. Caberá a CONTRATADA responsabilizar-se por ocorrências que envolvam seus funcionários, furtos, 
roubos, danos em equipamentos, materiais e desconexão em eletroeletrônicos, e quaisquer outros prejuízos 
causados por seus funcionários á CONTRATANTE, bem como a terceiros em função deste contrato 
providenciando o imediato ressarcimento do prejuízo com comunicação imediata. 
 
3.27. A CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor de Hotelaria da CONTRATANTE sempre que houver 
alteração do responsável Técnico da Unidade e quaisquer cargos de liderança que impactam diretamente na 
operação, acompanhado de justificativa. 
 
3.28. A CONTRATADA deverá implantar, de forma adequada, e em conjunto com o gestor do contrato e a 
SCIH, 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. 

3.28.1. 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: 

3.28.1.1. Sacos plásticos para acondicionamento de resíduos constituído de material resistente a 
ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com o disposto na NBR 9191/2008 da ABNT, sendo proibido o 
seu esvaziamento ou reaproveitamento; 

3.28.1.2. 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; 
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3.29. A CONTRATADA deverá fornecer todos os utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequada para a boa execução dos serviços. 
 
3.30. A CONTRATADA deverá 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. 
 
3.31. A CONTRATADA deverá prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente 
às reclamações de seus serviços, resolvendo-as no menor tempo possível. 
 
3.32. A CONTRATADA deverá executar os serviços em horários que não interfiram no bom andamento da 
rotina de funcionamento da CONTRATANTE. 
 
3.33. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se 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. 
 
3.34. A CONTRATADA deverá permitir e colaborar com a fiscalização dos serviços por técnicos 
especialmente designados da CONTRATANTE, que mensalmente emitirão relatório sobre a qualidade dos 
serviços prestados, indicando os cálculos para obtenção dos valores a serem faturados, conforme SLA 
constante no Anexo IV. 
 
3.35. Quanto aos produtos utilizados a CONTRATADA deverá: 

3.35.1. No início de cada mês fornecer à CONTRATANTE todos os produtos necessários para a 
execução dos serviços de limpeza no período em quantidade e qualidade adequadas, para a aprovação pela 
fiscalização do contrato; 

3.35.2. Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Resolução RDC nº 
15/MS/SNVS, de 16/08/2010 – Fenólicos, quaternários de amônio, compostos orgânicos e inorgânicos 
liberadores de cloro ativo, iodo e derivados, álcoois e glicóis, biguanida; 

3.35.3. Cabe à CONTRATADA completar ou substituir o material considerado inadequado pelo 
CONTRATANTE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

3.35.4. Respeitar a legislação vigente para o transporte, manuseio e armazenagem dos saneantes 
domissanitários e dos produtos químicos; 

3.35.5. Apresentar à CONTRATANTE cópia dos Certificados de Registros no Ministério da Saúde 
emitidos em nome dos fornecedores dos produtos, com validade na data da aquisição e com as características 
básicas dos produtos aprovados, bem como respectivos laudos de testes de laboratório credenciado para esse 
fim, assim como laudos comprobatórios de diluição dos produtos;  

3.35.6. Apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, 
para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da 
CONTRATADA ou com terceiros; 

3.35.7. Utilizar produtos somente após a devida aprovação pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) e autorização do gestor/fiscal da CONTRATANTE; 

3.35.8. 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. 

 
3.36. A CONTRATADA deverá seguir os seguintes cuidados em relação ao uso de produtos químicos: 

3.36.1. Estabelecer quais produtos podem ser utilizados; 
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3.36.2. Adquirir somente produtos com notificação e registro deferidos no Ministério da Saúde; 
3.36.3. Realizar a diluição em local adequado e por pessoal treinado; 
3.36.4. Observar as condições de armazenamento (local e embalagem); 
3.36.5. Orientar para que não sejam realizadas misturas de produtos; 
3.36.6. Utilizar etiquetas para identificação de produtos diluídos, com data de diluição; 
3.36.7. Utilizar galões 5L (cinco litros) para produtos diluídos, sendo proibido a reutilização de galões 

de produtos diferenciados. 
 

3.37. A CONTRATADA deverá seguir com os seguintes cuidados em relação aos equipamentos e utensílios: 
3.37.1. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de resíduos, escadas e outros, 
de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

3.37.2. 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. 

3.37.3. 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. 

3.37.4. Observar e manter a 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 dos serviços. 

3.37.5. É vedada a utilização ou teste em novos equipamentos sem prévia autorização da 
CONTRATANTE. É imprescindível a comunicação da CONTRATADA sobre quebra ou possíveis reparos em 
equipamentos já instalados nas unidades da CONTRATANTE. 
 
3.38. A CONTRATADA deverá seguir com os seguintes cuidados em relação aos resíduos: 

3.38.1. 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 16/3/2006; dos Decretos Estaduais nº 54.645, de 5/8/2009, e nº 55.565, 
de 15/3/2010; da Resolução RDC nº 306, de 7/12/2004, da Resolução do Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
nº 358, de 29/4/2005, e da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29/6/1998, 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; 

3.38.2. A CONTRATADA deverá realizar o procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares, 
sempre contemplando as etapas de segregação, coleta interna, armazenamento, transporte interno, com vistas 
ao transporte externo, tratamento e disposição final, sempre obedecendo às normas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e a legislação vigente; 

3.38.3. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve ser elaborado pela 
unidade geradora da CONTRATANTE, contemplando 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 16/3/2006, no Decreto Estadual nº 54.645, de 5/8/2009, na Resolução RDC nº 306, de 
7/12/2004, da ANVISA, na Resolução MMA nº 358, de 29/4/2005, e na Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, 
de 29/6/1998; 

3.38.4. Consideram-se os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação dos locais de geração 
de resíduos correspondentes fluxo: 
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Símbolo Definição 

 
 
GRUPO A 

 
 

 
 

Resíduos que apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio 
ambiente devido à presença de agentes biológicos. Enquadram-se 
neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais 
usados em experimentação, e materiais que tenham entrado em 
contato com os mesmos; excreções, secreções e líquidos 
orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças 
anatômicas; filtros de gases aspirados de áreas contaminadas; 
resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares de 
unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises 
clínicas; resíduos de unidades de atendimento ambulatorial; 
resíduos de sanitários de unidade de internação e de enfermaria, e 
animais mortos a bordo dos meios de transporte. 

 
GRUPO B 
 

 
 
 

Resíduos que apresentem risco potencial à saúde e ao meio 
ambiente devido às suas características químicas. Enquadram-se 
neste grupo, dentre outros: 
a) Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; 
b) Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, 
contaminados, interditados ou não utilizados); 
c) Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação 
da norma NBR 10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e 
reativos). 

GRUPO C 
 

 
 

Rejeitos radioativos: enquadram-se neste grupo os materiais 
radioativos ou contaminados com radionuclídeos, provenientes de 
laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e 
radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05. 
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GRUPO D 
 

 
 

 
Resíduos comuns (coleta seletiva): são todos os que não se 
enquadram nos grupos A B e C, descritos anteriormente. 

GRUPO E 
 

 
 

Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 
tubos capilares, micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos 
os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 
coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 
3.38.5. 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, da norma 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, 
posicionando 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; 

3.38.6. 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% (oitenta por cento) de sua capacidade; 

3.38.7. Utilizar obrigatoriamente paramentação, incluindo bota e luva de borracha (expurgo), 
quando do manuseio do resíduo embalado e de sua retirada após esse procedimento; 

3.38.8. 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; 

3.38.9. Os contêineres com mais de 400l (quatrocentos 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 da Economia; 

3.38.10. 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), rouparia e transporte de pacientes; 

3.38.11. Armazenar o resíduo devidamente embalado no depósito de resíduos indicado pela 
CONTRATANTE; 

3.38.12. Os resíduos, uma vez coletados no ponto de geração, devem permanecer no mesmo 
recipiente até o armazenamento externo, antes da coleta final; 

3.38.13. Proceder à lavagem e desinfecção dos contêineres ou similares e da área reservada aos 
expurgos; 

 
3.39.      A CONTRATADA deverá seguir com os seguintes cuidados em relação aos carros de serviço:        

3.39.1. Destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis para realização dos 
procedimentos diários de limpeza e conservação de todas as áreas. Deverão estar sempre limpos, organizados 
e abastecidos; 

3.39.2. É proibido o uso de recipientes improvisados, assim como guarda de quaisquer outros itens 
que sejam impróprios à utilização na limpeza das áreas (ex:.comidas, revistas...); 

3.39.3. Todos os carros funcionais para limpeza deverão ter fechamento por tampa articulada para 
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os sacos de vinil e nas laterais, para que os materiais neles guardados não fiquem a mostra e para manter os 
resíduos acondicionados fechados; 

3.39.4. Todos os carros funcionais devem constar de prateleiras, de modo que, produtos químicos 
sejam segregados dos insumos descartáveis, assim como, materiais contaminados, não deverão ser 
armazenados junto à itens limpos; 

3.39.5.   Todas as áreas deverão ter carros funcionais para cada funcionário realizar as atividades 
pertinentes aos serviços de higiene e limpeza. 
 
3.40.      A CONTRATADA deverá seguir com os seguintes cuidados em relação ao Sistema de Comunicação 
Interna:        

3.40.1. Manter sistema de comunicação itinerante entre equipe (líderes, encarregada, Gestor de 
Hotelaria da unidade e NIR) que permita a localização imediata do profissional da CONTRATADA. 
 
3.41. Obrigações e Responsabilidades Específicas da CONTRATADA – Boas Práticas Ambientais: 

3.41.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus profissionais, visando a 
redução de consumo de energia elétrica, consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, 
observadas as normas ambientais vigentes. 

3.41.2. Receber da CONTRATANTE informações a respeito dos programas de uso racional dos 
recursos que impactem o meio ambiente. 

3.41.3. Responsabilizar-se pelo preenchimento do Formulário de Ocorrências para Manutenção por 
seu encarregado, que poderá ser fornecido pela CONTRATANTE. 

3.41.4. Quando houver ocorrências, o encarregado deverá entregar à CONTRATANTE o Formulário 
de Ocorrências para Manutenção, ou Ordem de Serviço aberta em sistema. 

3.41.5. Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas: 
3.41.5.1. Vazamentos na torneira ou no sifão de lavatórios e chuveiros; 
3.41.5.2. Saboneteiras e toalheiros quebrados; 
3.41.5.3. Lâmpadas queimadas ou piscando; 
3.41.5.4. Tomadas e espelhos soltos; 
3.41.5.5. Fios desencapados; 
3.41.5.6. Janelas, fechaduras ou vidros quebrados; 
3.41.5.7. Carpete solto, entre outras. 
3.41.5.8. Entupimento de ralos, vasos sanitários e pias. 

 
3.42. Quanto ao uso racional da água a CONTRATADA deverá:  

3.42.1. 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; 

3.42.2. A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício da água tratada, 
conforme instituído no Decreto Estadual nº 48.138, de 07/10/2003; 

3.42.3. 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; 

3.42.4. 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; 

3.42.5. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de equipamentos e 
complementos que promovam a redução do consumo de água. 
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3.43. Quanto ao uso racional da energia elétrica a CONTRATADA deverá:  
3.43.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos que 

apresentem eficiência energética e redução de consumo. 
3.43.2. Durante a limpeza noturna, quando permitido, acender apenas as luzes das áreas que 

estiverem sendo ocupadas. 
3.43.3. Comunicar à 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. 

3.43.4. Sugerir à CONTRATANTE ou diretamente à CIRE (Comissão Interna de Racionalização do Uso 
de Energia) locais e medidas que tenham a possibilidade de redução do consumo de energia, tais como: 
desligamento de sistemas de iluminação, instalação de interruptores, instalação de sensores de presença, 
rebaixamento de luminárias etc. 

3.43.5. Ao remover o pó de cortinas e persianas, verificar se estas não se encontram impedindo a 
saída do ar-condicionado ou aparelho equivalente. 

3.43.6. Verificar o sistema de proteção elétrica, as condições de segurança de extensões elétricas 
utilizadas em aspiradores de pó, enceradeiras etc. e se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos 
de limpeza. 

3.43.7. 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. 

3.43.8. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de 
energia fornecidas pela CONTRATANTE. 
 
3.44. Quanto a redução de produção de resíduos sólidos a CONTRATADA deverá: 

3.44.1. Separar e entregar à 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 5/11/2008. 

3.44.2. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis 
em geral. 

3.44.3. 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. 

3.44.4. Quando implantado pela 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. 

 
3.45. No Programa de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos, a CONTRATADA deverá observar as seguintes 
regras: 

3.45.1. Materiais Não Recicláveis: 
3.45.1.1. 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 
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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). 

3.45.2. Materiais Recicláveis: 
3.45.2.1. 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). 

3.45.2.2. Deverão ser disponibilizados pela CONTRATANTE recipientes adequados para a coleta 
seletiva: vidros (recipiente verde), plástico (recipiente vermelho), papéis secos (recipiente azul) e metais 
(recipiente amarelo). 

3.45.2.3. Quando implantadas pela 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; 

3.45.2.4. 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. 

3.45.2.5. 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. 

3.45.2.6. Observar, quando pertinente, as disposições da Lei Municipal de São Paulo nº 14.973/2009 
e o Decreto Municipal nº 51.907/2010 quanto à organização de sistemas de coleta seletiva nos grandes 
geradores de resíduos sólidos, bem como o recolhimento periódico dos resíduos coletados e o envio destes 
para locais adequados que garantam o seu bom aproveitamento, ou seja, a reciclagem. 
 
3.46. Quanto aos saneantes domissanitários a CONTRATADA deverá: 

3.46.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis, 
observando o registro de produtos saneantes domissanitários com finalidade antimicrobiana nos termos da 
Resolução RDC nº 35, de 16 de agosto de 2010. 

3.46.2. 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. 

3.46.3. Manter critérios de qualificação de fornecedores levando em consideração as ações 
ambientais por esses realizadas. 

3.46.4. Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus 
congêneres, no que se refere ao atendimento das prescrições do Artigo 44 da Lei Federal nº 6.360, de 23 de 
setembro de 1976, e do Artigo 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 da CONTRATANTE são os Anexos da referida Resolução: Tipos/Categorias de produtos de limpeza 
e afins; Rotulagem para produtos de limpeza e afins. 

3.46.5. 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. 

3.46.6. 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 Artigo 4 da Lei Federal nº 12.236, de 29 de dezembro de 2015. 

 
3.47. Em face da necessidade de ser preservada a qualidade dos recursos hídricos naturais, de importância 
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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: 

3.47.1. Considera-se biodegradável a substância tensoativa suscetível de decomposição e 
biodegradação por microrganismos, com grau de biodegradabilidade mínimo de 90% (noventa por cento). Para 
essa finalidade específica, fica definido como referência de biodegradabilidade o n-dodecilbenzeno sulfonato 
de sódio. A verificação da biodegradabilidade será realizada pela análise da substância tensoativa aniônica 
utilizada na formulação do saneante ou no produto acabado; 

3.47.2. A CONTRATANTE poderá coletar uma vez por mês, e sempre que entender necessário, 
amostras de saneantes domissanitários, que deverão ser devidamente acondicionadas em recipientes 
esterilizados e lacrados, para análises laboratoriais; 

3.47.3. Os laudos laboratoriais deverão ser elaborados por laboratórios habilitados pela Secretaria 
de Vigilância Sanitária. Deverão constar obrigatoriamente do laudo laboratorial, além do resultado dos ensaios 
de biodegradabilidade, os resultados da análise química da amostra analisada. 

3.47.4. 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. 
 
3.48. Fica terminantemente proibida, sob nenhuma hipótese, 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: 

3.48.1. Corantes – relacionados no Anexo I da Portaria nº 9 MS/SNVS, de 10 de abril de 1987; 
3.48.2. 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; 
3.48.3. 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; 

3.48.4. 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 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; 

3.48.5. Inseticidas e raticidas – nos termos da Resolução Normativa CNS nº 01, de 04 de abril de 1979. 
 

3.49. 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.  
 
3.50. Recomenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de baixa concentração e baixo teor 
de fosfato. 
 
3.51. A CONTRATADA deve apresentar à CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos 
produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com empregados da 
CONTRATADA ou com terceiros. 
 
3.52. Quanto a poluição sonora a CONTRATADA deverá: 

3.52.1. Para os equipamentos de limpeza que gerem ruído em seu funcionamento, observar a 
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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. 
 
3.53. A CONTRATADA permitirá que a CONTRATANTE, caso deseje, acompanhe os serviços executados. 
 
3.54. Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser submetidos à prévia apreciação e 
aprovação do Serviços de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e SESMT da unidade CONTRATANTE. 
 
3.55. A CONTRATADA deve apresentar relação dos equipamentos e materiais de proteção individual e 
coletiva (EPIs e EPCs) utilizados por seus funcionários, tais como: bota de borracha, capa de chuva, balancim, 
cinto de segurança, luvas, avental, máscara, gorro e outros. Caberá à Contratada a responsabilidade do 
fornecimento das luvas descartáveis a serem utilizadas nas limpezas dos mobiliários e das máscaras PFF2 
(N95) para os isolamentos respiratórios. 
 
3.56.  As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas, observarão o disposto 
na Portaria n.º 2.616, de 12/05/98, 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. 
 
3.57. As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de saúde deverão observar as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.810, NBR 12.807 e NBR 12.809. 
 
3.58. 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. 
 
3.59.  A Limpeza Hospitalar deve seguir normas técnicas recomendadas pelo Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH), principalmente no que diz respeito a treinamento, reciclagem e supervisão 
sistemática do pessoal, relatório de ocorrências e demais determinações. 
 
3.60. A CONTRATADA deverá substituir ou sanar às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que 
se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da fabricação, manutenção ou de materiais 
empregados, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da informação a ser realizada preferencialmente 
por escrito. 
 
3.61. A CONTRATADA deverá informar imediatamente ao gestor do contrato eventual suspensão da 
prestação do serviço, alteração de horário de atendimento, supressão de agenda, remarcações ou qualquer 
anormalidade verificada na execução do contrato, devendo do mesmo modo, prestar todos os esclarecimentos 
que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE. 
 

3.62. A CONTRATADA deverá garantir todo o apoio técnico por profissional especializado nos serviços, 
referente a treinamento de pessoal junto às unidades usuárias, caso seja solicitado pela CONTRATANTE. 
 
3.63. A CONTRATADA deverá atribuir no momento da assinatura do Contrato, o responsável para o 
atendimento a CONTRATANTE, fornecendo o contato telefônico e e-mail do mesmo. 

3.46.1.  Eventual alteração do responsável técnico deverá ser imediatamente informada a 
CONTRATANTE, encaminhando imediatamente o novo contato. 
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3.64. A CONTRATADA é responsável por garantir a execução plena do objeto deste Contrato, sem qualquer 
interrupção, independentemente de suas eventuais necessidades de adaptação, desde a assinatura do 
presente Contrato, salvo caso fortuito ou força maior.  
 
3.65.  Durante a execução do contrato a CONTRATADA obriga-se a adotar todas as preocupações e cuidados 
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, seus prepostos e a terceiros, pelos quais será 
integralmente responsável. 
 
3.66.  A CONTRATADA deverá indicar um profissional, na condição de preposto contratual, responsável pelo 
atendimento à CONTRATANTE em todos os assuntos pertinentes à execução do Contrato. 
 
3.67.  A CONTRATADA deverá exigir que seus profissionais, quando no ambiente da CONTRATANTE, 
apresentem-se de forma adequada, identificados com crachá da empresa com foto recente, que obedeçam aos 
regulamentos internos do local de trabalho, normas técnicas e protocolos recomendados para os 
procedimentos realizados. 
 
3.68. A CONTRATADA deve cumprir, além das normas vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, 
as Normas de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 
3.69.  A CONTRATADA não reproduzirá, divulgará ou utilizará em benefício próprio, ou de terceiros, 
quaisquer informações de que tenha tomado ciência em razão da execução dos serviços discriminados, sem o 
consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE. 
 
3.70.  A CONTRATADA não utilizará o nome da CONTRATANTE, ou sua qualidade de CONTRATADA, em 
quaisquer atividades de divulgação empresarial, como, por exemplo, em cartões de visita, anúncios e 
impressos, sem o consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE. 
 
3.71.  A CONTRATADA instruirá sua mão-de-obra, quanto à prevenção de acidente no trabalho de acordo 
com as normas vigentes instituídas pela Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE, provendo-os 
dos equipamentos de proteção individual (EPI), com exceção aos itens constantes no item 5.6 do Anexo V, bem 
como fiscalizando o seu uso. 
 
3.72.  A CONTRATADA prestará os serviços dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidas, fornecendo 
todos os materiais e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância das 
normas técnicas e legislações vigentes. 
 
3.73.  A CONTRATADA garantirá livre acesso a informações, dos procedimentos e à documentação referente 
aos serviços prestados, aos gestores indicados pela CONTRATANTE, para o acompanhamento da gestão 
contratual. 
 
3.74. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
em decorrência de suas ações, tendo direito a CONTRATANTE ao ressarcimento da CONTRATADA, por força 
contratual, em eventual responsabilidade da CONTRATANTE em decorrência de defeitos nos produtos/serviços 
da CONTRATADA, podendo inclusive denunciá-la à lide para evitar o ajuizamento de ação de regresso. 
 
3.75. Ao final da vigência deste Contrato, toda a documentação, históricos, processos estabelecidos e 
arquivos gerados, deverão ser entregues pela CONTRATADA a CONTRATANTE. 
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3.76. A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas com encargos e obrigações sociais, 
trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, sendo que os empregados da 
CONTRATADA não terão, em hipótese alguma, qualquer relação de emprego com a CONTRATANTE. 
 
3.77.  A CONTRATADA terá seu desempenho submetido a acompanhamentos sistemáticos de acordo com 
os critérios de avaliação e controle da CONTRATANTE, através de formulários próprios. 
 
3.78.  A fiscalização ou acompanhamento da execução deste Contrato, por parte dos órgãos competentes 
da CONTRATANTE, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA. 
 
3.79.  A CONTRATADA cumprirá o Regimento Interno e as demais Normas Internas do CONTRATANTE, assim 
como outras normas relativas à engenharia de segurança do trabalho com base na lei 6.514, de 22/09/1977, 
portaria 3.214, (NR) e demais disposições legais e às regulamentações da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde. 
 
3.80. A CONTRATADA manterá completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, materiais, pormenores, 
informações, documentos, especificações técnicas ou comerciais, inovações que venha a ter conhecimento ou 
acesso, ou que venha a ser confiado em razão deste contrato, sendo eles de interesse do CONTRATANTE, não 
podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, revelar, reproduzir, utilizar ou deles dar conhecimentos a terceiros 
a esta contratação, sob pena da lei. 
 
3.81.  A CONTRATADA será responsável por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas 
incidentais sobre os serviços contratados, bem como cumprir rigorosamente, todas as obrigações trabalhistas, 
previdenciárias e acidentárias relativas ao pessoal que empregar para a execução dos serviços, inclusive as 
decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos, mantendo a disposição do CONTRATANTE toda e 
qualquer documentação pertinente (ficha de registro, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas e 
previdenciários, exames admissionais e periódicos). 
 

3.82. A CONTRATADA assume a defesa contra quaisquer reclamações ou demandas ambientais, 
administrativas e judiciais, arcando com os respectivos ônus, decorrentes de quaisquer falhas na prestação dos 
serviços ora contratados ou danos que venham a ser causados durante o período de execução dos serviços, 
seja na atuação direta, seja por seus empregados ou prepostos. 
 

3.83. A CONTRATADA não terá como sócios, gerentes, diretores ou administradores, os cônjuges, 
companheiros (as) ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
funcionários, ocupantes dos cargos de direção, chefia, assessoramento da CONTRATANTE, sob pena de rescisão 
contratual. 
 

3.84. A CONTRATADA não utilizará na execução do objeto do presente contrato, quaisquer funcionários, 
administradores ou ocupantes de cargos de direção da Fundação do ABC e de suas mantidas.  
 
3.85. Fica vetado à CONTRATADA utilizar na prestação dos serviços, profissionais que sejam funcionários da 
CONTRATANTE, bem como ex colaboradores que tenham trabalhado para a CONTRATANTE nos últimos 18 
(dezoito) meses que anteceder a prestação de serviços objeto do presente contrato, conforme artigo 5º-D da 
Lei 6.019/74.  
 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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4.1.            A CONTRATANTE gerenciará o Contrato, por intermédio de sua Gerência de Apoio Administrativo. 
 
4.2.  A CONTRATANTE exercerá a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento deste Contrato. 
 
4.3.  A CONTRATANTE efetuará os pagamentos, referentes aos serviços prestados, deduzindo-se das 
faturas as eventuais glosas determinadas pelo Gestor do Contrato, sendo assegurado à CONTRATADA o direito 
à ampla defesa. 
 
4.4. A CONTRATANTE emitirá mensalmente, relatório sobre a qualidade dos serviços prestados. 

 

4.5. A CONTRATANTE deverá assumir responsabilidade solidária quanto ao treinamento da mão de obra 
envolvida na prestação de serviços, conforme NR 32, certificando-se da realização da capacitação inicial e 
continuada, preventiva e técnica, bem como colaborando, quando necessário, nessa capacitação. 
 
4.6. A CONTRATANTE deverá indicar e disponibilizar instalações necessárias à execução dos serviços. 
 
4.7. A CONTRATANTE deverá relacionar as dependências das instalações físicas, bem como os bens de sua 
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com a indicação do 
estado de conservação. 
 
4.8. A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA, se solicitado, o “Formulário de ocorrências para 
Manutenção”. 
 
4.9. A CONTRATANTE deverá proceder à retirada do material dos armários, antes da limpeza, assim como 
a sua reposição após o termino do procedimento. 
 
4.10. A CONTRATANTE deverá facilitar por todos os meios o exercício das funções da CONTRATADA, dando-
lhes acesso a suas instalações, promovendo o bom entendimento entre os funcionários das unidades e os da 
CONTRATADA e cumprindo suas obrigações estabelecidas no contrato. 

 

4.11. A CONTRATANTE deverá assegurar o livre acesso dos funcionários da Contratada em todos os locais 
onde se faça necessário seus serviços. 
 
4.12. A CONTRATANTE deverá identificar os locais de geração de resíduos por grupo, assinalando em planta 
baixa, escala 1:100, bem como o fluxo daqueles resíduos, conforme simbologia a seguir: 

Unidade Simbologia 

Unidade que gera resíduos do GRUPO A GA 

Unidade que gera resíduos do GRUPO B GB 

Unidade que gera resíduos do GRUPO C GC 

Unidade que gera resíduos do GRUPO D GD 

Unidade que gera resíduos do GRUPO E GE 

Fluxo dos resíduos GRUPO A Seta na cor vermelha 

Fluxo dos resíduos GRUPO B Seta na cor verde 

Fluxo dos resíduos GRUPO C Seta na cor amarela 

Fluxo dos resíduos GRUPO D Seta na cor preta 

Fluxo dos resíduos GRUPO E Seta na cor laranja 
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4.12.1. Uma mesma unidade poderá ter duas ou mais legendas, bem como fluxos, em função dos 

tipos de resíduos gerados no local. 
 
4.13. A CONTRATANTE deverá prestar aos funcionários da CONTRATADA, informação e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitada. 
 
4.14. A CONTRATANTE deverá elaborar e distribuir manuais de procedimentos para ocorrências relativas ao 
descarte de materiais potencialmente poluidores, a serem observados tanto pelo gestor do contrato como pela 
CONTRATADA. 
 
4.15. A CONTRATANTE deverá receber os descartes encontrados pela CONTRATADA durante a execução 
dos serviços, de pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos. Responsabilizando-se pela entrega aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para o tratamento e destinação final. 

4.15.1. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis 
em geral; 

 
4.16. Receber os pneumáticos inservíveis, abandonados ou dispostos inadequadamente e encontrados pela 
CONTRATADA durante a execução dos serviços, responsabilizando-se pelo encaminhamento aos fabricantes 
para devida destinação final. 
 
4.17.  Não obstante a CONTRATADA seja a única responsável pela prestação do serviço, a CONTRATANTE 
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a 
fiscalização mais ampla e completa sobre os serviços prestados e aceitos pela CONTRATANTE, diretamente ou 
por prepostos designados, podendo, para isso: 

4.17.1.     Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, de funcionário 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; 

4.17.2.     Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo e correção de eventuais 
imperfeições na execução dos serviços; 

4.17.3.     Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados da CONTRATADA para comprovar o 
registro de função profissional; 

4.17.4.     Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer funcionário, produto, material, 
utensílio, equipamentos ou instalações cuja atuação ou uso seja considerado prejudicial à boa conservação de 
seus pertences ou que não atendam às necessidades; 

4.17.5.     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; 

4.17.6.     Efetuar a avaliação da qualidade dos serviços, utilizando–se da metodologia constante na 
Avaliação da Qualidade dos Serviços (SLA), constante no Anexo IV. 

4.17.7. 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. 
 
4.18.  A CONTRATANTE assegurar-se-á que o número de empregados alocados ao serviço por parte da 
CONTRATADA seja o suficiente para o adequado desempenho dos serviços.  
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4.19. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências 
necessárias ao adequado fornecimento dos produtos/desempenho dos serviços. 
 
4.20.  A CONTRATANTE emitirá pareceres em todos os atos relativos à execução deste Contrato, em 
especial, a aplicação de sanções, alterações e repactuações contratuais. 
 
4.21.  A CONTRATANTE exigirá, após ter advertido a CONTRATADA por escrito, o imediato afastamento de 
qualquer empregado ou preposto da mesma, que não mereça a sua confiança ou embarace a fiscalização ou, 
ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que lhe forem 
atribuídas.  
 
4.22.  É vedada à CONTRATANTE, e seus representantes, exercer poder de mando sobre os empregados da 
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 
4.23. A CONTRATANTE assegurará as condições mínimas para a realização dos procedimentos com 
segurança, garantindo a guarda e conservação dos serviços, após sua conferência e entrada em seu 
estabelecimento. 
 
4.24.  A CONTRATANTE fiscalizará por intermédio do gestor/fiscal do contrato os serviços objeto do 
Contrato. 
 
4.25.  A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 
solicitadas pela CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar. 

 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES 

 

5.1. A CONTRATANTE poderá aplicar advertência quando ocorrer prestação insatisfatória dos serviços ou 
pequenos transtornos ao desenvolvimento dos serviços, desde que sua gravidade não recomende as sanções 
posteriormente descritas. 
 
5.2.  Em caso de infrações, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções de multa: 

5.2.1. Multa de até 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor do faturamento do mês da 
ocorrência da infração, pelo descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato. Na 
hipótese de reincidência por parte da CONTRATADA, a multa corresponderá ao dobro do valor daquela que 
tiver sido aplicada inicialmente, sendo observado, porém, o valor limite equivalente a 20% (vinte por cento) do 
valor deste Contrato; 

5.2.2. Multa de 10% (dez por cento), por inexecução parcial do contrato, calculada sobre o valor da 
parcela inexecutada; 

5.2.3. Multa de 20% (vinte por cento), por inexecução total do contrato, calculada sobre o valor 
total deste Contrato; 

5.2.4. Faculta-se a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir o fornecimento, solicitar 
a realização do serviço por outra empresa, devendo CONTRATADA arcar com os custos que eventualmente 
forem acrescidos. 
 

5.3. A CONTRATANTE poderá, em decorrência da gravidade dos atos praticados pela CONTRATADA, 
suspender temporariamente sua participação em coleta de preços a ser realizada pelo Complexo Hospitalar 
Municipal de São Bernardo do Campo, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

5.3.1.  A CONTRATADA possui plena ciência que a CONTRATANTE encaminhará relato do ocorrido 
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a municipalidade e a Fundação do ABC, mantenedora da CONTRATANTE, para que caso assim desejem, também 
suspendam o direito de participar em processos de compras/contratação por eles iniciados. 
 
5.4.  A sanção de Multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, não terá caráter 
compensatório e a sua cobrança não isentará a CONTRATADA de indenizar a CONTRATANTE por eventuais 
perdas e danos. 
 
5.5.  Constatado o descumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do ajuste, a CONTRATANTE 
notificará a CONTRATADA acerca de sua intenção de aplicar-lhe eventuais penas, sendo-lhe facultada 
apresentação de defesa escrita, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 
da referida notificação. 
 
5.6.   Uma vez apresentada a defesa, a CONTRATANTE poderá, após análise, deferir a pretensão, restando 
afastada, então, a possibilidade da penalização, ou indeferir a pretensão, dando prosseguimento aos trâmites 
administrativos visando à efetiva aplicação da pena. 

5.6.1.  Na hipótese de indeferimento, será a CONTRATADA notificada da referida decisão, podendo 
a CONTRATANTE realizar o abatimento da multa calculada na nota fiscal emitida para o pagamento dos serviços 
contratados. 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE FATURAMENTO 

 

6.1. A CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor dos serviços prestados, exclusivamente através 
de depósito em conta corrente. 

6.1.1.  A CONTRATADA deverá indicar na documentação fiscal o número de sua conta corrente, 
agência e banco no qual deverá ser efetuado o pagamento. 

6.1.2.  Em nenhuma hipótese serão aceitos títulos via cobrança bancária. 
 

6.2. O pagamento dos serviços será realizado no dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao mês da 
prestação dos serviços, desde que a nota fiscal seja entregue à CONTRATANTE com, no mínimo, 10 (dez) dias 
de antecedência à data do vencimento, com a apresentação junto a Nota Fiscal / Fatura das certidões de 
regularidade fornecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional referente a débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (CND), FGTS (CRF) e Justiça 
do Trabalho (CNDT), por parte da CONTRATADA. 

6.2.1.  Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o 
prazo previsto na presente Cláusula será reiniciado. 

6.2.2.  Dos pagamentos, será retido na fonte, quando for o caso, o valor correspondente ao 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSqn), nos termos da legislação específica e demais tributos 
que recaiam sobre o valor faturado. 

6.2.3. A liberação para pagamento da nota fiscal/fatura ficará condicionada ao ateste do Gestor do 
Contrato e à entrega dos documentos mencionados no item 6.2. 

6.2.4.  Todas as notas fiscais emitidas devem ter os seguintes dizeres: “Despesa realizada com base 
no C.Gestão SS nº 001/2018 com a PMSBC. 
 
6.3. A CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal desmembrada para cada unidade, e estas deverão 
ser emitidas para a Fundação do ABC – Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo, CNPJ n° 
57.571.275/0017-60. 

Endereço de Fatura e Cobrança: Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Alvarenga – São Bernardo do 
Campo/SP. 
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6.3.1. Fica facultado a CONTRATADA o envio da nota fiscal eletronicamente.                                                                                           
                                            

6.4. A CONTRATADA, neste ato, declara estar ciente de que os recursos utilizados para o pagamento dos 

serviços ora contratados serão aqueles repassados pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, em 

razão do Contrato de Gestão SS n° 001/2018, firmado entre a CONTRATANTE e a Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo, para a gestão do Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo. 

 

6.5. A CONTRATANTE compromete-se em pagar o preço irreajustável constante da proposta da 

CONTRATADA, desde que não ocorram atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São 

Bernardo do Campo para a CONTRATANTE, relativo ao custeio do objeto do Contrato de Gestão SS n° 001/2018. 

 

6.6. No caso de eventuais atrasos, os valores serão atualizados de acordo com a legislação vigente, salvo 

quando não decorram de atrasos e/ou paralisação dos repasses pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do 

Campo para a CONTRATANTE, em consonância com o disposto nas cláusulas 6.4 e 6.5 deste CONTRATO. 

 

7. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

 

7.1. O presente contrato poderá ser alterado, desde que, de forma fundamentada e em consenso, sempre 
através de termo aditivo. 
 
7.2. As partes poderão realizar acréscimos ou supressões ao objeto do presente contrato desde que 
previamente acordadas e formalizadas por meio de termo aditivo. 

7.2.1.   Os acréscimos e supressões poderão ser solicitados pela CONTRATANTE, cabendo à 
CONTRATADA, em caso de discordância, notificar o interesse no distrato observando o prazo mínimo estipulado 
neste instrumento. 

8. DA RESCISÃO/RESILIÇÃO 

 
8.1. As partes poderão resilir, imotivadamente, o presente Contrato, desde que comunicado por escrito à 
outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou celebrar, amigavelmente, o seu distrato na forma da lei, 
em qualquer caso, nenhuma indenização será devida. 
 
8.2.  A rescisão, por inadimplemento das obrigações prevista no presente Contrato poderá ser declarada 
unilateralmente pela CONTRATANTE, mediante decisão motivada. 
 
8.3. Dar-se-á automaticamente a rescisão dos contratos decorrentes de obrigações contraídas por meio 
de Convênios Administrativos ou Contratos de Gestão, no caso de rescisão das respectivas avenças 
administrativas, sendo que nesta hipótese nenhuma indenização será devida, facultando-se a resilição 
unilateral sem aviso prévio. 
  
8.4. Na hipótese de rescisão por inadimplemento, além das sanções cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita 
à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o saldo do serviço não executado, sem prejuízo da retenção de 
créditos, reposição de importâncias indevidamente recebidas e das perdas e danos que forem apurados.                                                                    
 

9. DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA 
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9.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação no todo ou em 

parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento 

próprio. 

9.1.1. O cessionário fica sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender 

a todos os requisitos de habilitação previamente estabelecidos. 

 

10. DO RECURSO AO JUDICIÁRIO 

 

10.1.  Caso as partes tenham que ingressar em juízo para haver o que lhe for devido, ficarão sujeitas ao 
pagamento do principal, despesas processuais e honorários conforme determinação judicial arbitrada em 
sentença. 

11. DA VIGÊNCIA 

 
11.1. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura. 

11.1.1.  O prazo contratual poderá ser prorrogado por iguais ou menores períodos e sucessivos, até 
o limite de 60 (sessenta) meses. 

11.1.2.  O valor permanecerá inalterado durante a vigência do presente Contrato, podendo ser 
reajustado, mediante negociação entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, conforme o Índice 
IPCA/IBGE acumulado no período.  
 

12. DO VALOR 

 

12.1. Dá-se ao presente Contrato o valor total anual estimado de R$ ..., conforme Anexo III, sendo: 

 

UNIDADE Valor Mensal Estimado Valor Total Anual Estimado 

HC R$ ... R$ ... 

HA R$ ... R$ ... 

HMU R$ ... R$ ... 

HU R$ ... R$ ... 

HPSC R$ ... R$ ... 

CAISM R$ ... R$ ... 

VOLANTE CHMSBC R$ ... R$ ... 

VALOR TOTAL R$ ... R$ ... 

 

12.1.1. O valor acima descrito se trata de mera estimativa, não se obrigando a CONTRATANTE, de 

forma alguma, a atingi-lo. 

12.1.2. Os postos de trabalho das unidades Hospital de Urgência (HU) e Hospital Anchieta (HA) 

tratados no Anexo III, são estimados, onde só poderão ser ocupados com prévia solicitação da CONTRATANTE 

que se dará com 15 (quinze) dias de antecedência. 

12.1.3.  A CONTRATADA terá 15 (quinze) dias para atender a demanda do (s) posto (s) solicitado (s) 

na cláusula 12.1.2. 

13. DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO 
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13.1.  A CONTRATADA não poderá opor a CONTRATANTE a exceção do Contrato não cumprido como 
fundamento para a interrupção unilateral do serviço, nos termos de art. 476 do Código Civil. 
 

14. DO FORO DE ELEIÇÃO 

 
14.1.  Fica eleito o Foro do município de São Bernardo do Campo, para dirimir qualquer dúvida ou litígio 
decorrente do presente contrato, com expressa renúncia a outro por mais privilegiado que seja. 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Fica a CONTRATADA obrigada a manter durante a execução deste Contrato todas as condições de 
qualificação e habilitação exigidas no respectivo procedimento de Coleta de Preços. 
 
15.2.  Considerando a possibilidade de as partes negociarem os termos deste contrato, fica desde já 
afastada, na presente contratação, a aplicabilidade do artigo 423 do Código Civil vigente. 
 
15.3. Os termos deste Contrato são confidenciais e, salvo disposição legal em contrário, a CONTRATANTE 
não poderá divulgar esses termos a nenhum terceiro sem o consentimento por escrito da CONTRATADA. 
 
15.4. A tolerância por qualquer das Partes quanto ao cumprimento das cláusulas e condições contratuais 
ora firmadas não implicará renúncia, novação, transação ou precedente, devendo ser havida como mera 
liberalidade. 
 
15.5.  Se uma disposição contratual for considerada inválida, ilegal ou inexequível a qualquer título, tal 
disposição será considerada em separado e não invalidará as disposições restantes, as quais não serão afetadas 
por esse fato. 

 

E, por estarem as partes de comum acordo sobre as Cláusulas, termos e condições deste instrumento, firmam-

no em 02 (duas) vias de igual teor e conteúdo, na presença de 02 (duas) testemunhas. 

 

São Bernardo do Campo, ... de ... de .... 

 

    

________________________________________ 
AGNES MELLO FARIAS FERRARI 

Diretora Geral 
FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

 

________________________________________ 
... 
... 
... 

 

Testemunhas: 

 

1- Nome: __________________________________CPF.: ___________________Ass.: __________________ 

2- Nome:___________________________________CPF.:__________________Ass.: ___________________ 
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ANEXO II 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

O principal objetivo da higienização hospitalar, é o de prevenir a ocorrência de infecções relacionadas à 

assistência à saúde (IRAS), isto é, aquelas adquiridas por meio de procedimentos de saúde ou durante a 

internação hospitalar. A manutenção da higiene em um estabelecimento de saúde é de extrema importância 

para garantir a segurança, o bem-estar e o conforto dos pacientes e de seus acompanhantes e dos profissionais 

de saúde que ali atuam. A limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de saúde são elementos primários 

e eficazes nas medidas de controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções. O Serviço de Limpeza e 

Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde visa garantir aos usuários dos serviços de saúde uma 

permanência em local limpo e em ambiente com menor carga de contaminação possível, contribuindo com a 

redução da possibilidade de transmissão de infecções oriundas de fontes inanimadas conforme preconiza o 

Manual de Limpeza de Desinfecção da ANVISA. 

 

A Limpeza Técnica Hospitalar consiste na limpeza e conservação dos ambientes e desinfecção de 

superfícies fixas, promovendo a remoção de sujidades visíveis, a remoção, redução e destruição de 

microrganismos patogênicos, multirresistentes, controlando contaminação disseminada.  

Os procedimentos deverão ser realizados mediante aplicação de energias química, mecânica, e térmicas em 

um determinado período de tempo, nas superfícies das diversas áreas hospitalares; 

Consiste na limpeza de todas as superfícies fixas verticais e horizontais das diversas áreas hospitalares, 

o que inclui: tetos, paredes, divisórias, vidros, portas, janelas, pisos, mobiliários em geral (inclusive cama e 

demais instalações), equipamentos, instalações sanitárias, grades e saídas de ar condicionado.  

Todo e quaisquer serviços, equipamentos, materiais, EPI´s, EPC´s, saneantes, programação de 

Limpeza Terminal e Concorrente, dentre outros, devem seguir com rigor as normas do Manual de Limpeza e 

Desinfecção da ANVISA e demais leis vigentes pertinentes à Higienização hospitalar. 

Dos serviços consistem em: 
 

 Limpeza Terminal e Concorrente;  

 Conservação; 

 Desinfecção; 

 Tratamento de piso; 

 Coleta de resíduos; 

 Limpeza de vidros acessíveis; 
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 Limpeza de reservatório de água; 

 Serviço de controle de pragas e vetores. 

 

A realização de desinsetização, descupinização e desratização garante maior proteção no atendimento 

ao público e ao quadro funcional, uma vez que inúmeras enfermidades podem ser transmitidas através de 

insetos e/ou roedores contaminados no atendimento ao público. 

 

A limpeza dos reservatórios de água de todas as unidades hospitalares do CHMSBC consiste em 

limpeza de reservatórios de água aéreos e subterrâneos. 

 

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 realizado sempre que necessário, 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. 

 
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 equipamento com jatos de vapor d’água saturada sob pressão, sendo destinada 

predominantemente para a Limpeza Terminal. Sua utilização será precedida de avaliação, pela CONTRATANTE, 

das vantagens e desvantagens.  

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. A limpeza com 

vassouras é recomendável somente em áreas externas. 

 

TÉCNICAS DE DESINFECÇÃO  
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A desinfecção é o processo aplicado a superfícies que elimina microrganismos na forma vegetativa, 

não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos químicos 

ou físicos; 

Consiste em retirar o excesso de carga contaminante com papel absorvente, utilizando luvas 

descartáveis, expurgar o papel em saco plástico de resíduo infectante; proceder a limpeza da superfície com 

água e detergente, por fim, sobre a área afetada, aplicar desinfetante preconizado. 

 

CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
 

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

determinações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH e aprovação das mesmas assim como dos 

Gestores de Hotelaria e as recomendações dos órgãos públicos de saúde e as especificidades apresentadas 

pelos fabricantes. Na seleção de produtos de limpeza de superfícies deverão ser considerados:  

QUANTO ÀS SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E AMBIENTES 
 
 Natureza da superfície a ser limpa ou desinfectada;  

 Tipo e grau de sujidade;  

 Tipo de contaminação;  

 Qualidade da água;  

 Método de limpeza;  

 Segurança na manipulação e uso de produtos de limpeza. 

QUANTO AO TIPO DE GERMICIDA: 
 
 Tipo de agente químico e concentração;  

 Tempo de contato para ação;  

  Influência da luz, temperatura e PH;  

  Interação com íons;  

  Toxicidade; 

INATIVAÇÃO OU NÃO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA 
 
 Estabilidade;  

 Prazo de validade para uso;  

 Condições para uso seguro;  

 Necessidade de retirar resíduos do desinfetante, após utilização. 
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 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 látex, luvas grossas de borracha de cano 

longo – PVC, botas de borracha, avental, máscara N-95, máscara comum, touca, capa de chuva, uniforme 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. 

 

DO CRITÉRIO MÍNIMO E PERFIL PARA ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

 

 

Quadro de enfermeiros 

Atuação prévia em higienização hospitalar. 

Quadro de operacionais 

Grau de escolaridade – Ensino fundamental completo. 

Quadro de liderança, encarregado  

Grau de escolaridade – Ensino médio completo ou em curso. 

Quadro de Supervisor Operacional 

Grau de escolaridade – Superior completo ou em curso em Administração, Administração Hospitalar 

e Enfermagem; 

Atuação prévia em higienização hospitalar. 

Obs.: O quadro funcional não poderá ter funcionários sem alfabetização executando as atividades. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS  
 

As áreas de limpeza devem ser classificadas em:  
 

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, tais como: 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; 
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ÁREAS SEMICRÍTICAS: são áreas hospitalares ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa 

transmissibilidade e doenças não infecciosas, tais como: 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, tais como: Refeitório, Rouparia área limpa, 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, tais 

como: estacionamentos, pátios, passeios, fachadas, coberturas, etc.; 

 

VIDROS EXTERNOS: são aqueles localizados nas fachadas das edificações. 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA E QUANTIDADES DE POSTOS 

 

 

UNIDADE INSALUBRIDADE / HORÁRIO QUANTIDADE 
DE POSTOS 

VALOR 
UNITÁRIO 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

MENSAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL 

H
O

SP
IT

A
L 

D
E 

C
LI

N
IC

A
S 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 07:00h as 19:00h 

50 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
Diarista (Adm. Corp.) 40h semanais – 
07:00 às 16h48min 

              2 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 07:00h as 19:00h 

40 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

32 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

24 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Limpador de Vidros -
Diarista 40h semanais – 08:00 às 
17h48min 

2 

 

R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Encarregada – Diarista 
40h semanais - 08:00h AS 17h48min  

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Líderes 12x36 -07:00h 
às 19:00h 

6 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Líder 12x36 – 07:00 
às 19:00h 

4 R$ ... R$ ... R$ ... 

 
TOTAL GERAL 

161 
 

R$ ... R$ ... R$ ... 

 

 

Unidade Insalubridade / Horário 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor 
Mensal 

Total 

Valor Total 
Anual 

H
O

SP
IT

A
L 

A
N

C
H

IE
TA

 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

14 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

34 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

6 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

20 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Limpador de Vidros -
Diarista 40h semanais – 08:00 às 

17h48min 
1 R$ ... R$ ... R$ ... 
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DIURNO 40% - Encarregada – Diarista 
40h semanais - 08:00h AS 17h48min 

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Líderes 12x36 -07:00h às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Líder 12x36 – 07:00 às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

TOTAL GERAL 
80 

 
R$ ... R$ ... R$ ... 

 

Unidade Insalubridade / Horário 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor 
Total 

Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

H
O

SP
IT

A
L 

M
U

N
IC

IP
A

L 
U

N
IV

ER
SI

TÁ
R

IO
 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

18 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

10 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

16 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

10 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Limpador de Vidros -
Diarista 40h semanais – 08:00 às 

17h48min 
1 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Encarregada – Diarista 40h 
semanais - 08:00h AS 17h48min 

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Líderes 12x36 -07:00h às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Líder 12x36 – 07:00 às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

 
TOTAL GERAL 

60 
 

R$ ... R$ ... R$ ... 

 

 

 

Unidade Insalubridade / Horário 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

C
A

IS
M

 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza Diarista 
40h semanais – 07:00 às 16h48min 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza Diarista 
40h semanais – 07:00 às 16h48min 

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

 
TOTAL GERAL 

3 R$ ... R$ ... R$ ... 
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Unidade 

Insalubridade / Hórario 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

H
O

SP
IT

A
L 

D
E 

U
R

G
ÊN

C
IA

 

H
O

SP
IT

A
L 

D
E 

U
R

G
ÊN

C
IA

 

 

 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza -12x36 
– 60 colaboradores 07:00h as 19:00h e 6 

colaboradores 10:00h às 22:00 
66 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 12x36 – 
36 colaboradores 07:00h às 19:00h e 4 

colaboradores 10:00 às 22:00 
40 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

48 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

26 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% Limpador de Vidros 10 
colaboradores 12x36 07:00h as 19:00h e 

04 colaboradores - 12X36 10:00h as 
22:00h 

 

14 

R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - ENCARREGADA 12x36 
07:00h as 19:00h 

02 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Líder 06 colaboradoras - 
12x36 - 07:00h as 19:00h e 02 

colaboradoras 40% - 12x36 -10:00h as 
22:00h 

08 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Líder 12x36 - 19:00h as 
07:00h 

06 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO  20% - 40H SEMANAIS 12:00h AS 
21:48h – AUX. ADMINISTRATIVO 

01 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - 40H SEMANAIS 08:00h AS 
17:48 – ENFERMEIRO DE HIGIENIZAÇÃO 

01 R$ ... R$ ... R$ ... 

 
TOTAL GERAL 

 
212 

R$ ... R$ ... R$ ... 

      

Unidade Insalubridade / Horário 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

H
O

SP
IT

A
L 

P
R

O
N

T
O

 

SO
C

O
R

R
O

 C
EN

TR
A

L 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

22 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 12x36 
07:00h as 19:00h 

8 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 40h 
semanais Diarista – 7h às 16h48min 

1    

NOTURNO 20% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

14 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Auxiliar de Limpeza 
12x36 19:00h as 07:00h 

8 R$ ... R$ ... R$ ... 
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DIURNO 40% - Limpador de Vidros -
Diarista 40h semanais – 08:00 às 

17h48min 
1 R$ ... R$ ...56B R$ ... 

DIURNO 40% - Encarregada – Diarista 40h 
semanais - 08:00h AS 17h48min 

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

DIURNO 40% - Líderes 12x36 -07:00h às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

NOTURNO 40% - Líder 12x36 – 07:00 às 
19:00h 

2 R$ ... R$ ... R$ ... 

TOTAL GERAL 
59 

 
R$ ... R$ ... R$ ... 

 

 

TOTAL ANUAL DO CHMSBC R$ ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Insalubridade / Horário 
Quantidade de 

Postos 

Valor 
Unitário 
Mensal 

Valor Total 
Mensal 

Valor 
Total 
Anual 

C
O

M
P

LE
X

O
 

H
O

SP
IT

A
LA

R
 

Enfermeiro Volante 20%  - Diarista 40h 
semanais – 8h às 17h48 

1 

 

R$ ... R$ ... R$ ... 

Supervisor Volante -  Diarista 40h 
semanais – 8h às 17h48 

1 R$ ... R$ ... R$ ... 

TOTAL GERAL 2 R$ ... R$ ... R$ ... 
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ANEXO IV 

SLA - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇOS DE PRESTADOS 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE NÍVEL DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS – SLA (SERVICE LEVEL 

AGREEMENT) 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação dos serviços de limpeza hospitalar 

integrando as especificações técnicas como obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser efetuado 

periodicamente pela fiscalização/ controle da execução dos serviços, de forma a gerar relatórios mensais que 

servirão de fator redutor para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos 

serviços executados, com base nas pontuações constantes dos relatórios. 

 

2. OBJETIVOS 

 
Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução dos contratos 

de prestação de serviços de limpeza hospitalar. 

3. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DA QUALIDADE:   

Cada total da pontuação por módulo aplica-se peso percentual diferenciado, que é obtido através da 

divisão deste total pelo respectivo peso (%), compondo assim o resultado da avaliação de qualidade dos 

serviços de limpeza. Vide quadro abaixo: 

 

Nota: Os números apurados em todas as avaliações ou operações matemáticas realizadas para obtenção dos 

valores para fatura, obrigatoriamente serão números naturais, não sendo aceito casas decimais e/ou 

arredondamentos. 

 

SLA - AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE SERVIÇOS DE PRESTADOS   -  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Empresa Contratada:   

Período da Avaliação:   
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Responsável (Contratada):   

Responsável (Contratante):   

OBSERVAÇÕES 

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição dos problemas de produtos ou processos não 
conformes e as ações corretivas efetuadas com visitas a eliminar as causas dos problemas, observando sua 
aplicação, responsabilidades e eficácia, bem como as ações imediatas, a fim de eliminar em caráter 
emergencial as conseqüências do problema: 
 

 Deficiência na execução e cumprimento de procedimentos exigidos pela legislação que rege o 
setor; 

 Inexistência de ações pró-ativas que foquem a eficiência dos processos, a qualidade da prestação 
de serviços e a satisfação dos clientes; 

 A qualidade da prestação de serviço; 

 A obrigatoriedade da prévia aprovação dos produtos e materiais utilizados; 

 A obrigatoriedade de dispor de colaboradores efetivamente treinados (técnico e operacional); 

 A responsabilidade da reposição “imediata” de colaboradores na ocorrência de ausências sem 
detrimento da qualidade dos serviços; 

 A dotação de um profissional, com capacidade de decisão, para atender a demanda de ocorrências 
nas unidades de maior porte. 

APONTAMENTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  

EQUIPE - PESO  35% 

QTDDE PESOS ITENS CRITÉRIOS Observações Pontos  

1                                      2 
APARÊNCIA / HIGIENE 
PESSOAL 
(inclue postura) 

(3) unhas limpas, cabelos 
arrumados e presos, barbeados, 
cordialidade                                                                                                             
(2) com até 01 item acima não 
conforme                                                                         
(1) com até 02 itens não 
conforme 
(0) com mais de 02 itens não 
conforme                                                 

    

2 2 

EPI'S  e EPC 
( UNIFORMES 
COMPLETO E 
CRACHÁ) 

(3) EPIS completo, uniformes 
limpos  e  usa o crachá                                                                                                              
(2) com até 01  item acima não 
conforme                                                                      
(1) com até 02 item acima não 
conforme                                                                                                 
(0) com  mais de 02 itens não 
conforme                                                                         

    

3 2 
CONHECIMENTOS DE 
PROCESSO E 
PROCEDIMENTOS 

(3) colaboradora conhece as 
tecnicas, aplica corretamente as 
técnicas e conhece o plano de 

    



 
 

 

 
 

 Página 50 de 69 
 
 

 

 

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo / SP  
CEP: 09850-550   tel: (11) 4353-1500 
 

TÉCNICOS DE 
HIGIENIZAÇÃO 

trabalho 
(2)  com ate 01 item não 
conforme 
(1)  com até 02 item não 
conforme 
(0)  com mais de 02 itens não 
conformes                                                          

4 2 ORGANIZAÇÃO DML 

(3) colaboradoras mantem 
limpo,  organizado e executa o 5 
S.                                                                                                                                                                                
(2) com até 01 item acima não 
conforme                                                                        
(1) com até 02 itens não 
conforme                                                                                               
(0) com mais de 02 itens não 
conforme                                                                            

    

5 2 
LIDERANÇA DA 
UNIDADE 

(3) Pró ativa, comprometida e 
com liderança 
 (2) com até 01 item não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conforme 
(0) com mais de 02 itens não 
conforme                      
 (N) não aplicável                                                

    

6 2 
ACOMPANHAMENTO 
DA SUPERVISÃO 
VOLANTE 

(3) visita mensal com avaliação 
do setor, e ações corretivas, 
registra em livro ata suas ações e 
dá apoio via telefone                                                                                                        
(2) com até 01 item não 
conforme                                                                                
(1) com até 02 itens não 
conformes 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes  

    

7 2 

ATIVIDADE DO 
ENFERMEIRO DE 
HIGIENE 
(treinamento pode 
ser realizado pelo 
supervisor) 

(3) Capacitou 100%  ou superior 
á 90% do quadro  no mês                                                                                                           
(2) Capacitou entre 89,9% á 70% 
do quadro no mês                                                                          
(1) Capacitou entre 69,9% á 50% 
dio quadro  no mês 
(0) Capacitou abaixo de 49,9%, 
ou não houve treinamento no 
mês                                                   
(n) não aplicável ( quando não 
houver no mês)                                                                                        
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8 2 
ATIVIDADE DO 
TÉCNICO DE 
SEGURANÇA 

(3) visita trimestral com 
avaliação das atividades e 
documentos do setor,  registra 
em livro ata suas ações                                                                                                    
(2) com até 01 item não 
conforme                                                                               
(1) com até 02 itens não 
conforme(0) com mais de 02 
itens não conforme                                       
( n )  não aplicável ( quando não 
houver no mês 

    

TOTAL DE PONTOS EQUIPE   

OPERACIONAL - PESO 50 % 

9 3 

ÁREAS EXTERNAS 
COM LIMPEZA DE 
RALOS E GRELHAS 
(parte externa), 
inclue os abrigos de 
resíduos 

(3) sem detritos,  organizado e  
limpo 
(2) com 01 item acima não 
conforme 
(1) com 02 itens acima não 
conformes                                                                             
(0) com mais de 02 itens não 
conformes                           

    

10 3 

PISOS GERAIS 
(cerâmica, carpete, 
tacos, outros) inclui 
rodapés e cantos 
PISOS VINILICOS ( 
manta e paviflex,) 
inclui cantos e 
rodapés 

(3) limpos, sem detritos e sem 
manchas removíveis  secos, sem 
respingos em paredes e 
mobiliários, cantos e rodapés  
sem manchas                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com  até 02  itens acima não 
conformes 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes                                                                                                               

    

11 3 

LIMPEZA 
CONCORRENTE 
(cumprimento das 
rotinas de serviços 
diários -  
recolhimento de lixo, 
manutenção dos 
setores. (Avaliação da 
semana do sla ) 

(3) executado com qualidade, 
segue o plano de trabalho e 
devidamente documentado 
(quando aplicável)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com  até 02  itens acima não 
conformes 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes  
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12 3 

MOBILIÁRIOS (mesas, 
caixa de pesquisa, 
balcões, escadinhas, 
pias e cubas, 
cadeiras, longarinas e 
macas 

(3) limpos, sem poeira , sem 
manchas removíveis  e sem 
respingos  
(2) com 01 item acima não 
conforme 
(1) com 02 item acima não 
conforme                                                                             
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

13 3 

DIVERSOS GERAIS 
(régua de gases, 
negatoscópio, 
suporte de soro fixo, 
saboneteiras, 
papeleiras, espelhos, 
interruptores, bate 
macas, escadinhas, 
lixeiras ou coletores 
de copos, cortinas de 
divisórias de leito ) 

(3) limpos, sem manchas 
removíveis, sem respingos, sem 
poeira, lixeiras identificadas e 
com saco de lixo sem 
transbordo(2) com até 01 item 
não conforme(1) com até 02 
itens não conforme                                                                                              
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

14 3 
BEBEDOUROS e 
DISPENSER DE COPOS 

(3) limpos, sem excesso de água 
no reservatório e abastecidos 
sem excesso de copos 
 (2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conforme                                                                                               
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

15 3 

PAREDES (alvenaria, 
madeira, fórmica, 
azulejos) inclui as 
divisórias 

(3) sem pó, sem manchas 
removíveis e sem teias de 
aranha (2) com até 1 item acima 
não conforme 
(1) com até 2 itens acima não 
conforme 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

16 3 
PORTAS (inclui 
batentes e grades de 
ventilação) 

(3) limpa, sem manchas 
removíveis, e sem poeira 
 (2) com até 1 item acima não 
conforme 
(1) com até 2 itens acima não 
conforme 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 
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17 3 

SANITÁRIOS 
(azulejos, louças 
sanitárias, suporte de 
cortina, saida de ar, 
janelas) 

(3) limpo, seco, abastecidos, 
rejuntes limpos e ralos fechados. 
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                               
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

18 3 

REPOSIÇÃO DE  
DESCARTÁVEIS(papel 
toalha, papel 
higienico, copos, 
sabonetes, sacos de 
lixo, alcool gel ) 

(3) contínuo, dispenser limpo, 
abastecidos e sem excesso  
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                             
(0)  com mais de 02 itens não 
conformes 

    

19 3 
 ELEVADORES 
(caixilhos, paredes, 
trilhos e espelhos) 

(3) limpos, sem detritos e sem 
manchas removíveis  e secos                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com  até 02  itens acima 
mencionados 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes                                                                                              
N - Não aplicável 

    

20 3 
ESCADA (corrimão, 
parede, teto e 
degrau) 

(3)  limpas, sem detritos, sem 
manchas removíveis, secas e 
com tratamento quando 
aplicavel                                                                                  
(2) com até 01 item não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                               
(0) com  mais de 02 itens não 
conformes                                                                                                           
N - Não aplicável 

    

21 3 

LIMPEZA AÉREA 
(armários, aparelho 
TV,saida de ar, 
ventiladores , ar 
condicionado na 
parte externa) 

(3) limpos, sem poeiras e sem 
manchas removíveis  
(2) com 01 item acima não 
conforme 
 (1) com 02 item acima não 
conformes                                                                             
(0) com  mais de 02 itens não 
conformes                            
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22 3 

VIDROS INTERNOS E  
EXTERNO E JANELAS 
( inclue peitoris, 
caixilhos, telas, 
persianas de PVC) 

(3) limpo (toda estrutura), sem 
respingos, sem manchas, sem pó  
(2) com até 01 item não 
conforme  
(1 ) com até 02 itens não 
conforme                                                                  
(0) com mais de 02 itens não 
conformes                                                                               
N - Não aplicável 

    

23 3 

QUADROS, MURAIS E 
ADORNOS ( plantas 
artificiais, placas de 
sinalização, painel de 
senha , caixa 
bombeiro, extintores 
) 

(3) limpos,sem poeira e sem 
manchas removíveis (2) com 01 
item acima não conforme(1) 
com 02 item acima não 
conforme                                                                            
(0) com mais de 02 itens não 
conforme                                 

    

24 3 
CARRO ou CESTO 
FUNCIONAL 

(3) carro ou cesto funcional 
completo em quantidade 
adequada, limpo e em bom 
estado de conservação                                                                                                         
(2) com até 01 item não 
conforme                                                                        
(1) com até 02 itens não 
conformes 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes 

    

25 3 

MATERIAIS  E 
EQUIPAMENTOS (bio, 
lamellos, maquinas, 
apito, vap,rodos, 
panos, fibras, suporte 
LT, extensor, outros) 

(3) com quantidades adequadas, 
bom estado e limpos                                                                                                         
(2) com até 01 item não 
conforme                                                                        
(1) com até 02 itens não 
conformes 
(0) com mais de 02 itens não 
conformes                                                      

    

26 3 
PRODUTOS 
QUÍMICOS 
(saneantes) 

(3) Quantidade adequada,em 
embalagens 
apropriadas,burrifadores i e 
galões identificados, datados e 
armazenamento correto. 
(2) com até 1 item acima não 
conforme 
(1) com até 2 itens acima não 
conformes 
(0) com mais de 2 itens não 
conformes                                                            

    

TOTAL DE PONTOS OPERACIONAIS   
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DOCUMENTAÇÃO - PESO 15% 

27 1 
METODOLOGIA , 
INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO ou POPs 

(3) Manter atualizado (prazo de 
1 ano), ter especificações  da 
unidade  e validada pelo cliente. 
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                              
(0) não  há o documento                                                                                                          

    

28 1 

CRONOGRAMA DE 
LIMPEZA TERMINAL 
ou PLANO DE 
TRABALHO ( rotinas 
programadas e 
rotinas diárias ) 

(3) Atualizado ( prazo de 1 ano), 
contém todas as áreas da 
unidade e  com cópia gestor 
unidade                                                                                                             
(2) com 01 item acima não 
conforme 
(1) com 02 itens acima não 
conformes                                                                            
(0) não há o documento 

    

29 1 

CONTROLES DE 
LIMPEZA 
DISPONÍVEIS E 
PREENCHIDOS 
CORRETAMENTE  
( check list sanitários, 
controle limpeza 
terminal, controle de 
limpeza concorrente, 
outros) 

(3) está no local adequado, 
preenchido corretamente e 
legível                                                                                                            
(2) com ate 01 item não 
conforme 
(1) com 02 item mencionados 
não conformes                                                                            
(0) Os  controles não são 
aplicados na rotina 

    

30 1 

CRONOGRAMA 
ANUAL DE 
TREINAMENTOS  
COM  
PROGRAMAÇÃO 
MENSAL E EVIDÊNCIA 

(3) executado conforme a NR 32,  
cópia da evidência e resumo do 
treinamento na unidade                                                                                                            
(2) com até 01 item não 
conforme                                                                      
(1) com 02 item mencionados 
não conformes 
(0) não há o documento                                        

    

31 1 

FISPQS DOS 
PRODUTOS 
QUÍMICOS  ( ficha 
técnica dos produtos 
) 

(3)  atualizadas, de todos os 
produtos utilizados na unidade, 
com registro VISA  
(2) com até 1 item acima não 
conforme  
(1) falta FISPQ de algum produto 
(0) não há FISPQs                                                                                                   
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32 1 
TABELA DE DILUIÇÃO 
DE PRODUTOS 

(3) tabela atualizada, fácil acesso 
no DML, cópia  na pasta de 
documentação. Total 2 
cópias.(2) com até 01 item acima 
não conforme(1) com até 02 
itens não conformes                                                                                              
(0) não há tabela de diluição na 
unidade                                                          

    

33 1 

PPRA, PCMSO, 
MANUAL DE 
BIOSSEGURANÇA ( 
quando aplicável ) 

(3)  há os documentos, 
atualizados (prazo 1 ano ), e 
validado pelo cliente. 
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                               
(0) não há  os documentos na 
unidade                                               

    

34 1 
ASSIDUIDADE 
(controles) 

(3) Escala, cartão de ponto ou 
livro de ponto, de todos os 
prepostos, atualizados, sem 
rasuras e disponiveis na unidade                                                                                                           
(2) com até 01 item acima não 
conforme                                                                         
(1) com até 02 itens não 
coformes 
(0) não há  documento de 
controle na unidade 

    

35 1 

FICHA DE REGISTRO 
DE FUNCIONÁRIO / 
CARTEIRA DE 
VACINAÇÃO / FICHA 
DE EPIs/ ASO 

(3)  Todos os documentos 
devem estar disponíveis na 
unidade,  ASO ( prazo 1 ano ), 
carteira de vacina atualizada, 
ficha de EPIs atualizada. 
(2) com até 01 item acima não 
conforme 
(1) com até 02 itens não 
conformes                                                                                               
(0) com mais de 02 itens não 
conforme                                               

    

TOTAL DE PONTOS ALCANÇADO    

TOTAL DE PONTOS ALCANÇADO  

  
Percentual de qualidade x percentual 
de desconto em fatura 

  
  
  

% 
ALCANÇA

DA 
 

NÍVEL ACORDADO 
DE SLA 

 
Desconto em fatura 

90% 237 a 213 Sem desconto 

85% 213 a 201 5% 
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80% 201 a 189 10% 

75% 189 a 177 15% 

 70% 177 a 165 20% 

% SLA ALCANÇADO    

CRITÉRIOS 

PONTUAÇÃO:     ÓTIMO = 3, BOM = 2,  REGULAR = 1, INSATISFATÓRIO = 0, NÃO APLICÁVEL = N 

EQUIPE = PESO 2  = 35% - NOTAS DE 3  A 0 

OPERAÇÃO = PESO 3 = 50 %  - NOTAS DE 3  A 0 

DOCUMENTAÇÃO = PESO 10 = 15%  - NOTAS DE 3  A 0 

OPERAÇÃO = PESO 3 = 50 %  - NOTAS DE 3  A 0 

DOCUMENTAÇÃO = PESO 10 = 15%  - NOTAS DE 3  A 0 

PLANO DE MELHORIA CONTINUA  

OCORRÊNCIA 
PLANO DE 
MELHORIA 

META EM DIAS 

  7 

  7 

  7 

  7 

  7 

DATA: ______/______/______ 
  

CONTRATANTE______________________________ CONTRATADA__________________________ 

    Avaliador(a):     Avaliador(a): 
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ANEXO V 

REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O presente anexo tem por objetivo determinar parâmetros de Segurança e Medicina do Trabalho com 

relação à prestação de serviços pela empresa CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE sempre 

atendendo ao cumprimento da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e todas as suas atualizações, bem 

como as legislações complementares que regem a presente matéria. O cumprimento das legislações 

pertinentes a essa matéria, estará sob a coordenação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMT) da CONTRATANTE. 

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1.  A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente as presentes instruções no tocante a Segurança e 

Medicina do Trabalho, com o objetivo de proteger os funcionários de ambas as partes e demais bens e 

equipamentos próprios da CONTRATANTE, sem qualquer restrição à supervisão do SESMT. 

 

2.2.  A CONTRATADA obriga-se a cumprir e respeitar as determinações do presente documento e as 

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho vigentes no âmbito da CONTRATANTE e, em nenhuma hipótese 

poderá alegar desconhecimento das mesmas, ficando responsável pelos atos de seus empregados decorrentes 

da inobservância das mesmas. 

 

2.3. A CONTRATADA obriga-se a ter implementado PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL – PCMSO - e o PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS -PPRA- aos seus empregados 

de acordo com o que estabelece a NR-7 e NR-9 aprovadas pela portaria 3.214 de 08 de junho de 1978.  Em 

especial a CONTRATADA deverá observar as adequações à NR 32, conforme o trabalho executado por seus 

empregados nas dependências da CONTRATANTE. 

 

2.4. A CONTRATADA compromete-se a manter arquivado e à disposição, tanto da supervisão da 

CONTRATANTE como por parte de fiscalizações oficiais, cópia da carteira de vacinação; com as seguintes 

vacinas: hepatite B, gripe (influenza – H1N1), tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba – SRC) e dupla adulto 

(difteria e tétano – DT) e a primeira via do ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL -ASO- dos seus empregados 
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que vierem a operar neste contrato conforme previsto na NR-7 da Portaria já referida no item acima.  Em 

especial o Programa de Vacinação deverá constar como item de adequação a NR 32, incluindo o resultado da 

soroconversão para Hepatite B. 

 

2.5. A CONTRATADA deverá encaminhar a Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE uma 

relação contendo o nome, número total de funcionários que estarão operando no contrato, a respectiva divisão 

por turnos de trabalho, especificando, quantidade, sexo e idade dos mesmos, Ordem de Serviço (OS) dos 

funcionários e quando ocorrer substituição está deverá ser igualmente informada.  As informações deverão ser 

renovadas trimestralmente. 

 

2.6. A CONTRATADA deverá providenciar crachá de identificação, de uso obrigatório, para todos os 

funcionários que estiverem prestando serviço nas instalações da CONTRATANTE, especificando o cargo 

ocupado pelos mesmos. 

 

2.7. Todo primeiro dia útil do mês, a CONTRATADA deverá enviar cronograma de atividades ordinárias ao 

setor da Engenharia de Segurança do Trabalho. Em caso de atividade extraordinárias, a CONTRATADA deverá 

enviar cronograma compatível para ciência e programação de acompanhamento da Engenharia de Segurança 

do Trabalho, atividades estas, não mencionadas no item 8.  

 

3.  DESTAQUES SOBRE NORMAS REGULAMENTADORAS 

 

3.1.  A CONTRATADA deverá obrigatoriamente adotar as medidas de proteção previstas em todas as Nrs 

que forem aplicáveis ao seu processo de trabalho dentro das instalações da CONTRATANTE. 

 

4. ESCLARECIMENTOS SOBRE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

 

4.1. É proibido fumar em toda área interna das unidades da CONTRATANTE, Decreto 2018 de 01.10.96 que 

regulamenta a Lei 9294 de 15.07.96, nos termos do 4º do art. 220 da Constituição. 

 

4.2. É proibido abrir válvula dos hidrantes, retirar mangueiras ou usá-las para qualquer finalidade sem 

prévio conhecimento e anuência da Engenharia de Segurança do Trabalho. 
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4.3. Os extintores de incêndio não devem ser retirados de seus pontos fixos sob nenhuma alegação, sem 

prévio conhecimento e anuência do Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

4.4. Comunicar com antecedência à Engenharia de Segurança do Trabalho quaisquer intervenções que se 

fizerem necessárias para execução dos serviços no sistema de detecção, alarme e combate à incêndios, bem 

como realocação de equipamentos e periféricos. 

 

4.5. Quando for necessária alteração de layout (pequenas obras) da área útil ocupada pela CONTRATADA, 

está deverá comunicar previamente a Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE. 

 

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

5.1. A CONTRATADA deverá fornecer e obrigar ao uso todos os Equipamentos de Proteção Individual que 

se fizerem necessários para a execução das tarefas correspondentes, com exceção aos itens constantes no item 

5.6, que serão fornecidos pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá observar os seguintes aspectos com 

relação à melhor adequação dos mesmos: 

 

5.1.1. A seleção e adequação do EPI deverão seguir as recomendações da NR-6; 

 

5.1.2. Ser de boa qualidade; 

 

5.1.3. Possuir Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Certificado de Registro de Fabricante 

(que poderá ser solicitado pela Engenharia de Segurança do Trabalho da CONTRATANTE a qualquer momento). 

 

5.2.  Os Equipamentos de Proteção Individual devem ser mantidos em perfeitas condições de uso e em 

bom estado de higienização, devendo ser armazenados em local próprio, longe de qualquer outro material. O 

referido equipamento deverá ser fornecido gratuitamente ao funcionário. 

 

5.3. A CONTRATADA deverá ter documentado a entrega dos referidos Equipamentos aos seus 

funcionários, bem como fazer orientação (vide item 8) sobre a obrigatoriedade de seu uso. 
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5.4. A CONTRATADA deverá manter nas instalações cedidas pelo CONTRATANTE, estoque dos EPIs 

utilizados por seus funcionários, a fim de que não falte em caso de substituição por perda, extravio ou qualquer 

outro motivo. 

 

5.5. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o serviço, sem gerar qualquer ônus por tal 

interrupção, quando for detectado a falta do conjunto de EPIs necessários à execução do serviço. 

 

5.6. A CONTRATANTE deixará a disposição dos funcionários da CONTRATADA os itens de proteção 

individual descartáveis que compõem suas instalações, nas atividades específicas que os demandam, a saber: 

 

 Máscara descartável; 

 Gorro descartável; 

 Pro-pé descartável; 

 Luva descartável; 

 Avental descartável. 

 

6. INSPEÇÕES DE SEGURANÇA 

 

6.1. É facultado à CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, realizar inspeções 

periódicas nas instalações e execução de serviços da CONTRATADA, com vistas a verificar o cumprimento das 

determinações legais bem como as recomendações constantes deste Documento, ou ainda recomendações de 

caráter geral, sempre com o objetivo de cumprir a legislação vigente e evitar Acidentes de Trabalho ou Doenças 

Profissionais. 

 

6.2. A CONTRATANTE, através de sua Engenharia de Segurança do Trabalho, poderá suspender qualquer 

trabalho no qual se evidencie risco iminente, ameaçando a integridade física de funcionários de ambas as 

partes, ou ainda que possa resultar em prejuízo material de grande monta para a própria CONTRATANTE. 

 

6.3. As irregularidades apontadas nas Inspeções devem ser sanadas pela CONTRATADA, sob pena de sofrer 

suspensão do trabalho até que as mesmas sejam sanadas. 

 

7. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
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7.1.  Quando da ocorrência de Acidente de Trabalho, com funcionários da CONTRATADA, estes deverão 

seguir o fluxo de acidente da unidade de labor, tanto para acidente biológico, não biológico e trajeto.  

 

7.2. A CONTRATADA deverá emitir a CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, e informar de imediato 

a Engenharia de Segurança do Trabalho. 

 

7.3. Todo Acidente de Trabalho, com ou sem perda de tempo, deverá ser comunicado através de relatório 

ao SESMT da CONTRATANTE, da maneira mais detalhada possível, na data de ocorrência do mesmo. 

 

8. TREINAMENTOS E EDUCAÇÃO CONTINUADA 

 

8.1. Os funcionários da CONTRATADA devem receber capacitação continuada, seguida de 

acompanhamento e avaliação (ênfase no uso de proteção individual e conhecimento de procedimentos 

operacionais) antes de iniciar as atividades nas dependências da CONTRATANTE, para que a qualidade dos 

serviços seja sempre a mesma e para evitar Acidentes de Trabalho. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá disponibilizar a relação de nomes e RG dos funcionários que prestarão serviços 

a CONTRATADA em até 07 dias corridos da data de assinatura do contrato, para realização do treinamento de 

integração.  

 

8.3. A CONTRATADA deverá enviar atualização dos nomes de funcionários sempre que houver mudanças.  

 

8.4. Os funcionários da CONTRATADA devem receber treinamento em relação aos produtos químicos, 

como por exemplo: fumos metálicos, cola de contato, tinta, solventes, particulados sólidos de mercúrio nas 

lâmpadas fluorescentes e etc. 

 

8.5. Em caso de trabalho em altura, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento para execução da 

atividade em conformidade com a NR-35, inclusive destinar um técnico de segurança do trabalho para 

acompanhamento. 

 

8.6. Em caso de trabalho em espaço confinado, a CONTRATADA deverá evidenciar treinamento para 

execução da atividade em conformidade com a NR-33, inclusive destinar um técnico de segurança do trabalho 

para acompanhamento. 



 
 

 

 
 

 Página 63 de 69 
 
 

 

 

COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
Estrada dos Alvarengas, 1001 – Bairro Assunção – São Bernardo do Campo / SP  
CEP: 09850-550   tel: (11) 4353-1500 
 

 

8.7. A CONTRATADA deverá apresentar cópia do Programa de Treinamento, mencionado nos itens 8.1 e 

8.2, bem como as atualizações que vier a fazer do mesmo, observando os dispostos na NR 32.  

 

8.8. A CONTRATADA deverá liberar seus funcionários para treinamento de integração na unidade de 

destino ou labor. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1. A CONTRATADA, que pelo número de funcionários não for obrigada a manter pessoal especializado 

em Segurança e Medicina do Trabalho, como previsto na NR-4, deverá designar profissional da área, para que 

uma vez por mês mantenha intercâmbio com o SESMT da CONTRATANTE, sobre as ocorrências e possíveis 

sugestões para o bom desenvolvimento do trabalho. 

 

9.2. Qualquer interrupção ou suspensão dos trabalhos, motivados pela não observância das instruções 

constantes neste Documento, não exime a CONTRATADA das obrigações contratuais e penalidades constantes 

das cláusulas contratuais referentes a multa e prazos.                                                                                                                                                                                   

                               

9.3. A CONTRATADA deverá atender ao disposto no Quadro I da NR-5, da portaria 3214/78, e encaminhar 

ao SESMT da CONTRATANTE cópia do edital de convocação e do calendário anual de reuniões da C.I.P.A. 

 

9.3.1. Em caso de não enquadramento no Quadro I da NR-5, a CONTRATADA deverá promover anualmente   

treinamento para o designado responsável pelo cumprimento do objetivo desta NR.                                                                                                    

                                                                  

9.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fazer outras exigências com respeito a Segurança e Medicina 

do Trabalho, sempre que julgue necessário, para a proteção de funcionários e bens materiais de sua 

propriedade.                                                                        

 

9.5. A CONTRATADA deve obedecer às legislações pertinentes ao destino de Resíduos Sólidos, em especial 

a RDC 222/2018 da ANVISA e RDC 358/2005 do CONAMA, tendo inclusive PGRSS próprio, caso seja da área de 

saúde. 

/// 
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ANEXO VI 

CARTA DE CONCORDÂNCIA 

 

 

PROCESSO N.º 006/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização 

técnico hospitalar, para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo. 

 

À 

FUNDAÇÃO DO ABC – COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  

Prezados Senhores,  

 

 Vimos pela presente apresentar a V.as. a nossa proposta referente a contratação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido 

cometidas quando da elaboração da mesma. 

 Outrossim, declaramos conhecer e aceitar as condições constantes deste Ato 

Convocatório e seus Anexos, e que temos pleno conhecimento das condições locais, onde serão 

executados os serviços objeto desta contratação. 

 

(Local)____________,de______________de 2020. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura/ Carimbo do Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO VII 

ATESTADO DE VISTORIA/DECLARAÇÃO 

 

Processo nº 006/2020 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização 

técnico hospitalar, para o Complexo Hospitalar Municipal de São Bernardo do Campo. 

 

Declaro     para     fins,     que    a    empresa   ___________________________________________________   CNPJ 

nº _________________________________________________ representada       por 

_________________________________________________, portador do documento de identidade nº 

______________________teve a oportunidade de realizar a Visita Técnica e optou por fazê-la ou não conforme 

assinalado na tabela abaixo. 

 

UNIDADE 
 

 
ENDEREÇO 

REALIZOU A VISITA   
TÉCNICA 

OPTOU POR NÃO REALIZAR  
A VISITA 

HA Rua Silva Jardim, 470 – Centro – São 
Bernardo do Campo – SP. 

  

HU Rua Joaquim Nabuco n° 380 – Centro 
– São Bernardo do Campo/SP. 

  

HPSC Rua Secondo Modolin, n° 499 – 
Centro – São Bernardo do Campo/SP. 

  

HC Rua Paulo Coppini, nº 35 - Alvarenga– 
São Bernardo do Campo – SP. 

  

HMU Av. Bispo Cesar D´acorso Filho, 161 – 
Rudge Ramos – São Bernardo do 
Campo/SP. 

  

CAISM Rua Brasil, 350 – Rudge Ramos/SP.   

 
 Estando a mesma ciente de suas obrigações, natureza e vulto dos serviços, de todas as condições e 

eventuais dificuldades  para a execução dos serviços bem como, informados a respeito de todas as condições 

locais que direta e indiretamente se relacionem com a execução dos trabalhos e fornecimentos. 

São Bernardo do Campo, _____de______de 2020. 
 

NOME DA EMPRESA:________________________________________________ 
 
NOME DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:_______________________________ 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:__________________________ 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:______________________ 
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ANEXO VIII 

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES, COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO 

APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO: 

 

 

ANÁLISE DE DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ATRAVÉS DE ÍNDICES, COM DADOS OBTIDOS DO BALANÇO 

APRESENTADO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO: 

 

I - Liquidez Geral =      Ativo Circ. + Rel. L. Prazo 

                                      Pass. Circ. + Exig. L. Prazo 

 

 

 

II - Solvência Geral =      Ativo Total 

                                        Passivo Circulante 

 

 

III - Liquidez Corrente =      Ativo Circulante___ 

                                              Passivo Circulante 

 

 

As empresas que apresentarem resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos neste anexo 

será considerada inabilitado no certame. 

 

Data 

 

Assinado pelo contator e representante legal da empresa 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
 

 

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO. 
 

 Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em 

participar no Processo de Contratação nº 006/2020 da FUNDAÇÃO DO ABC- COMPLEXO HOSPITALAR 

MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO declaro, sob as penas da lei, que a (nome da pessoa jurídica) 

encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 

no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

(Local)____________,de______________de 2020 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura/ Carimbo do Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

A empresa _________________________________,C.N.P.J._____________________, Sediada 

(Rua/Av. – Cep – Bairro – Cidade – Estado), declara sob as penas da Lei, que até a presente data 

INEXISTEM fatos impeditivos para a sua habilitação no presente Processo de Contração Nº 

006/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

(Local)_______,de________________de 2020. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura/ Carimbo do Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO XI 
CUMPRIMENTO DA NORMAS - SAÚDE E SEGURANÇA 

 

 

A empresa _________________________________,C.N.P.J._____________________, Sediada 

(Rua/Av. – Cep – Bairro – Cidade – Estado), declara sob as penas da Lei, quem cumpre com as 

normas relativas à saúde e segurança de seus empregados, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

(Local)_______,de________________de 2020. 

 

 

 

________________________________________________ 

(Assinatura/ Carimbo do Representante Legal da Empresa) 

 

 

 

 

 


