
Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação do Hospital Geral da Japuiba
Departamento de Licitações

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 014/2017/REMARCAÇÃO I

PREGÃO PRESENCIAL 014/2017/REMARCAÇÃO I
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017012745
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL
LOCAL:  RUA JAPORANGRA, 1700, JAPUÍBA, ANGRA DOS REIS/RJ
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/11/2017
HORÁRIO: 10:00 h
ENDEREÇO ELETRÔNICO: hgj.licitacao@angra.rj.gov.br

                                    

O  MUNICÍPIO  DE  ANGRA DOS  REIS,  por  meio  da  Fundação  Hospital  Geral  da
Japuíba,  com sede na  Rua Japorangra,  1700  –  Japuíba  –  Angra  dos  Reis  -  RJ,  torna  público  que,
devidamente autorizada pelo Secretário Hospitalar, Sr. Sebastião Faria de Souza, na forma do disposto no
processo administrativo n.º  2017012745 fará  realizar,  no dia 27 de novembro de 2017,  às 10:00h, no
Auditório – 2º andar, na FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL JAPUIBA, licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL,  do  tipo  MENOR  VALOR  GLOBAL, sob  o  REGIME  DE  EMPREITADA POR  PREÇO
GLOBAL, para  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  contínuos  de  limpeza  técnica
hospitalar  e de conservação das áreas internas,  externas para atender a Fundação Hospital  Geral  da
Japuíba,  com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos,  conforme ANEXO I – Termo de
Referência do Objeto, que será regido pelo  Lei nº 10.520/2002, no Decreto Municipal 10.024/2016, na Lei
nº 8.666/1993, na Lei Complementar nº 123/2006 e, outras normas aplicáveis ao objeto deste certame e as
condições estabelecidas neste Edital.

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1.  As  retificações  do  instrumento  convocatório,  por  iniciativa  oficial  ou  provocadas  por  eventuais
impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Boletim Oficial do Município e
divulgadas por meio eletrônico na internet, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

1.2. O edital se encontra disponível no endereço eletrônico www.angra.rj.gov.br, podendo, alternativamente,
ser adquirida uma via impressa mediante a doação de uma resma de papel A4 ou uma via digital mediante a
portabilidade  de  01  (um)  pen  drive  virgem  devidamente  lacrado  em  sua  embalagem  original,  na
Coordenadoria de Licitação e Compras, na Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis, comprovado
pelo comprovante de retirada.  

1.3. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste
instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba –
Angra dos Reis, de 10:00 horas até 16:00 horas, ou através do email: hgj.licitacao@angra.rj.gov.br

1.4.  Caberá ao Pregoeiro, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cópia da
resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.1.

1.5.  Os interessados poderão  formular  impugnações ao  edital  em até  2  (dois)  dias  úteis  anteriores  à
abertura da sessão,  no seguinte endereço: Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis, de 10:00
horas até 16:00 horas.
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1.6.  Caberá  ao  (à)  Secretário  Hospitalar,  auxiliado  (a)  pela  Comissão  de  Pregão,  decidir  sobre  a
impugnação, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados, observado o disposto
no item 1.1.

2 DO OBJETO

2.1 A presente  licitação  tem  por  objeto  a Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços
contínuos de limpeza técnica hospitalar e de conservação das áreas internas, externas para atender a
Fundação  Hospital  Geral  da  Japuíba,  com  fornecimento  de  materiais,  ferramentas  e  equipamentos,
conforme as especificações constantes do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderão participar deste Pregão Presencial  Empresas especializadas cujo objetivo social  contenha
atividades compatíveis com o fornecimento do objeto desta licitação, observada a necessária qualificação, e
que satisfaçam às exigências deste edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e
seus anexos.

3.2. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Municipal,
com a sanção prescrita no inciso III do art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93.

3.3. Não será permitida a participação na licitação de mais de uma sociedade empresarial sob o controle de
um mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, sendo também vedada a participação de licitante que
tenha recebido punição de inidoneidade ou impedimento de contratar com a Administração, no âmbito da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com fulcro no art. 87, inciso IV, da Lei Federal n.º
8.666/93 e art. 7º, da Lei Federal n.º 10.520/2002.

3.4. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no art. 9º, da Lei
Federal n.º 8.666/93.

3.5 Não será permitida a participação de pessoas jurídicas constituídos sob a forma de cooperativas que
configurem intermediação de mão de obra subordinada (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do
TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

4 - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

4.1. A sessão para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preço e
os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei que
regulamenta o Pregão e em conformidade com este Edital e seus anexos.

4.2. Declarada a abertura da Sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-
se início ao recebimento dos envelopes.

5 - DO CREDENCIAMENTO E DA ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1.  As empresas participantes poderão ser representadas na Sessão de Pregão por ser representante
legal que deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, que possuem os necessários poderes para
formulação de propostas e para a prática de os demais atos inerentes ao certame e somente estes poderão
atuar em nome da Licitante.
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5.2. No ato do credenciamento serão efetuadas as devidas comprovações quanto à existência dos 
necessários poderes para a representação, através da apresentação dos documentos, em original ou cópia 
autenticada.

5.2.1. Se a empresa se fizer representar por seu sócio, proprietária, dirigente ou assemelhada deverá este, 
para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, 
apresentar:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual,  a inscrição no
registro público de empresas mercantis, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência da sua investidura.

5.2.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente credenciado, sendo 
imprescindível para que o credenciamento seja aceito, a apresentação dos seguintes documentos:

a) Carteira de Identidade ou documento equivalente;

b) Procuração com poderes específicos ou Carta de Credenciamento, conforme modelo Anexo V firmada
pelo representante legal da empresa, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social;

c) Original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documento de eleição de seus administradores ou, no caso de empresário individual,  a inscrição no
registro público de empresas mercantis.

5.3.  Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro no momento da
licitação, fora de qualquer envelope.

5.4.  No caso  de  apresentação  de  documento  original,  o  mesmo será  devolvido  após  as  conferências
necessárias.

5.5.  Na hipótese  em que a  documentação  correspondente  ao  credenciamento  tenha  sido  incluída  em
qualquer  dos  envelopes  –  DE  HABILITAÇÃO  ou  DE  PROPOSTA DE  PREÇO  -  será  autorizado  ao
representante da empresa credenciadora que abra o envelope para a retirada dos mesmos, na presença
dos demais Licitantes, devendo, em ato contínuo, ser o envelope novamente lacrado e devolvido ao lugar
em que se encontrava.

5.6. Ficam as empresas cientes de que somente poderão participar da fase de lances verbais, bem como
praticar os demais atos inerentes ao certame, aquelas cujos representantes se encontrem devidamente
credenciados nos termos dos subitens anteriores.

5.7.  As Licitantes que decidirem pelo envio dos Envelopes por portadores, sem que se efetive o devido
credenciamento, somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta.

5.8.  Será  admitido  mais  de  um representante  para  cada  licitante,  facultado  ao  pregoeiro  reduzir  este
número, se for para o melhor desenvolvimento da Sessão.

5.9.  Não será admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob
pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.
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6 - DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO E DE SER
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 
6.1. Os licitantes apresentarão, no ato do credenciamento, de forma avulsa, a declaração de que cumprem
plenamente os requisitos de habilitação e de não estarem impedidas de participar de licitação e contratar
com a Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, na
forma do Anexo VI sem inseri-la em quaisquer dos envelopes.

6.2. Os licitantes que forem microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas  na  Lei  Complementar  n.º  123/2006,  deverão  apresentar  ao  Pregoeiro,  no  ato  do
credenciamento e fora dos envelopes, declaração na forma do Anexo VII, de que ostentam essa condição e
de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no § 4º do art. 3º da referida Lei.

6.2.1.  Caso  a  empresa  se  quede  inerte  na  apresentação  de  tal  documento,  não  poderá  se  valer  da
vantagem prevista.

6.3.  Na hipótese  do  licitante  não  trazer  os  documentos  mencionados  já  devidamente  preenchidos,  os
mesmos poderão ser confeccionados no momento da realização da Sessão Pública, devendo ser assinado
pelo representante legal do licitante que foi devidamente credenciado.

6.4. Ato contínuo, serão abertos os envelopes contendo a Proposta de Preço, sendo feita sua conferência e
posterior rubrica.

6.5  No caso excepcional de a Sessão do Pregão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as suas
fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados em local próprio, ficarão sob a guarda do
pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para
prosseguimento dos trabalhos.

7 – DOS ENVELOPES

7.1.  A Licitante  deverá  entregar  ao  Pregoeiro  a  sua  Proposta  de  Preço  e  os  seus  Documentos  de
Habilitação em envelopes distintos, opacos, separados, fechados (colados ou lacrados), constando na parte
externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE PREÇO
FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2017/REMARCAÇÃO I
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUÍBA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2017/REMARCAÇÃO I
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

8 - DA PROPOSTA DE PREÇO

8.1.  A Proposta de Preço deverá ser apresentada em 01 (uma) via, redigida no formato do Anexo VIII –
Proposta de Preços, impressa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado
do proponente e redigida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso
corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu
representante legal.
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8.2. A proposta deverá ainda:

a) Fazer referencia a esta licitação, indicar nome ou razão social do proponente, número do CNPJ, inscrição
municipal e/ou estadual,  endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail),  este último se
houver, para contato;

b)  Apresentar  PLANILHA DE  CUSTOS,  preenchendo-se  os  valores  unitários  e  totais,  inclusive  BDI,
conforme ANEXO II, deste edital;

c)  Apresentar CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO,  devendo ser  preenchido e assinado pela licitante
sem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  ou  ressalvas,  que  deverá  mostrar  as  fases  em que  se  dividirá  a
execução dos serviços e a periodicidade das medições em conformidade com o ANEXO III, deste edital.

d)  Apresentar  COMPOSIÇÃO DE  CUSTOS  UNITÁRIOS,  preenchendo-se  os  valores  e  percentuais,
conforme ANEXO IV, deste edital;

e) Apresentar Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Pessoal, conforme ANEXO XIII,
deste edital;

f) Menção de ser optante ou não optante do simples nacional;

g) Declarar que os serviços ofertados estão em conformidade com as especificações contidas no Anexo I – 
Termo de Referencia do Objeto, deste Edital.

h) Declarar que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos indispensáveis à perfeita
execução do objeto deste Edital, assim abrange todos os custos com materiais e serviços necessários a
entrega do(s) item(ns) em perfeitas condições de uso, eventual substituição de unidades defeituosas e/ou
entrega de itens faltantes.

i) Declarar a elaboração independente de proposta, nos termos do ANEXO XII.

j) Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

k)  Quaisquer tributos,  custos e despesas,  diretos ou indiretos,  omitidos da proposta ou incorretamente
cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a
esse ou a qualquer título.

l) Conter oferta firme e precisa para que não haja qualquer outra condição que induza o julgamento a ter
mais de um resultado.

m)  A proposta  deverá  apresentar  preços  correntes  de  mercado,  fixos  e  irreajustáveis,  sem quaisquer
acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro.

n) Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional (Real) com no máximo 02 (duas) casas
decimais - exemplo: R$ 0,01 (um centavo), em algarismos e por extenso, não podendo ser igual a zero.

8.3. No caso de haver divergência entre os preços unitários e os totais, assim como os preços expressos 
em algarismo e por extenso, prevalecerá o menor desde que exequível.

8.4. Caso o licitante não aceite ás correções realizadas, sua proposta de preço será desclassificada.

8.5.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital  e seus
Anexos, caso seja omissa ou apresente irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
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8.6.  A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

9.1. O critério de julgamento desta licitação obedecerá ao disposto no inciso I do parágrafo 1º do art. 45 da
Lei Federal n.º 8.666/93, a saber, a de MENOR PREÇO GLOBAL, e ainda, ao disposto no parágrafo 3º do
art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93, levando-se em consideração atendimento às exigências deste Edital,
sendo  considerada(s)  vencedora(s)  a(s)  Licitante(s)  que  obtiver(em)  o  menor  preço,  consoante  as
especificações do ANEXO I – Termo de Referência do Objeto. O objeto deste Edital  será adjudicado à
licitante cuja proposta for considerada vencedora.

9.2.  Serão classificados pelo Pregoeiro para participar da fase de lances o autor da proposta de menor
preço  e  os  demais  licitantes  que  apresentarem  as  propostas  com  valores  até  10%  (dez  por  cento)
superiores ao menor preço.

9.3.  Se não houver pelo menos 03 (três) ofertas de acordo com o subitem anterior,  serão proclamados
classificados para participarem da fase de lance os proponentes que apresentarem as melhores preços, até
no máximo de 03 (três) ofertas, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4.  O Pregoeiro consultará se entre os Licitantes existe alguma microempresa ou empresa de pequeno
porte, a fim de verificar a ocorrência de empate e dar a possibilidade de novo lance, nos moldes dos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

9.5.  Caso 02 (duas) ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será aplicado o disposto no
art.3º,  §2º da Lei Federal  n.º 8.666/93,  com o intuito de favorecer a indústria nacional.  Na hipótese de
persistir o empate será realizado sorteio para determinação da ordem de ofertas dos lances ou, conforme o
caso, adotados os procedimentos destinados às microempresas ou empresas de pequeno porte.

9.6. Aos Licitantes proclamados classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes em relação ao menor preço.

9.7.  Não  poderá  haver  desistência  dos  lances  ofertados,  sujeitando-se  o  proponente  desistente  às
penalidades constantes deste Edital.

9.8.  O pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, bem como o valor ou
percentual  mínimo para  o  aumento  dos  lances,  mediante  prévia  comunicação  às  licitantes  e  expressa
menção na ata de Sessão.

9.9. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante que apresentar a proposta com menor preço
para torná-la mais vantajosa à Administração, devendo a negociação se dar em público e formalizada em
ata.

9.10.  Sendo apta  e  aceitável  a  oferta,  será  verificado  o  atendimento  das  condições  de  habilitação  do
proponente que a tiver formulado.

9.11.  Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital  e seus Anexos,  salvo manifestação imediata e motivada da
vontade de recorrer, no que se observará o disposto no art. 4º, inciso XVIII da Lei Federal n.º 10.520/2002.

9.12.  Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos.
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9.13. Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que,
ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os Licitantes presentes.

9.14. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus
Anexos, a Proposta será desclassificada.

9.15.  Em caso  de  divergência  entre  informações  contidas  em documentação  impressa  e  na  Proposta
específica, prevalecerão as da Proposta.

9.16. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus Anexos.

10 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado conforme indicado no Edital.

10.2. O Licitante deverá apresentar para participar da presente licitação, sob pena de inabilitação, além da
Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO IX), da Declaração
de  Idoneidade  (ANEXO  X),  modelo  de  declaração  de  superveniência  (ANEXOS  XI),  devidamente
preenchidos, os seguintes Documentos de Habilitação:

11  DA HABILITAÇÃO

11.1  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os
seguintes documentos:

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;

f) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, do CC/02
deverá mencionar, no contrato social, por força do art. 997, inciso VI,do CC/02, as pessoas naturais
incumbidas da administração;

11.2  DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.2.1 Para  fins  de  comprovação  da  regularidade  fiscal  e  trabalhista,  deverão  ser  apresentados  os
seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ);
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b) Prova  de  inscrição  no  cadastro  de contribuintes  estadual  ou municipal,  se  houver,  relativo  ao
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;   

c) A prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela  Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, mediante a apresentação da certidão negativa ou
positiva com efeitos de negativa;

e) Prova da regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação da certidão negativa ou
positiva com efeitos de negativa expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda ou, se for o caso,
certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição municipal.

f) Certidão  negativa  ou  positiva  com  efeitos  de  negativa  de  débito  para  com  o  INSS  (CND)  e
Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto
ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

g) Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

11.2.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade
fiscal ainda que esta acuse a existência de débitos.

11.3  DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

11.3.1 Para  fins  de  comprovação da  qualificação  econômico-financeira,  deverão  ser  apresentados os
seguintes documentos:

a) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for
sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da
autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham
atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial.

a.1) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação
judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial, caso seja comprovado, no momento da
entrega  da  documentação  exigida  no  presente  item,  que  o  plano  de  recuperação  já  foi  aprovado ou
homologado pelo Juízo competente.

b) Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei, vedada a substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrado há
mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, visando comprovar:

 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1
(um);

    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG =  -----------------------------------------------------------------------------------

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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                ATIVO CIRCULANTE
 ILC =  -------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE

                               ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------------
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

b.1) Declaração, emitida pelo Contador, assinada e com o número do Registro do Conselho
Regional de Contabilidade, que o licitante está dispensado da apresentação do Balanço
Patrimonial e suas demonstrações;

11.4  DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.4.1 Para  fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica,  deverão  ser  apresentados  os  seguintes
documentos:

a) Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que
estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação.

b) Qualificação técnico-profissional:

b.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)  Certidão(ões) de Acervo Técnico,  devidamente
registrado(s)  no  respectivo  conselho,  que  comprove(m)  ter  um  de  seu(s)  responsável(is)
técnico(s),  detentor(es)  de  Atestado  de  Responsabilidade  Técnica,  executado  serviço  de
característica(s) e complexidade semelhantes  e que façam referência as parcelas de maior
relevância, de forma clara e precisa, na execução de serviços de limpeza  e conservação de
unidades hospitalares, com as seguintes características:

-  Limpeza,  conservação,  desinfecção  e  higienização  em  áreas  ambulatoriais,
hospitalares, laboratoriais, sanitários e mobiliário hospitalar, conforme características,
quantidades, metragem quadrada e prazos definidos no termo de referência;

 c)  Comprovação  de  vínculo  profissional  com  o(s)  detentor(es)  da(s)  referida(s)  Certidão(ões)  e
Atestados(s), citado(s) na alínea anterior, mediante a apresentação da Certidão de Registro no respectivo
conselho, de uma das seguintes alternativas, quais sejam, cópia da ficha de registro do empregado, cópia
da carteira de trabalho (CTPS), cópia do contrato de trabalho, em que conste o licitante como contratante,
ou, cópia do contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio, ou, ainda, de declaração
de  contratação  futura  do  profissional,  acompanhada  da  anuência  deste,  devendo  esse  vínculo  ser
confirmado no ato da assinatura do contrato.

c.1) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação técnica, ambas serão inabilitadas.

d) Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s), contrato(s) e/ou declaração
(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

d.1)  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características  e
quantidades  com  o  objeto  desta  licitação,  demonstrando  que  a  licitante  administra  ou
administrou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de
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empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta
licitação.  Fica  esclarecido  que  será  aceito  o  somatório  de  atestados  e/ou  declarações  de
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

e) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e
pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

f)  Não  será  permitida  a  participação  na  licitação  das  pessoas  jurídicas  constituídas  sob  a  forma  de
cooperativas, tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º;
súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).

11.5 DA  DECLARAÇÃO  DO  CUMPRIMENTO  DO  ART.  7º,  INCISO  XXXIII  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

11.5.1 Todos os licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar
declaração, na forma do Anexo IX, de que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de
dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

11.5.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela
Delegacia Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada no item anterior.

11.6  DA VALIDADE DOS DOCUMENTOS E CERTIDÕES

11.6.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas
por 90(noventa) dias, contados de sua expedição.

11.6.2 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia
reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.6.3 As declarações que forem disponibilizadas pela internet, terão plena validade, desde que dentro do
prazo de 30(trinta) dias, salvo especificação própria referente à validade.

11.6.4 As declarações que não forem disponibilizadas pela internet e que não possuírem em seu bojo a
data de validade, terão para o certame validade de 90 (noventa) dias.

11.6.5 O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de inabilitação a prestação
de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos fatos. A inabilitação ou desclassificação poderá
ocorrer em qualquer fase da licitação, caso o Pregoeiro tome conhecimento de fatos supervenientes que
desabonem a idoneidade do Licitante, que comprovem a falsidade das informações prestadas ou quaisquer
outros que contrariem as disposições contidas no Edital.

12  DA VISITA TÉCNICA

12.1 A visita técnica será facultativa, e poderá ser agendada a partir da data da publicação do edital, até 02
(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do certame, com o objetivo de inteirar-se das
condições e grau de dificuldade existentes.

a) A visita técnica será realizada nas instalações do local de execução dos serviços, para o correto
dimensionamento e elaboração da proposta. O licitante será acompanhado por servidor designado
para esse fim.

b)  A visita deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (24) 3377-5597 ou pelo e-mail
hgj.manutencaoeng@angra.rj.gov.br
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c)  Tendo  em  vista  a  faculdade  da  realização  da  vistoria,  as  licitantes  não  poderão  alegar  o
desconhecimento  das  condições  e  grau  de  dificuldade  existentes  como  justificativa  para  se
eximirem das obrigações assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

d) A empresa deverá apresentar,  no envelope relativo à habilitação, a declaração constante do
Anexo XVI em caso de realização da visita técnica ou renúncia da mesma.

13  DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

13.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia autenticada
através de cartório  competente ou publicação em órgão da imprensa oficial  ou de cópias,  desde que
acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro.

13.2 A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá apresentar, também, o
decreto  de  autorização  ou  o  ato  de  registro  ou  autorização  para  funcionamento  expedido  pelo  órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

13.3 Não serão  aceitos  “protocolos  de entrega”  ou “solicitação  de  documento”  em substituição  aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

13.4 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, deverá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.

13.5 Eventuais vícios formais na apresentação dos documentos de habilitação poderão ser saneados na
Sessão Pública de processamento do Pregão, através da verificação da informação efetuada através de
sitio eletrônico oficial e hábil a conferência.

13.6 Documentos apresentados com a validade expirada acarretará a inabilitação do proponente.

14 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

14.1. Uma vez homologado o resultado da licitação pelo Secretário Hospitalar, será a licitante vencedora
convocada para assinatura do competente instrumento contratual.

14.2. O Município  de  Angra  dos  Reis,  no  prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias  da  apresentação  da
proposta, convocará a vencedora do certame para assinatura do contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

14.3. A convocação a que se refere o subitem anterior  far-se-á através de comunicação endereçada
diretamente à licitante vencedora, dentro do prazo de validade da sua proposta.

14.4. O prazo estabelecido no documento de convocação poderá ser  prorrogado uma vez,  por  igual
período,  quando  solicitado  expressamente  pela  parte  durante  o  seu  transcurso  e  se  acolhidas  pela
Administração as justificativas apresentadas.

14.5. A licitante vencedora deverá manter as condições de habilitação consignadas neste edital.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas.

14.6.1. Nesse caso, o pregoeiro convocará o segundo colocado para, nos termos do inciso XVII do art.4º da
Lei Federal n.º 10.520/2002, propor a contratação nos termos da proposta vencedora.
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14.6.2. Caso o segundo colocado não aceite firmar a contratação nos termos da proposta vencedora, será
facultado  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  analisar  a  oferta  deste  a  as  subsequentes,  na  ordem  de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor,
ou revogar a licitação.

15- DA RECUSA DO ADJUDICATÁRIO

15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, até 05 (cinco) dias úteis após sua
convocação, caracterizará o descumprimento total da obrigação, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas,  e  facultando  ao  Município  de  Angra  dos  Reis  convocar  os  licitantes  remanescentes,
obedecidas a ordem de classificação, ou revogar a licitação.

16 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA. 

b) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

d) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

e) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

f) Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências
do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

g) Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação destinados
para esse fim.

h) Facilitar, por todos seus meios,.o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalações.

i) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA e
que digam respeito à natureza dos serviços a executar.

17 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

17.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:
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a) Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

b) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

c) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo  na execução do
serviço.

d) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

e) Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas
neste Termo.

f) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

h) Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o
prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

i) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte,
objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

j) Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvi-
dos na execução dos serviços;

k) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcioná-
rios acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

l) Implantar de forma adequada, e em conjunto com o gestor do contrato e a CCIH – Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar, o plano, a execução e a supervisão permanente dos serviços, garantindo suporte
para atender a todas as necessidades para manutenção de limpeza das áreas requeridas;

m) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos, uten-
sílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas para a boa execução dos serviços
onde estes equipamentos devem ser de uso industrial de consumo mínimo de energia e água de maneira a
preservar os recursos ambientais naturais esgotáveis, de manutenção e ou reposição rápida quando danifi-
cados e compatíveis com áreas as quais se pretende utilizar, com observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normatização vigente, em especial a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde);

n) Executar os serviços, dentro do possível, em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de
funcionamento do hospital;

o) Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Portaria 15/MS/SNVS de 23/08/88 - Fe-
nólicos; quaternários de amônio; compostos orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e deri-
vados; álcoois e glicóis; biguanidas; e da RDC n184 de 22de outubro de 2001 e RDC40 de 5 de junho de
2008 RDC n14 de 28 de fevereiro de 2007.
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p) Apresentar a 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;

q) Apresentar a CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise
e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da CONTRA-
TADA, ou com terceiros;

r) Utilizar somente produtos depois de devida aprovação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CCIH e autorização do gestor do contrato;  

s) Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços,
objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações;

t) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições
de uso, devendo aqueles 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;

u) Disponibilizar empregados com instrução mínima de primeiro grau, capacitados a ler, a escrever e enten-
der instruções escritas, uniformizados e portando crachá com foto recente, e na quantidade necessária para
a prestação plena dos serviços;

v) Efetuar, as suas expensas, as adaptações que julgar necessárias nas dependências da CONTRATANTE,
mediante prévia e expressa autorização, para a execução das suas atividades;

17.2. A  CONTRATADA se  responsabilizará,  na  forma  do  Contrato,  por  todos  os  ônus,  encargos  e
obrigações  comerciais,  fiscais,  sociais,  tributárias,  trabalhistas  e  previdenciárias,  ou  quaisquer  outras
previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra
necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

17.3. A  CONTRATADA é  a  única e  exclusiva  responsável  pelos ônus trabalhistas  gerados por  seus
empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

17.4. Em  caso  do  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  pelos  empregados  da  CONTRATADA ou  da
verificação da existência de débitos previdenciários, decorrentes da execução do presente contrato pela
CONTRATADA,  com a  inclusão  do  Município  de  Angra  dos  Reis  no  polo  passivo  como  responsável
subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a 03 (três) vezes o
montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova retenção em
caso de insuficiência.

17.4.1. A retenção prevista será realizada na data do conhecimento pelo Município de Angra dos Reis da
existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos previdenciários.

17.4.2. A retenção somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos
pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

17.4.3. Em não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no item anterior, o CONTRATANTE efetuará o
pagamento  devido  nas  ações  trabalhistas  ou  dos  encargos  previdenciários,  com  o  valor  retido,  não
cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

17.4.4. Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação trabalhista ou
decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo administrativo
após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.
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18 DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

18.1 Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação,  cessão ou transferência no todo ou
em parte do objeto derivado deste certame.

19 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRAZO E RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

19.1.   O prazo de execução do serviço será de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem 
de Serviço, expedida pelo Hospital Geral da Japuíba.

19.2. O objeto desta licitação deverão ser prestados na forma do cronograma e no local indicado no
ANEXO I – Termo de Referência.

20 - DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

20.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

20.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma comissão constituída de 02 (dois)
membros designados pelo (a) Secretário Hospitalar, conforme ato de nomeação.

20.3. O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do pagamento, na seguinte
forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro,
que deverá ser elaborado no prazo de 15 (quinze) dias, após a entrega do serviço;

b) Definitivamente,  mediante  parecer  circunstanciado  da  comissão  a  que  se  refere  o  parágrafo
primeiro, após decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o
exato cumprimento das obrigações contratuais.

20.3.1  Para verificação quanto ao recebimento do objeto a Comissão deverá verificar os relatórios das
unidades  de  saúde  nos  que  tange  à  frequência  dos  funcionários  da  contratada  bem como  à  efetiva
execução do serviço.

20.3.2  A nota fiscal deverá ser glosada caso haja ausência de funcionários e consequente não execução do
serviço. 

20.4. A comissão a que se refere o item 20.2, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em
registro  próprio  as ocorrências relativas à  execução do contrato,  determinando o que for  necessário  à
regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à
autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

20.5. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de
inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados,
elementos,  explicações,  esclarecimentos e comunicações de que este necessitar  e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
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20.6. A instituição e a atuação da fiscalização da prestação do serviço, objeto do contrato, não exclui ou
atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

21 - DA RESPONSABILIDADE

21.1. A  CONTRATADA é  responsável  por  danos  causados  ao  CONTRATANTE ou  a  terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade
pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

21.2. A  CONTRATADA é  responsável  por  encargos  trabalhistas,  inclusive  decorrentes  de  acordos,
dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato,
podendo o  CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos,
como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

21.3. A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND),
a  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  tributos  e  Contribuições  Federais,  Certidão  Negativa  de  Débitos
Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos
de validade.

21.4. A ausência da apresentação dos documentos mencionados no item anterior  ensejará a retenção do
valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

21.5. A comissão de fiscalização do contrato  poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de
existência  de  débito  trabalhistas  da  CONTRATADA,  solicitar  a  autoridade  superior  a  retenção  do
pagamento à CONTRATADA prevista no item 21.4.

21.6. Será feita uma verificação da integridade física dos itens recebidos,  de forma a assegurar  que
nenhum tipo de dano possa ter sido causado aos mesmos durante o transporte.

22 DO PAGAMENTO
 
22.1 Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto do presente pregão, ocorrerão por conta
dos recursos da seguinte dotação orçamentária:

Fonte 2004 Ficha 20171158 e dotação orçamentária 33.3301.10.302.0181.2674.339039.2004

22.1.1  As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão por conta das dotações orçamentárias
respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

22.2 O pagamento  será  efetuado  no  prazo  máximo  de  30  (trinta) dias  úteis, em parcela  única  ou
parcelado,  conforme  cronograma  de  execução  do  contrato,   mediante  crédito  em  conta-corrente  da
contratada, em instituição financeira contratada pelo  CONTRATANTE,  contados do primeiro dia útil  do
envio via fax ou e-mail do respectivo Certificado de Aceitação referente ao recebimento definitivo.

22.2.1. Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta-corrente do Banco
Oficial do Município de Angra dos Reis, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário
até a assinatura do contrato.

22.2.2. No  caso  de  a  CONTRATADA estar  estabelecida  em  localidade  que  não  possua  agência  da
instituição  financeira  contratada  pelo  CONTRATANTE ou  caso  verificada  pelo  CONTRATANTE a
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impossibilidade de a  CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada
pelo  CONTRATANTE, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá
ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus
financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

22.3.  A(s)  Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  deverá(ão)  ser  encaminhada  para  pagamento  no  endereço  Rua
Japorangra, nº: 1700, Japuiba - Angra dos Reis/RJ, não podendo conter rasuras e devendo corresponder
ao(s)  serviço  fornecido,  acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  de  FGTS e  INSS,  bem como
atendimento de todos os encargos relativos à mão e obra empregada no contrato.

22.4. A(s)  Nota(s)  Fiscal(is)/Fatura(s)  deverá(ão)  ter  o  mesmo CNPJ da Proposta  de Preços,  pois  a
divergência impossibilitará a apropriação e o pagamento.

22.5 Nenhum pagamento  será  efetuado  à  licitante  vencedora  enquanto  pendente  de  liquidação  de
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

22.6 A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) ser emitida(s) em favor da Fundação Hospital Geral da Japuiba,
CNPJ: 26.830.623/0001-85, Inscrição Estadual: Isento, Fundação Hospital Geral da Japuiba, Endereço: Rua
Japorangra, nº: 1700, Japuiba – CEP.: 23.934-055 - Angra dos Reis/RJ, Telefone: (24) 3368-6556.

22.7. No caso de empresas não optantes pelo Simples, deverão destacar na Nota Fiscal/  Fatura, os
valores e alíquotas referentes aos tributos federais a serem retidos, conforme Instrução Normativa SRF nº
480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

22.8. Será de inteira responsabilidade da Licitante vencedora as despesas diretas ou indiretas, tais como:
salários, transportes, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem
de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
dos serviços objeto desta licitação ficando, ainda, o Município de Angra dos Reis isento de qualquer vínculo
empregatício com os mesmos.

22.9. Já  estarão  retido  na  fonte  os  impostos:  IR,  PIS,  COFINS,  CSLL,  consoante  as  Instruções
Normativas SRF nº 480/04 da Secretaria da Receita Federal e suas alterações.

22.10. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o
prazo de 30 (trinta) dias para pagamento ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva representação.

22.11. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,  desde que não decorram de ato ou fato
atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pela EMOP e juros moratórios
de 0,5% ao mês, calculado  pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital
serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

23 – DO REAJUSTE DE PREÇO

23.1  Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o prazo de 12 (doze) me-
ses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo, convenção ou dissídio
coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA fa-
zer jus a repactuação do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se estes estive-
rem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido homologado,
quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, INCISO XI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e
3º da Lei n.º 10.192, de 2001. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE nº 3.374 de 28.06.2013).
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23.2  A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo ao úl -
timo reajuste.

23.3  Os reajustes serão precedidos de requerimento da  CONTRATADA, acompanhada de demonstração
analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços e
do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

23.4 É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto
quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo, convenção co-
letiva ou dissídio.

23.5 Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o reajuste contratual po-
derá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da Lei Complementar
n.º 103/2000.

23.6 O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data da apresentação da
proposta, ou orçamento a que se vincular, de acordo com o IGP-M que deverá retratar a variação efetiva
dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso XI, da
Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

24 DA GARANTIA CONTRATUAL

24.1 A CONTRATADA deverá  apresentar  à  CONTRATANTE,  no  prazo  máximo  de  05(cinco)  dias,
contado da data da assinatura do instrumento contratual, comprovante de prestação de garantia da ordem
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art.
56 da Lei Federal n.º 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

24.2. A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

24.3. A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

24.4. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93, a garantia
deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de
5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

24.5. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será
recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

24.6. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais,
dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

25 DOS RECURSOS

25.1  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

25.1.1 Até 02 (dois) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
peticionar contra o ato convocatório.
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25.1.2 O Pregoeiro deverá decidir sobre a petição no prazo de 24(vinte e quatro) horas.

25.1.3 Se for acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.

25.2 DO RECURSO À SESSÃO PÚBLICA
 
25.2.1  Todos os recursos serão interpostos no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas
razões e contra-razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 03(três) dias úteis.

25.2.2 Em casos especiais, quando complexas as questões debatidas, o Pregoeiro concederá àqueles
que manifestarem a intenção de recorrer, prazo suficiente para apresentação das correspondentes razões,
ficando os demais desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,  que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

25.2.3 O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

25.2.4 O  acolhimento  do  recurso  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insuscetíveis  de
aproveitamento.

25.2.5 A falta de manifestação imediata e motivada da Licitante quanto ao resultado do certame, importará
preclusão do direito de recurso.  Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.

25.2.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, junto o Pregoeiro.

26 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

26.1 A inexecução do objeto desta licitação, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou
qualquer  inadimplemento  ou  infração  contratual,  sujeita  a  CONTRATADA,  sem  prejuízo  da
responsabilidade civil ou criminal no que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, às
seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;

c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração, por
prazo não superior a 02(dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

26.2 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

26.3 A sanção prevista na alínea b desta ITEM poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra.

26.4 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.

26.5 A multa administrativa prevista na alínea  b não tem caráter compensatório, não eximindo o seu
pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.
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26.6    O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de
mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de
empenho ou  do saldo  não  atendido,  respeitado  o  limite  do  art.  412 do Código  Civil,  sem prejuízo  da
possibilidade  de  rescisão  unilateral  do  contrato  pelo  CONTRATANTE  ou  da  aplicação  das  sanções
administrativas.

26.7     Antes  da  aplicação  de  qualquer  penalidade  administrativas,  será  garantido  o  exercício  do
contraditório e ampla defesa no prazo de 05(cinco) dias contados da notificação pessoal do contratado.

26.8    A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito de Angra dos Reis
e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez) dias.

26.9    O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

26.10  Será remetida à Secretaria Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade
ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim de que seja averbada a penalização no
Registro Cadastral.

27 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 É facultado  ao Contratante,  quando convocada(s)  a(s)  Licitante(s)  Vencedora(s)  e  esta(s)  não
aceitar(em) os prazos e condições estabelecidos, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto aos preços, ou revogar o Pregão Presencial.

27.2  É facultado ao Licitante ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

27.3  Fica assegurado ao Contratante o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

27.4 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Contratante não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.

27.5 Os  proponentes  são  responsáveis  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

27.6 Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

27.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

27.8 O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos de todas as Licitantes pelo prazo de 15(quinze)
dias, contados da homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este período, sob pena
de inutilização dos mesmos.

27.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados.
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27.10 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereço constante no item
1.3, até dois dias úteis antes da data de abertura dos Envelopes.

27.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação ou a obrigatoriedade
de serem utilizados os serviços.

27.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o dia
do término. Os referidos prazos só se iniciam e vencem em dia de expediente  na Administração Pública
Municipal.

27.13 As obrigações resultantes do presente certame licitatório deverão ser executadas fielmente pelas
partes, de acordo com as condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

27.14 Integram este edital os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Planilha de Custos
Anexo III - Cronograma Físico-Financeiro
Anexo IV - Composição de Preço Unitário
Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento.
Anexo VI - Modelo de Declaração dando ciência de que cumpre plenamente 

os requisitos de habilitação.
Anexo VII - Modelo de Declaração da Condição de ME ou EPP.

Anexo VIII - Modelo Proposta de Preço.
Anexo IX - Modelo de Declaração de cumprimento do inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal.
Anexo X - Modelo de Declaração de Idoneidade.
Anexo XI - Modelo de Declaração de Superveniência.
Anexo XII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo XIII - Modelo de Declaração de Disponibilidade de Equipamentos, Materiais e Pessoal
Anexo XIV - Modelo de Atestado de Visita Técnica ou Renúncia
Anexo XV - Minuta de Contrato

27.15 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  autoridade  superior,  observados  os  princípios  que
informam a atuação da Administração Pública.

27.16 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem,
na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.

27.17 O foro da comarca de Angra dos Reis é designado como o competente para dirimir  quaisquer
controvérsias relativas a esta licitação e à adjudicação, contratação e execução dela decorrentes.

Angra dos Reis, 10 de novembro de  2017.

________________________________
KÁTIA REGINA DA S. CORDEIRO
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Anexo I

TERMO     DE     REFERÊNCIA  

1 – DO   OBJETO  

Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  contínuos  de  limpeza  técnica  hospitalar  e  de
conservação  das  áreas  internas,  externas  para  atender  a  Fundação  Hospital  Geral  da  Japuíba,  com
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos.

2 – DA   JUSTIFICATIVA  

2.1.  No âmbito da Administração Pública, a utilização de serviços terceirizados sofreu grande expansão com a
edição do Decreto-Lei n.° 200 de 25 de fevereiro de 1967, que, ante a intenção de evitar o aumento, demasiado da
máquina administrativa, estabeleceu em seu art.  10 que a Execução das atividades da administração pública
deverá  ser  amplamente  descentralizada,  e  no  mesmo artigo  em seu  parágrafo  7º,  diz  que  a  Administração
procurará  desobrigar-se  da  realização  material  de  tarefas  executivas,  recorrendo,  sempre  que  possível,  à
execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e
capacitada para desempenhar os encargos da execução. 

2.2. A utilização da Terceirização para a Administração Pública visa também a economicidade, que é a aplicação
de forma racional dos recursos, de forma que os resultados alcançados sejam coincidentes com os fins almejados
pelo interesse público. 

2.3. A Administração Pública ressalta que sua pretensão está em perfeita consonância com as disposições legais
vigentes sendo certo que os serviços que se pretendem terceirizar são de execução indireta e continuada, sem
uma caracterização de subordinação e pessoalidade e que o que se deseja efetivamente é a contratação de
serviços e não uma intermediação de mão-de-obra.

2.4.  A motivação,  portanto,  é  a  possibilidade  de  contratar  terceiro  para  a  realização  de  atividades  que  não
constituem  o  objeto  principal  do  órgão  licitante,  mais  atividades  de  apoio,  de  forma  a  permitir  um  melhor
direcionamento  da  forca  de  trabalho  na  sua  atividade-fim,  tendo  por  fundamento  a  demanda  crescente  de
atendimentos prestados aos usuários das unidades municipais de saúde.

2.5. Cabe  ressaltar  que  a  contratação  de  uma  empresa  especializada  para  prestação  dos  serviços  de
conservação,  desinfecção,  assepsia,  higienização  é de  fundamental  importância  para  o  funcionamento  desta
unidade  de  saúde,  bem como para  a  preservação  de  suas  instalações  em perfeitas  condições  de  higiene,
conforme parâmetros estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária. 

2.6. Diante do exposto, é imperiosa a necessidade de contratar os serviços elencados anteriormente, para o que
os usuários destas unidades sejam assistidos com segurança, dignidade e qualidade.

3 – DO   RECURSO     ORÇAMENTÁRIO  

A despesa decorrente desta contratação correrá à conta da seguinte Fonte 2004 Ficha 20171158 e dotação
orçamentária 33.3301.10.302.0181.2674.339039.2004

4 – DAS     ESPECIFICAÇÕES     E     QUANTIDADES  
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CATEGORIA CARGA HORÁRIA QUANTITATIVO POR ÁREA

AUX.SERVIÇOS GERAIS 12X36  DIURNO 68 Funcionários

AUX.SERVIÇOS GERAIS 12X36 NOTURNO 16 Funcionários

AUX.SERVIÇOS GERAIS Diarista 13 Funcionários

SUPERVISOR 44 HS SEMANAIS 01 Funcionário

ENCARREGADO 12X36 DIURNO 02 Funcionários

ENCARREGADO 12X36 NOTURNO 02 Funcionários

4.1 – DESCRIÇÃO     DAS     ATIVIDADES  

4.1.1- Os serviços objeto desta contratação foram dimensionados em conformidade com a Instrução Norma-
tiva nº 02, de 30 de abril de 2008, e alterações, regulamentada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, que estabelece os aspectos gerais para a contratação de serviços de limpeza, asseio e conserva-
ção no âmbito da Administração Pública. Para as áreas administrativas e suas metragens correspondentes,
dimensionou-se o quantitativo de Homens/Mês estimado para a execução dos serviços.

4.1.2-Prestar os Serviços de Limpeza e conservação nas dependências desta Unidade de Saúde(FHGJ), de
acordo com a Planilha (ITEM 4), atendendo às necessidades de limpeza e desinfecção hospitalar com for-
necimento dos insumos, materiais e equipamentos necessários para o desempenho das atividades e quanti-
tativo de funcionários mencionado neste Projeto Básico.

4.1.3 - Implantar de forma adequada e, em conjunto com a Contratante, a planificação, execução e supervi -
são permanente dos serviços, garantindo suporte para atender às necessidades de manutenção de limpeza
das áreas requeridas;

4.1.4 - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos pela Contratante, fornecendo to-
dos os produtos, equipamentos e materiais para execução dos serviços, incluindo conforme especificação
técnica e normativa os materiais, produtos químicos e equipamentos previstos;

4.1.5 - Dar ciência imediata e por escrito à Contratante, a qualquer anormalidade que verificar na execução
dos serviços;

4.1.6  - Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus
serviços, sanando-as no menor tempo possível.

4.2-DAS  ATRIBUIÇÕES POR CATEGORIA

4.2.1 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

 Fazer uso correto de produtos de limpeza e EPI’s.

 Recolher qualquer objeto esquecido pelos pacientes, funcionários e visitantes e entregá-los ao en-
carregado que providenciará a imediata entrega à Diretoria da Fundação Hospital Geral da Japuí-
ba;;
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 Comunicar os defeitos de válvulas, torneiras, chuveiros para o superior imediato.

 Requisitar ao superior imediato o material de limpeza para o uso diário;

 Suprir as áreas de material de higiene pessoal (papel toalha, papel higiênico, sabonete e outros se
houver);

 Auxiliar no transporte de móveis e equipamentos, quando solicitado;

 Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho;

 Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente
equipamentos de proteção individual e coletiva conforme legislação em vigor;

 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as
suas tarefas;

 Propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indi-
cando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos;

 Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, es-
pecialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razo-
abilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações;

 Tratar o público com zelo e urbanidade;

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata;

 Participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade. 

 Desempenhar tarefas afins que lhe forem determinadas pelos Encarregados.

 Cumprir rigorosamente horários de entrada, saída e refeições.

4.2.2 – ENCARREGADO DOS SERVIÇOS GERAIS

 Passar e receber o plantão das áreas sob sua responsabilidade.

 Constatar a chegada dos funcionários, e fazer o encaminhamento dos mesmos para as áreas e ta-
refas;

 Proceder a remanejamentos se necessário;

 Distribuir o material para a execução das tarefas determinadas;

 Fazer previsão e distribuição dos equipamentos e materiais necessários ao setor;

 Avaliar diariamente as condições de limpeza nas áreas;
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 Verificar o cumprimento das técnicas de limpeza dos auxiliares de limpeza;

 Fiscalizar a execução das tarefas conforme cronograma de serviços das áreas.

 Percorrer as áreas da unidade hospitalar que estão sob sua responsabilidade e solucionar proble-
mas;

 Controlar a circulação dos funcionários no horário das refeições;

 Gerenciar e supervisionar a qualidade dos serviços das áreas sob sua responsabilidade;

 Manter disciplina no local de trabalho;

 Orientar os funcionários sobre as prioridades do serviço;

 Atender e dar prioridade a chamados de urgência, interrompendo a rotina sempre que necessário.

 Auxiliar seu pessoal na realização de qualquer tarefa que exigir rapidez e urgência;

 Zelar pela boa apresentação e higiene do pessoal em serviço.

 Fazer cumprir as normas institucionais.

 Responder pela ordem e estética das áreas sob sua responsabilidade;

 Manter contato permanente com o Diretoria da Fundação Hospital Geral de Saúde;

 Participar das etapas do processo de treinamento e reciclagem dos funcionários.

 Avaliar o desempenho dos serviços dos auxiliares de limpeza ;

 Participar na avaliação da qualidade das atividades desenvolvidas. Zelar pela guarda e conservação
dos materiais e equipamentos de trabalho;

 Zelar pelo cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho e utilizar adequadamente
equipamentos de proteção individual e coletiva;

 Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento na unidade quando estiver desempenhando as
suas tarefas;

 Propor à gerência imediata providências para a consecução plena de suas atividades, inclusive indi-
cando a necessidade de aquisição, substituição, reposição, manutenção e reparo de materiais e
equipamentos;

 Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, es-
pecialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razo-
abilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações;
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 Tratar o público com zelo e urbanidade;

 Realizar outras atribuições pertinentes ao cargo e conforme orientação da chefia imediata;

 Participar de escala de revezamento e plantões sempre que houver necessidade;

  coordenar escalas de serviço de toda equipe de higienização nos plantões e em regime diário;

 Verificar através de check-list o cumprimento das rotinas estabelecidas;

  controlar consumo e reposição de material;

  cumprir e fazer cumprir as determinações estabelecidas por este serviço e demais atribuições;

4.2.3- MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMOS DE HIGIENE PESSOAL:

 Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas que qualidade a seguir esta-
belecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

 Utilizar somente produtos depois da devida aprovação pela Contratante e autorização do fiscal de
Contrato;

 Utilizar produtos de pronto uso, não sendo a permitida a diluição na Unidade  Hospitalar com objeti-
vo de garantir a eficácia dos processos de limpeza e diminuir a incidência de infecção hospitalar.

 Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos ser-
viços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de ser-
viços.

 Todo material de limpeza a ser utilizado pela firma vencedora deverá ser adquirido pela mesma con-
forme quantidades mínimas mensais sugeridas e especificações discriminadas;

4.2.4 -DOS EQUIPAMENTOS:

 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: encera-
deiras, mangueiras, baldes, carros para transporte de lixo, escadas e outros, de forma a não serem
confundidos com similares de propriedade da Unidade;

 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas con-
dições 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 e não ultrapassar os índices de ruído máximos de 78 db(A) para aspiradores e máqui-
nas secadoras e 76 db(A) para enceradeiras;

 Observar conduta adequada na utilização dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos
serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de
serviços.
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 Todo equipamento a ser utilizado pela firma vencedora deverá ser adquirido pela mesma, conforme
as quantidades mínimas sugeridas:

 4.2.5 - DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS:

 RESÍDUOS DE SAÚDE: Proceder ao recolhimento dos resíduos de Saúde conforme normas esta-
belecidas pela ABNT e Vigilância Sanitária Municipal, em consonância com a Instrução Normativa
nº 02, de 30 de abril de 2008, e alterações, regulamentada pelo Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, que estabelece os aspectos gerais para a contratação de serviços de limpeza, as-
seio e conservação no âmbito da Administração Pública, disponibilizando-o para a coleta e trans-
porte a ser realizado pela Administração Pública.

4.2.6 - PLANO DE TRABALHO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

 O Plano de Trabalho dos serviços a serem prestados, deverá demonstrar o atendimento ao especi-
ficado no Projeto Básico quanto a:

 Técnicas de Limpeza e procedimentos a serem adotados;

 Contingente Operacional e Gerencial por posto e turno de trabalho por 24 horas, incluindo sába-
dos, domingos e feriados;

 Técnicas e Medidas de Segurança Pessoal;

 Quantitativos dos seguintes itens: Enceradeira Polidora, Carro Funcional de Utilidade, Carro de
Grade para Transporte de Materiais, Hidrojateadora, Escadas, Mangueiras,  Rodos e Vassouras
com cerdas plásticas com cabo plástico ou em alumínio, Placas Sinalizadoras, Dispensador para
papel toalha interfolha, Porta papel higiênico em rolão, Dispensador para sabão cremoso em refil;

 Catálogos das Soluções e Produtos a serem utilizados.

4.2.7 -  PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA

 Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e nor-
mas estabelecidas pela legislação vigente no que concerne ao controle de infecção hospitalar, com-
petindo à Contratada:

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

 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;

 Não permitir que os funcionários utilizem anéis, pulseiras e demais adornos durante o desempenho
das atividades de trabalho;

 Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive, quando realizados com a utilização de
luvas;
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 Realizar a desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área do hospital antes dos
procedimentos de limpeza;

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

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

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

 Usar a técnica de dois baldes sendo um com água e solução detergente/ desinfetante, e outro com
água para o enxágue;

 Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (esfregões, panos de limpeza, escovas, bal-
des, etc.) nas salas de utilidades indicadas pelo Contratante, diariamente, ou sempre que utilizados
em locais contaminados;

 Utilizar  na prestação dos serviços  somente produtos que possuam garantia  de qualidade,  bem
como atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação vigente e submetidos à previa
apreciação e aprovação da Contratante;

4.3 - MÉTODOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

 4.3.1 “Limpeza e Desinfecção” é o processo de limpeza do ambiente e desinfecção de superfícies fixas, de
forma a promover a remoção de sujidades visíveis, redução ou destruição de micro-organismos patogêni-
cos; controle de disseminação de contaminação biológica, química, etc. Os serviços serão executados em
superfícies como pisos, janelas, paredes/divisórias, tetos, portas/visores, mobiliários, inclusive, camas, ins-
talações sanitárias, grades do ar-condicionado e/ou exaustor.

4.3.2 “Limpeza Concorrente” é o processo de limpeza diária de todas as áreas da Unidade Hospitalar, com a
finalidade de remover a sujidade e repor material de higiene. Nas áreas ocupadas pelo paciente, inclui a lim -
peza de piso, mobiliário, a lavagem do banheiro, abastecimento dos itens de higiene e coleta de resíduos de
acordo com sua classificação.

4.3.3 “Limpeza Terminal” é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área hospitalar, incluindo a re-
moção de sujidade de todas as superfícies, mobiliárias e equipamentos, com finalidade de diminuir a popu-
lação microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminação ambiental.  É realizada periodicamente de
acordo com a criticidade das áreas, sendo que em áreas médico-hospitalares a limpeza e/ou desinfecção da
unidade do paciente deve ocorrer após a alta, transferência ou óbitos.

4.3.4 “Desinfecção” é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microrganismos na forma vege-
tativa, não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio de processos
químicos ou físicos.

4.4 - EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS DE LIMPEZA

4.4.1-  “Limpeza e Conservação”

Limpeza Úmida – Utilizando água como elemento principal da remoção da sujidade, pode ser feita por pro -
cesso manual ou mecânico. Consiste em passar pano ou esponja umedecidos em solução detergente ou
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desinfetante, enxaguando, em seguida, com pano umedecido em água limpa. Esse procedimento é indicado
para a limpeza de paredes, divisórias e mobiliários.

Limpeza com Jatos de Vapor de Água - Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por meio de limpeza
realizada com equipamento com jatos de vapor d’água, saturada sob pressão, sendo destinada predomi-
nantemente para a Limpeza Terminal.

Limpeza Molhada - Consiste na utilização de água abundante, como elemento principal da remoção da suji -
dade, 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 autorizada somente em áreas externas.

4.4.2 “Desinfecção”

 Após a limpeza e secagem aplicar, com utilização de pano úmido, a solução germicida;

 Utilizar luvas apropriadas para retirar o excesso de carga contaminante com papel absorvente;

 Expurgar o papel em sacos plásticos de lixo;

 Aplicar, sobre a área, solução desinfetante e deixar o tempo recomendado;

  Retirar o desinfetante com pano molhado;

 Proceder à limpeza da superfície com água e sabão;

 Secar a superfície.

4.4.3 - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS

  “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 pa-
cientes de alto risco com sistema imunológico comprometido, ou ainda, aquelas áreas que por
suas especificidades necessitam que seja minimizada a presença de micro-organismos patogêni-
cos, tais como: Centro de Material Esterilizado, Unidade de Isolamento, Pronto Atendimento, Ex-
purgo, Laboratórios de Análises Clínicas, Sala de sutura e Sala de curativo.

  “Áreas Semicríticas” são áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas de baixa trans-
missibilidade e doenças não infecciosas, isto é, aquelas ocupadas por pacientes que não exijam
cuidados intensivos ou de isolamento, tais como: Consultórios Médicos, Unidade de Internação,
Unidade de Atendimento Ambulatorial, Sala de Triagem e Espera, Farmácia, Sala de Vacina, Corre-
dores, Centro de Radiodiagnóstico e similares.

 “Áreas Não Críticas”

 Áreas Não Críticas Nível 1- são todas as áreas hospitalares onde não são desenvolvidas ativida-
des de assistência ao paciente, que ofereçam risco mínimo de transmissão de infecção, tais como
Refeitórios, Bibliotecas, Hall, Corredores, Áreas Administrativas e Similares.

 Áreas Não Críticas Nível 2- são todas as áreas hospitalares onde não são desenvolvidas ativida-
des de assistência ao paciente que ofereçam risco mínimo de transmissão de infecção, tais como
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Depósitos, Galpões, Almoxarifados, Oficinas, Áreas limpas da Lavanderia e Rouparia, Pátios exter-
nos, Calçadas, Estacionamentos e Similares.

 “Áreas Administrativas” são todas as demais áreas das unidades assistenciais e administrativas
vinculadas à FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA JAPUIBA, destinadas às atividades administrati-
vas.

  “Áreas Externas” são todas as áreas das unidades situadas externamente às edificações, tais
como: estacionamentos, pátios, passeios, etc.

4.4.4 - EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que tem por finalidade a proteção do indivíduo durante
a realização das suas funções, compatíveis com o grau de risco da atividade exercida.

  Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) que tem por finalidade a proteção coletiva durante a re-
alização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e ou-
tros.

  Carro Funcional o qual é destinado à guarda e transporte dos materiais e produtos indispensáveis
à limpeza e conservação de todas as áreas. Deverão estar limpos, organizados e abastecidos diari-
amente antes de iniciar as atividades.

  Componentes do Carro Funcional de Limpeza: Sacos para lixo descartáveis nas cores de acordo
com a classificação dos resíduos, Papel higiênico, Papel toalha, Refil de sabonete para lavagem de
mãos, Solução multiúso, Álcool 70% com borrifador identificado, Frasco de detergente neutro iden-
tificado, Luvas amarela e verde, Fibras de limpeza – branca e verde, Panos para limpeza do mobi-
liário; diferenciado por cores (2 cores), Balde pequeno (2 de cores diferentes) para limpeza de mo-
bília, Rodo com cabo de alumínio, Vassoura com cabo de alumínio e ou plástico (cerdas de nylon),
Pá de lixo com cabo plástico, Escova lava tina (cerda de nylon e cabo plástico), Escova de limpeza
(cerda de nylon e cabo plástico), Placa de advertência – escrita em português, Jarro de água auxili -
ar, Luvas de procedimentos para a limpeza (mobiliários) e máscara descartáveis (isolamentos), De-
tergente neutro com borrifador identificado, Panos de piso diferenciado para banheiro e copa admi-
nistrativa (2 de cada), Recipiente para acondicionamento de material sujo como flanelas e buchas,
Bombona de hipoclorito de pronto uso a 1%. Fica proibido o uso de recipientes improvisados.

  A prestação de serviços de higienização hospitalar e conservação, 24 (vinte e quatro) horas por
dia e 7 (sete) dias por semana, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e
higiene nas dependências do hospital (área interna e externa), com o fornecimento de mão de
obra, produtos saneantes domissanitários, materiais descartáveis, de higiene pessoal e
equipamentos.

  A limpeza hospitalar correspondera em 11.948.86 m de área de piso interno (compreendendo
todas as instalações),mais 2.503.64 de área externa(compreendendo passeios e pátios) e 4.155.81
(face interna e externa).

  Os serviços serão realizados nos em jornadas diurnas e noturnas utilizando escala de 12x36 horas
(segunda-feira a domingo) e de 44 horas semanais (segunda-feira a sexta-feira) e nos locais,
conforme abaixo:
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ÁREA JORNADA DE TRABALHO LOCAL

NÃO CRÍTICA 44 horas semanais diurnas (segunda a
sexta-feira)

Quantitativo:14funcionários
(diaristas).

(13 ASGs e 01 Sup)

Área externa – estacionamento, pátios, calçadas, Área
interna –  salas administrativas,, RH pessoal, sala da
CCIH, arquivo, auditório centro de estudo

NÃO CRÍTICA Escala 12 x 36 horas, diurna e noturna
(segunda-feira a domingo).
Quantitativo: 04  funcionários (diaris-
tas).

(04 ASGs)

Sala da triagem pediátrica, recepções, quartos dos
plantonistas em geral, sala da nutricionista, hall,
almoxarifado, sala de controle automação, rouparias,
salas de utilidades, anexo manutenção, sala do
farmacêutico e anexos da farmácia, guaritas, estar
médicos, solarium, copas, espera CTI, sala de guarda
de equipamentos, depósitos de material de limpeza,
estar de enfermagem, estudos,áreas de refugo,
degraus e escadas internação, sala de laudos RX e
TC, sala da assistente social, espera pediátrica, sala
de gesso, sala da ortopedia , recepção polícia, 

ÁREA SEMICRÍTI-
CA

Escala 12 x 36 horas, noturna (segunda-
feira a domingo).

Quantitativo: 16  funcionários

(14 ASGs e 02 Encarregados)

Áreas de circulação, serviços do pronto socorro,
postos de serviço enfermagem, sala nebulização e
aplicação de medicamentos, cozinha, refeitorio,
recepção do serviço de nutrição, depósito de material
de limpeza, enfermarias em geral

ÁREA CRÍTICA
Escala 12 x 36 horas, diurna (segunda-
feira a domingo).

Quantitativo: 68  funcionários

(66 ASGs e 02 Encarregados)

Sala RPA,  isolamento, sala de curativo, a, sala
politrauma infantil, sala do bucomaxilo,   sala
pequenas cirurgias procedimentos politrauma adulto,
DML, laboratorio e anexos, morgue, depósito de
roupas suja, desinfecção do lactário, preparo e
distribuição do lactário, depósito de inflamáveis,
subestação, abrigo externo,    hemocomponentes,
isolamentos, material esterilizado, central de material
esterilizado, centro tratamento intensivo, centro
cirurgico, hemonucleo.

Atuar no controle de disseminação e contaminação bi-
ológica e química mediante a  aplicação de energias
químicas, mecânicas ou térmicas num determinado
período de tempo, nas diversas superfícies das diver-
sas áreas hospitalar, o que inclui, tetos, pisos, pare-
des, divisórias, portas, janelas, mobiliários, equipa-
mentos, instalações sanitárias, grades dos aparelhos
de ar condicionado, luminárias, vidros, extintores, cor-
rimão, interruptores e tomadas, coletores de resíduo,
filtros de água e bebedouros, elevadores, esquadrias,
estantes, prateleiras, carro de transporte de resíduo
entre outros.

Varrição e jateamento de passeios, pátios e arruamen-
tos.
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4.5 – DOS     PRODUTOS     UTILIZADOS  

a) 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 há necessidade de considerar: a necessidade de seu uso e a avaliação dos pro-
dutos disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez; incom-
patibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade a inativações por matérias orgânicas, efeito cu-
mulativo e/ou residual e custos). 

b) Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetativa, po-
dendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu ní-
vel de atividade em: alto, médio ou baixo. 

Descrição: Para superfícies fixas: Álcool etílico 70% 1000ml, e Mono persulfato de potássio.
Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 37% + Cloridrato de Poli hexametileno  Biguanida 4%, como desin-
fetante hospitalar para superfícies fixas, limpeza de pisos, superfícies laváveis e instalações sanitárias.

c) Detergente neutro para cozinha hospitalar: Detergente líquido neutro biodegradável para lavagem
de louças e utensílios, composto por matéria ativa detergente e pH entre 5,5 e 8,0. Embalagem de
aproximadamente 500ml.

d)Sabão líquido glicerinado neutro: para higienização das mãos. Apresentado em embalagens de 5l
e em sachês de aproximadamente 250ml.

4.5.1  – Considerações a respeito de produtos de limpeza de superfícies fixas

A utilização de produtos, utensílios e equipamentos para a limpeza e desinfecção deve atender as determi-
nações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH, 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 desinfetada; 
- 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. 

4.6 – ÁREAS     CRÍTICAS     E     SEMI-CRÍTICAS  

4.6.1 – LIMPEZA CONCORRENTE
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Trata-se da limpeza realizada diariamente de forma a manter/conservar os ambientes isentos de sujidade e
risco de contaminação. Nas salas cirúrgicas, a limpeza concorrente será realizada imediatamente após
cada cirurgia e sempre que necessário. 
Equipamentos     
 Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados, mops e esfregões, produtos
de limpeza, EPI´s, produtos de reposição e outros que julgar necessários. 

Método     
a) Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para solução detergente e
para água limpa. 
b) Limpeza molhada para banheiro. 
c) Desinfecção na presença de matéria orgânica.

Técnica     
a) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja. 
b) Utilizar movimento único de limpeza. 

Etapas     
a) Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 
b) Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 
c) Colocar os EPI´s necessários para realização da limpeza; 
d) Efetuar, quando necessário, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta, con-
forme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das de-
mais etapas; 
e) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente, depositá-los no saco “hamper” do carrinho
de limpeza e efetuar a troca de luvas;
f) Realizar a remoção das migalhas, papéis, cabelos e outros; 
g) Iniciar a limpeza pelo mobiliário com solução detergente para a remoção da sujidade, proceder ao en-
xágue e, sempre que necessário, realizar fricção com álcool 70%; 
h) Proceder à limpeza da porta / visor e maçaneta com solução detergente e enxaguar; 
i) Proceder à limpeza do piso com solução detergente; 
j) Realizar a limpeza do banheiro, iniciando pela pia, o box, o vaso sanitário e, por fim, o piso; 
k) Desprezar o conteúdo dos baldes no local indicado pela CONTRATANTE, procedendo à higienização dos
mesmos ; 
l) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico; 
m) Retirar as luvas e lavar as mãos; 
n) Repor os sacos de lixo; 
o) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico). 

4.6.2 – LIMPEZA TERMINAL 

Em Unidades de Internação de Pacientes, a limpeza terminal é realizada a qualquer momento, após alta,
transferência, óbito ou em períodos programados. 
Nas Salas Cirúrgicas, a limpeza terminal será realizada ao término da programação cirúrgica, diária ou se-
manal, de acordo com a definição da CONTRATANTE. 

Equipamentos     
Carrinho de serviço completo com baldes, panos e sacos de lixo padronizados, mops e esfregões, produtos
de limpeza, EPI´s, produtos de reposição e outros que julgar necessários. 

Método     
a) Limpeza úmida para todas as superfícies, utilizando baldes de cores diferentes para solução detergente e
para água limpa. 
b) Limpeza molhada para banheiro. 
c) Desinfecção na presença de matéria orgânica.
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Técnica     
a) Iniciar sempre da área mais limpa para a mais suja. 
b) Utilizar movimento único de limpeza. 

Etapas     
a) Reunir todo material necessário em carrinho de limpeza; 
b) Colocar o carrinho ao lado da porta de entrada do ambiente, sempre do lado de fora; 
c) Colocar os EPI´s necessários para a realização da limpeza; 
d) Efetuar, quando necessário, a desinfecção do local, mediante remoção da matéria orgânica exposta, con-
forme normas vigentes. Após a devida desinfecção, as luvas deverão ser trocadas para execução das de-
mais etapas; 
e) Recolher os sacos de lixo do local, fechá-los adequadamente e depositá-los no saco “hamper” do carri-
nho de limpeza; 
f) Iniciar a limpeza interna e externa do mobiliário da unidade com solução detergente para remoção da suji-
dade; proceder ao enxágüe e após friccionar com álcool 70%; 
g) Executar a limpeza do teto, luminárias, janela, paredes/divisórias, grades de ar condicionado e/ou exaus-
tor, portas/visores, maçanetas, interruptores e outras superfícies; 
h) Proceder à lavagem do piso com solução detergente, preferencialmente com máquinas; 
i) Realizar a lavagem do banheiro, limpeza do teto, paredes, pia (inclusive torneiras), box, vaso sanitário e,
por fim, o piso. 
j) Desprezar o conteúdo dos baldes no local indicado pela CONTRATANTE, procedendo à higienização dos
mesmos; 
k) Proceder à higienização do recipiente de lixo com solução detergente, em local específico;
l) Retirar as luvas e lavar as mãos; 
m) Repor os sacos de lixo nos respectivos recipientes limpos; 
n) Repor os produtos de higiene pessoal (sabão, papel toalha e papel higiênico).

4.7 – EXEMPLOS     DE     TIPOS     DE     LIMPEZA     E     FREQÜÊNCIAS     DE     EXECUÇÃO  

A periodicidade e frequência  de limpeza concorrente nos ambientes específicos serão determinadas por
responsável pela higienização de cada unidade de assistência à saúde, em conjunto com a Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar - CCIH.
A seguir, encontram-se relacionados exemplos de periodicidade e frequência de limpeza concorrente e ter-
minal dos principais ambientes médico-hospitalares.

4.7.1 – UNIDADES DE INTERNAÇÃO / ENFERMARIAS

 Obs.: em casos de isolamento, deverão ser adotadas as frequências definidas na tabela da Unidade de Te-
rapia Intensiva.

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na

Quinzenal 
Na saída do paciente

BALCÃO E BANCADAS Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

Quinzenal 
Na saída do paciente 

MACAS - Sempre que necessário (*) 
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MOBILIÁRIOS SEM PACIENTES - Na saída do paciente 

MOBILIÁRIO COM PACIENTE Uma vez ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Quinzenal 

LUMINÁRIA E SIMILARES - Quinzenal 
Na saída do paciente

JANELAS Face interna - Quinzenal 
Na saída do paciente 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - Mensal

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS / VI-
SORES 

Sempre que necessário (*) Quinzenal 
Na saída do paciente 

PISOS EM GERAL Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Quinzenal 
Na saída do paciente 

BANHEIROS (PISOS, ÁREA DE BANHO, VA-
SOS, PIAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS) 

Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

- 

BANHEIRO COMPLETO - Semanal Na saída do paciente 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna - Sempre ao término do sabão

TOALHEIRO Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Sempre ao término do papel 

4.7.2 – UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e externa - Semanal 
Sempre que necessário (*)

BALCÃO E BANCADAS Três vezes ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

MOBILIÁRIOS SEM PACIENTES - Na saída do paciente 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal
Sempre que necessário (*)

JANELAS Face interna - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - - Mensal

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VISO- - Semanal
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RES Na saída do paciente 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Na saída do paciente 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES DO LA-
VATÓRIO 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Sempre ao término do sabão

TOALHEIRO DO LAVA-
TÓRIO 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa Sempre ao término do papel

BANHEIROS (PISOS, ÁREA DE BANHO, VA-
SOS, PIAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS) 

Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

BANHEIRO COMPLETO - Semanal
Na saída do paciente

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES DO BA-
NHEIRO 

Face externa Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna - Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO DO BANHEIRO Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Sempre ao término do papel 

4.7.3 – CENTRO CIRÚRGICO (LIMPEZA GERAL)

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

BALCÃO E BANCADAS Após cada procedimento Semanal 
Sempre que necessário (*) 

DISPENSADORES E PORTA ESCOVA - Ao final da última cirurgia 
Sempre que necessário (*) 

MACA TRANSFER - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal 
Sempre que necessário (*) 
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JANELAS Face interna - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa  - Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VI-
SORES 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Após cada procedimento Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LAVATÓRIO Após cada procedimento 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Após cada procedimento 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na

Sempre ao término do sabão

TOALHEIRO Face externa Após cada procedimento 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.4 – SALAS ESPECÍFICAS DO CENTRO CIRÚRGICO

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

SALAS PRÉ-OPERATÓRIAS Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

SALAS OPERATÓRIAS Antes do inicio da primeira cirurgia
e após cada cirurgia 

Uma vez ao dia 

  

RECUPERAÇÃOPÓS-ANESTÉSICA Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 
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4.7.5 – PRONTO SOCORRO (LIMPEZA GERAL)

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na 

- Mensal 
Sempre que necessário (*) 

BALCÃO E BANCADAS Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

MOBILIÁRIOS SEM PACIENTES - Na saída do paciente 
Sempre que necessário (*) 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

JANELAS Face interna - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VI-
SORES 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na

- Sempre ao término do papel 

4.7.6 – SALAS DO PRONTO SOCORRO

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

CONSULTÓRIOS Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SALA DE ELETRO Uma vez ao dia Semanal 
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Sempre que necessário (*) 

SALA DE SUTURA Sempre que necessário (*) Semanal 

SALA DE PARADA Sempre que necessário (*) Semanal 

SALA DE PROCEDIMENTO Sempre que necessário (*) Semanal 

SALA DE INALAÇÃO E MEDICAÇÃO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

SALAS DE PEQUENAS CIRURGIAS Após cada procedimento Após o final do expediente 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.7 – SALAS DE EXAMES

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

PROCEDIMENTOS NÃO INVASIVOS Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

PROCEDIMENTOS INVASIVOS Após cada procedimento Uma vez ao dia ao final do expedi-
ente 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia Semanal 
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Sempre que necessário (*) 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.8 – CENTRAL DE MATERIAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Semanal 

BALCÃO E BANCA-
DAS 

Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

JANELAS Face interna - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - Mensal 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VI-
SORES 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.9 – FARMÁCIA
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AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

BALCÃO E BANCADAS Uma vez ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal
Sempre que necessário (*) 

JANELAS Face interna - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VI-
SORES 

- Semanal 
Na saída do paciente 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Uma vez ao dia e ao final do expe-
diente 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

- 

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.10 – AGENCIA TRANSFUSIONAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

ARMÁRIOS Face externa Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Mensal 
Sempre que necessário (*) 

BALCÃO E BANCADAS Duas vezes ao dia Semanal 
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Sempre que necessário (*) Sempre que necessário (*) 

MOBILIÁRIOS SEM PACIENTE/DOADOR - Na saída do paciente/doador 

LUMINÁRIAS E SIMILARES 
- 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

JANELAS Face interna 
 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Face externa - Mensal 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VI-
SORES 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E
DISPENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e exter-
na 

- Sempre ao término do papel 

4.7.11 – MORGUE

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

BALCÃO E BANCADAS Uma vez ao dia e 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LUMINÁRIAS E SIMILARES - Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PAREDES/DIVISÓRIAS, TETO E PORTAS/VISO-
RES 

- Semanal 
Sempre que necessário (*) 

PISOS EM GERAL Três vezes ao dia 
Após término de cada procedimen-
to 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Sempre que necessário (*) 

LÁPIDE - Após a saída do corpo 

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
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SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Sempre ao término do papel 

4.7.12 – AMBULÂNCIAS

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

PARTE INTERNA, EXCETO CABINE Semanal 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 
Na saída do paciente 

4.7.13 – MOBILIÁRIOS EM GERAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

MOBILIÁRIOS Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

4.7.14 – BANHEIROS EM GERAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

PISOS, ÁREA DE BANHO, VASOS, PIAS, TORNEI-
RAS E ACESSÓRIOS 

Duas vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

-

BANHEIRO COMPLETO - Semanal 
Na saída do paciente 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Duas vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna - Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Duas vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Sempre ao término do papel 
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4.7.15 – LAVATÓRIOS EM GERAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

LAVATÓRIO Três vezes ao dia 
Sempre que necessário (*) 

Semanal 

SABONETEIRAS E DIS-
PENSADORES 

Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Face interna e externa - Sempre ao término do sabão 

TOALHEIRO Face externa Três vezes ao dia
Sempre que necessário (*)

-

Face interna e externa - Sempre ao término do papel 

4.7.16 – FREEZER / GELADEIRA EM GERAL

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

FREEZER / GELA-
DEIRA 

Parte externa Uma vez ao dia
Sempre que necessário (*) 

-

Parte interna e externa - Mensal 

4.7.17 – MACAS E CADEIRAS DE RODA

AMBIENTE /SUPERFÍCIE FREQÜÊNCIA

LIMPEZA CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL

MACAS E CADEIAS DE RODA - Sempre que necessário (*) 
Sempre que solicitado 

(*) Sempre que necessário: é a nomenclatura que corresponde à situação que requer a imediata interven-
ção do executante dos serviços para a limpeza de manutenção. 

4.7.18 – ELEVADORES

A utilização dos elevadores, quanto à sua destinação, caracterizará as frequências de limpeza como sendo:
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DESTINAÇÃO EXCLUSIVA COMO ELEVADOR
SOCIAL 

Frequência diária e sempre que necessária: 
•Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e reti-
rando-os para local indicado pela CONTRATANTE; 
•Limpar/remover o pó de capachos e tapetes 
•Limpar o teto, paredes, botões, painéis e porta com produto ade-
quado, mantendo-o em condições de higiene; 
•Remover manchas; 
•Passar pano úmido e polir o piso; 
•Executar demais serviços que se façam necessários. 

DESTINAÇÃO COMO ELEVADOR DE SERVIÇOS Após cada tipo de operação (transporte de resíduos de serviços de
saúde e infecto contagiantes - cadáveres, roupas, etc.): 
•Remover os resíduos, acondicionando-os apropriadamente e reti-
rando-os para local indicado pela CONTRATANTE; 
•Limpar/remover o pó de capachos e tapetes 
•Limpar o teto, paredes, botões, painéis e porta com produto ade-
quado, mantendo-o em condições de higiene; 
•Remover manchas; 
•Passar pano úmido e polir o piso; 
•Executar demais serviços que se façam necessários. 

4.8 – ÁREAS NÃO CRÍTICAS

As demais áreas das unidades de assistência à saúde, ocupadas ou não, por pacientes e que oferecem ris -
co mínimo de transmissão de infecção, são consideradas como hospitalares não críticas, tais como: áreas
destinadas a refeitórios, área limpa de lavanderia, entre outras. Abrangem áreas internas em geral, áreas
externas (pisos adjacentes/contíguos às edificações, pátios, passeios, arruamentos e áreas verdes), esqua-
drias externas e fachadas envidraçadas. As especificações técnicas e os procedimentos dos serviços de
limpeza para essas áreas são descritos a seguir: 

4.8.1 – ÁREAS INTERNAS EM GERAL
Características: consideram-se áreas internas em geral as áreas ocupadas ou não por pacientes e que ofe -
recem risco mínimo de transmissão de infecção, com pisos acarpetados – aqueles revestidos de forração ou
carpete; pisos frios – aqueles constituídos/revestidos de paviflex, mármore, cerâmica, plurigoma, madeira,
inclusive os sanitários; almoxarifados/galpões – as áreas utilizadas para depósito/estoque/guarda de materi-
ais diversos.

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

Diária 

a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela CONTRATANTE; 
b) Remover o pó das mesas, telefones, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem
como dos móveis existentes, dos aparelhos elétricos, dos extintores de incêndio etc.;   
c) Limpar adequadamente os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 
d) Limpar / remover o pó de capachos e tapetes; 
e) Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 
f) Limpar / lavar espelhos, bacias, assentos, pias e pisos dos sanitários com saneante domissanitário desin-
fetante, mantendo-os em adequadas condições de higienização durante todo o horário previsto de uso; 
g) Efetuar a reposição de papel higiênico, sabonete e papel toalha nos respectivos sanitários. 
h) Varrer pisos, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indica-
do pela CONTRATANTE; 
i) Remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 
j) Passar pano úmido e polir os pisos, mármore, cerâmica, marmorite, e similares; 
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k) Limpar os elevadores com produto adequado; 
l) Limpar os balcões que estejam desocupados, com saneante domissanitário desinfetante; 
m) Limpar as mesas com tampo de fórmica, com saneante domissanitário desinfetante; 
n) Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.

Semanal 

a) Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
b) Limpar divisórias, portas, barras e batentes com produto adequado; 
c) Encerar / lustrar todo mobiliário envernizado com produto adequado;
d) Limpar as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas, com produto adequado; 
e) Limpar telefones com produto adequado; 
f) Limpar e polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões e fechaduras; 
g) Retirar o pó e resíduos dos quadros em geral, com pano úmido; 
h) Limpar / lavar os azulejos dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetantes, mantendo-os em
adequadas condições de higienização, durante todo o horário previsto de uso; 
i) Encerar / lustrar os pisos de madeira, paviflex, plurigoma e similares; 
j) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Mensal     

a) Limpar / remover manchas de forros, paredes e rodapés; 
b) Remover o pó de cortinas e persianas, com equipamentos e acessórios adequados; 
c) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

Trimestral     

a)Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
b) Limpar persianas com produtos, equipamentos e acessórios adequados; 
c) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência trimestral.

Anual     

a) Efetuar lavagem das áreas acarpetadas; 
b) Executar os demais serviços considerados necessários à frequência anual.

4.8.2 – ÁREAS EXTERNAS 
No presente trabalho, consideram-se como áreas externas todas as áreas das unidades de assistência à
saúde, situadas externamente às edificações, tais como: estacionamentos, pátios, passeios, entre outras. 

4.8.2.1 - ÁREAS EXTERNAS TIPO I - PISOS ADJACENTES / CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES 

Características: consideram-se áreas externas tipo I – pisos pavimentados adjacentes / contíguos às edifi-
cações aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica etc. 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

Diária     

a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela CONTRATANTE; 
b) Limpar / remover o pó de capachos; 
c) Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os
para local indicado pela CONTRATANTE; 
d) Retirar papéis, detritos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indica-
do pela CONTRATANTE, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autoriza-
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do, situado na área circunscrita de propriedade da CONTRATANTE, observada a legislação ambiental vi-
gente e de medicina e segurança do trabalho; 
e) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária. 

Semanal     

a) Lavar os pisos;
b) Limpar/polir todos os metais, tais como: torneiras, válvulas, registros, sifões e fechaduras; 
c) Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

Mensal     

a) Executar demais serviços considerados necessários à frequência mensal. 

4.8.2.2 - ÁREAS EXTERNAS TIPO II –  VARRIÇÃO DE PÁTIOS, PASSEIOS, ARRUAMENTOS E JAR-
DINS

Características: áreas destinadas a estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, arruamentos,
JARDINS e demais áreas circunscritas nas dependências da CONTRATANTE. 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência:

Diária

a) Manter os cestos isentos de detritos, acondicionando-os em local indicado pela CONTRATANTE;
b) Varrer as áreas pavimentadas, removendo os detritos, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os
para local indicado pela CONTRATANTE;
c) Retirar papéis, detritos e folhagens, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para local indica-
do pela CONTRATANTE, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local não autoriza-
do, situado na área circunscrita de propriedade da CONTRATANTE, observada a legislação ambiental vi-
gente e de medicina e segurança do trabalho;
d) Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

Semanal

a) Executar serviços considerados necessários à frequência semanal. 

Mensal

a) Executar serviços considerados necessários à frequência mensal. 

4.8.2.3 - ÁREAS EXTERNAS TIPO III – COLETA DE DETRITOS EM ÁREAS VERDES DE GRANDE EX-
TENSÃO

Características: consideram-se áreas externas tipo III- jardins, gramados e demais áreas verdes. 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

Periodicamente     

a) Retirar os detritos dos cestos de lixo, removendo-os para local indicado pela CONTRATANTE; 
b) Coletar papéis, detritos e folhagens das áreas, acondicionando-os apropriadamente e retirando-os para
local indicado pela CONTRATANTE, sendo terminantemente vedada a queima dessas matérias em local
não autorizado, situado na área circunscrita de propriedade da CONTRATANTE, observada a legislação
ambiental vigente e de medicina e segurança do trabalho; 
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c) Executar demais serviços cuja execução seja necessária periodicamente. 

4.8.2.4 -  ÁREAS EXTERNAS  – ESQUADRIA EXTERNA (FACE INTERNA/EXTERNA)

Características: Considera-se esquadria externa as janelas das edificações, nelas incluídos os vidros. As
esquadrias se compõem de face interna e face externa. A quantificação da área da esquadria externa deve-
rá se referir somente a uma de suas faces.

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

Mensal

a) Limpar todas as esquadrias externas - face interna/externa, aplicando-lhes produtos adequados. 

4.8.2.5 - FACHADA ENVIDRAÇADA (FACE EXTERNA)

Características: Considera-se fachada envidraçada (face externa), aquela localizada no frontispício das edi-
ficações, sendo esta toda em vidro.

Os serviços serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência: 

Trimestral     

a) Limpar toda a fachada envidraçada - face externa, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 
b) Manter durante todo o período um encarregado responsável pelo controle da operação;
c) Fornecer materiais descartáveis para higiene pessoal, higienização das mãos, equipamentos para
recolhimento dos resíduos conforme legislação vigente e o Plano de Gerenciamento de Resíduo de Serviço
de Saúde na quantidade que atendam à necessidade e ao consumo do hospitaL e conforme a orientação
da CCIH.

4.9 –   MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DE USO, CONSUMO E APLICAÇÃO)   

DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUANTIDADE MÊS

* Sabonete líquido (tipo sachê, 800ml,  conforme resolução da ANVISA nº 481 de 23 de setem-
bro 1999)

200  unidades 

* Papel toalha-3 dobras-pacotes com 1000 unidades-deve ser suave, possuir boa propriedade

de secagem, ser esteticamente aceitável e não liberar partículas(não reciclado);apresentar lau-

do de análise microbiológica em conformidade com a portaria 1480 do Ministério da Saúde  e

laudo analítico da composição do papel. Os laudos deverão estar vigentes e constar o nome da

marca

analisada.

1200  Pacotes

* Papel higiênico pacote com 16 unidades- 100% em fibra natural, picotado, folha simples na

cor branco, neutro, pacotes de 4 rolos medindo 64mx30cm  

32  pacotes
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*Papel Higiênico tipo rolão - pacote com 8 unidades, medindo 8 x 300m 80 pacotes

Alcool etílico hidratado na concentração de 70º INPM (70% em peso), indicado para desinfec-

ção de nível médio ou intermediário em superfícies fixas e ambientes, com uso hospitalar e far-

macêutico- embalagem de 1 litro

240 litros

Alcool etílico hidratado em gel 70% v/v (em volume), correspondente a 62,44º INPM (em peso),

refil para dosadores indicado como antisséptico de mãos.-embalagem com 700ml

120 unidades

Alcool etílico hidratado em gel 70% Anti-Séptico Higienizador de Mãos-embalagem com 700ml 80 unidades

Sabonte anti-bac Líquido antiséptico tipo sache Anvisa n.º 481 de 23 de setembro de 1999-em-

balagem com 250ml

80 unidades

Hipoclorito 5l 1% (Galão 5l) 40 unidades

Desinfetante Hospitalar sem perfume (Galão 5l) 40 unidades

Detergente Gelatinoso (Sabão Geleia) sem perfume (Galão 5l) 16 unidades

Detergente hospitalar neutro (Galão 5l) 32 unidades

Perfore Cortante 13l 180 unidades

Detergente desinfetante para limpeza e desinfecção de pisos, paredes, equipamentos e produ-

tos médicos não críticos. A base de cloreto de didecildimetilamônio e cloridrato de polihexameti-

leno biguanida; bactericida. Sem perfume, sem álcool, não corrosivo; compatível com polímeros

e metais (galãp 5l) – ref.: AniosURF

04 unidade

Saco infectante de 60l, 10 micras, cor branca, leitoso, em polipropileno,contendo o símbolo de
substância infectante - ABNT NBR 9120/9190/9191/13055/13056/7500 – Embalagem com 100
sacos

12 unidades

Saco infectante de 100l, 10 micras, cor branca, leitoso, em polipropileno,contendo o símbolo de
substância infectante - ABNT NBR 9120/9190/9191/13055/13056/7500 – Embalagem com 100
sacos

12 unidades

Saco infectante de 200l, 10 micras, cor branca, leitoso, em polipropileno,contendo o símbolo de
substância infectante - ABNT NBR 9120/9190/9191/13055/13056/7500 – Embalagem com 100
sacos

8 unidadeS

Saco infectante de 240l, 10 micras, cor branca, leitoso, em polipropileno,contendo o símbolo de
substância infectante - ABNT NBR 9120/9190/9191/13055/13056/7500 – Embalagem com 100
sacos

8 unidades
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Saco de lixo de 200l, 5 micras, cor azul - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 – Embalagem

com 100 sacos

40 unidades

Saco de lixo de 20l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056  – Embalagem
com 100 sacos 12 unidade

Saco de lixo de 40l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056  – Embalagem
com 100 sacos 32 unidades

Saco de lixo de 60l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056  – Embalagem
com 100 sacos 12 unidades

Saco de lixo de 100l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 – Embalagem
com 100 sacos 80 unidades

Saco de lixo de 200l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 – Embalagem
com 100 sacos 12 unidades

Saco de lixo de 240l, 5 micras, cor preta - ABNT NBR 9190/9191/13055/13056 – Embalagem
com 100 sacos 4 unidade

Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular. 120 unidades

Desodorizador sanitário c/3 em pastilha adesiva -Aplicação: para  vaso sanitário 80 unidades

Desodorizador  ambiental,   aerosol,   sem   CFC 32 unidades

Pano Multiuso azul  (rolo- perfex ou similar) 12 unidades

Pano para limpeza (Chão) – tamanho médio 40x60cm 160 unidades

Limpa vidros (500ml) 24 unidades

Limpador multiuso concentrado (Galão 5l) 8 unidades

Flanela para limpeza, 100% de algodão, lisa, medindo entre 40x30 a 56x38cm 40 unidades

Touca embalagem 100 unidades
6 unidades

Luva Verde Grande-Par
20 unidades

Luva Verde Média-Par 30 unidades

Mascara Respirador n.95 40 unidades

Aventais 40 unidades

Lã de aço (tipo Bombril ou similar)-embalagem com 8 unidades 12 unidades
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Esponja de aço retangular 32 unidades

Removedor de cera para pisos resinados (Galão 5l) 12 unidades

4.10 – UTENSÍLIOS,     EQUIPAMENTOS     E     MATERIAIS  

4.10.1 –  A contratada deverá fornecer todo os utensílios, equipamentos e materiais necessários para a
prestação dos serviços conforme solicitação da fiscalização, conforme abaixo:

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNIDADE

1 BALDES PLÁSTICOS DE CORES DIFERENTES  12 UNIDADE

2 DESINTUPIDOR DE PIA EMBORRACHADO  12 UNIDADE

3 DESINTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO  12 UNIDADE

4 PÁ DE LIXO PLÁSTICO 12 UNIDADE

5 RODO PARA CHÃO CABO POLIDO 40CM 24 UNIDADE

6 RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS 24 UNIDADE

4.10.2 – QUANTO AOS EQUIPAMENTOS PARA A LIMPEZA

1 MÁQUINA LAVADORA E EXTRATORA 2 UNIDADE

2 MÁQUINA LAVADORA ALTA PRESSÃO 2 UNIDADE

3 ASPIRADOR DE PÓ 4 UNIDADE

4 CARRINHO DE LIMPEZA MULTIFUNCIONAL – (KIT COMPLETO) 12 UNIDADE

5 MANGUEIRA 50 METROS 1 UNIDADE

6 VASSOURA RAYON 12 UNIDADE

7 ENCERADEIRA DE BAIXA ROTAÇÃO 6 UNIDADE

8 ENCERADEIRA DE ALTA ROTAÇÃO 4 UNIDADE

9 ESCADAS COM APOIO COM 8 DEGRAUS 4 UNIDADE

10 ESCOVAS DE CERDAS DURAS DE MÃO 12 UNIDADE
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4.11 – OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, DEVEM ATENDER OS SEGUINTES CRITÉRIOS:

a) Ser exclusivamente de uso industrial, consumo mínimo de energia e água, preservando os recursos

ambientais naturais esgotáveis; rodas e rodízios em borracha;

b) Possibilidade de manutenção ou reposição rápida, em 24 horas, quando danificados;

c) Compatível com as áreas as quais se pretende utilizar;

d) Qualidade e tecnologia adequadas e compatíveis com os revestimentos institucionais e que não

ofereçam riscos à saúde ocupacional;

e) Máquinas lavadoras com ação de esfregar e limpar pisos permitindo a lavagem de pequenas e

grandes áreas com mínima produção de ruído;

f) Enceradeiras de baixa rotação para remoção de sujidade;

g) Enceradeiras de alta rotação para dar brilho em resinas;

h) Conjunto mop - Cabo de alumínio ,cumprimento de 1,40 a 1,60cm de forma a garantir postura ergo-

nômica correta para o profissional;

i) Luva tipo cabeleira – de algodão e rayon, ponta dobrada;

j) Rodo-tipo profissional, cabo 1,60 cm e base com lâmina de 0,60 cm.

k) Panos -100% em microfibra, exclusivo por setor e separados para mobília(descartáveis),piso e pa-

rede;

l) Kit para limpeza de vidros e tetos- cabos metálicos reguláveis com lâminas de borracha substituí-

veis e cabos para lavagem com luvas também substituíveis;

m) Escadas- devem possuir plataforma de apoio para segurança e dispositivos laterais para suporte de

materiais;

n) Escova de cerdas duras com cabo longo (mínimo de 0,60) para uso exclusivo na limpeza de pisos e

cerâmica de banheiros; 
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o) Carro funcional- com função de reunir e transportar materiais, devem ser com rodízios de borracha

ou material similar, constando de espremedor para cabeleiras dos mops adaptável a baldes(cores

diferentes ou balde modular com divisor de águas) possuir suporte para rodos, placas de sinaliza-

ção, pá coletora, frascos de soluções e local para transporte de material de limpeza. 

p) Caixa coletor de perfurocortantes com capacidade mínima de 13 litros, confeccionado em papelão

ondulado. 

4.12 – DOS     RESÍDUOS  

4.12.1 – Proceder ao recolhimento dos resíduos, conforme normatização vigente e o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos de Serviços de Saúde do hospital e demais exigências legais nos termos da Lei Estadu-
al no 12.300, de 16/3/06; do Decreto Estadual no 54.645 de 5/8/09; da Resolução RDC no 306 de
7/12/2004, da Resolução MMA no 358 de 29/4/2005 e da Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de
29/6/98, com o objetivo do gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde com vistas a preser-
var a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; realizando a segregação no momento da geração do
resíduo e destinando adequadamente os materiais pérfurocortantes com aquisição dos seguintes equipa-
mentos: 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE

Carro coletor de plástico, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e aditivado
com proteção UV, de cor branca com identificação de resíduo infectante 120lt tam-
pa articulada e pedal.

15 unidades

Carro coletor de cor amarela, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e aditi-
vado com proteção UV, com identificação de resíduo comum 120lt com tampa arti-
culada e pedal.

15 unidades

Coletor de resíduo de cor branca, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e
aditivado com proteção UV, com identificação de infectante 60 lt com tampa articu-
lada e pedal.

100 unidades

Coletor de resíduo de cor amarela, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e
aditivado com proteção UV, com identificação de resíduo comum 60 lt com tampa
articulada e pedal.

200 unidades  

Coletor de resíduo de cor branca, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e
aditivado com proteção UV, com identificação de infectante de 100lt com tampa ar-
ticulada e pedal.

50 unidades

Coletor de resíduo de cor amarela, injetado, polietileno de alta densidade (pead) e
aditivado com proteção UV, com identificação de resíduo comum de 100lt com tam-
pa articulada e pedal.

30 unidades

Containeres de resíduos de 240lt nas cores: branca para resíduo infectante Amare-
lo para resíduo comum Azul para resíduo reciclável, injetado, polietileno de alta
densidade (pead) e aditivado com proteção UV – MAT 041150

1 unidade de cada

Container de 1.000 Litros nas cores cinza escuro ou preto, de plástico,    injetado.
Polietileno de alta densidade (pead) e aditivado com proteção UV.

2 unidades

Container de 1.000 Litros na cor branco, de plástico, injetado. Polietileno de alta 2 unidades
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densidade (pead) e aditivado com proteção UV, com identificação de resíduo infec-
tante.

4.12.2 – proceder ao recolhimento dos resíduos hospitalares de forma a contemplar as etapas de segrega-
ção, coleta interna, armazenamento, transporte interno, com vistas ao transporte externo, tratamento e dis-
posição final, sempre obedecendo as normas da ABNT e a legislação vigente;

4.12.3 – executar, em conjunto com a CONTRATANTE, o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços
de Saúde devendo contemplar todos os Grupos de Resíduos gerados no estabelecimento (Grupos A, B, C,
D e E), e atender integralmente ao estabelecido no roteiro constante da Lei Federal 12.305/2010 ; Resolu-
ção RDC no 306 de 7/12/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005.

4.12.3.1 – DESCRIÇÃO DOS GRUPOS:

GRUPO     A  : Resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à presen-
ça de agentes biológicos. Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais usa-
dos em experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos; excre-
ções, 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 apresentam risco potencial à saúde e ao meio ambiente devido às suas caracte-
rísticas químicas. Enquadram-se nesse 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 NBR 10004 da ABNT (tóxi-
cos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

GRUPO   C  :   Resíduos comuns são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos anterior-
mente.

GRUPO   D  : Materiais perfuro cortantes ou escarificantes , tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes,
ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capi-
lares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas

4.12.4 – embalar os resíduos hospitalares em saco plástico específico padronizado, branco leitoso, espes-
sura padronizada pela ABNT (saco lixo tipo II da 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 sím-
bolo da substância infectante, posicionando a um terço da altura a partir de baixo). O fabricante do saco de-
verá deter o registro no órgão de Vigilância Sanitária competente do Ministério da Saúde, conforme Lei Fe-
deral n° 6360/76, regulamentada pelo Decreto Federal nº 79.094/77 e, ainda, possuir comprovante de regis-
tro ou certificado de isenção do produto;

4.12.5 – utilizar, obrigatoriamente, paramentação, incluindo bota e luva de borracha (expurgo), quando do
manuseio do resíduo embalado e de sua retirada após esse procedimento;

4.12.6 – fornecer e utilizar, durante a coleta e transporte de resíduo interno, carrinho próprio para resíduo
comum, químico e  infectante, fechado com tampa, lavável, com cantos arredondados e sem emenda na es-
trutura conforme RDC 306 de 7 de dezembro de 2004 e CONAMA n 358/2005;
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4.12.7 – armazenar o resíduo, devidamente embalado, no depósito de resíduos indicado pelo CONTRATAN-
TE;

4.12.8 –  proceder à lavagem e desinfecção dos contêineres,carro coletores e coletores ou similares e de
área reservada aos expurgos;

4.12.9 – separar adequadamente as pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cád-
mio, mercúrio e seus compostos dispondo-as para o apropriado descarte através do encaminhamento para
os estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas in-
dústrias, ou repasse aos fabricantes e importadores, para que esses adotem, diretamente ou por meio de
terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente ade-
quada, em face dos impactos negativos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado desses ma-
teriais. Essa obrigação atende à Resolução CONAMA nº 401, de 5/11/2008, que revoga a Resolução CO-
NAMA nº 257 de 30/06/1999. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e fras-
cos de aerossóis em geral;

4.12.10 – 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, os quais
serão disponibilizados pelo CONTRATANTE. No programa de Coleta de Resíduos Sólidos, a CONTRATA-
DA, deverá observar os seguintes conceitos:

4.12.10.1  – MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS - Materiais para os quais ainda não são aplicadas técnicas de
reaproveitamento, os quais são denominados REJEITOS, tais como: lixo de banheiro; papel higiênico; lenço
de papel e outros como: cerâmicas, pratos, vidros pirex e similares; trapos e roupas sujas; toco de cigarro;
cinza e ciscos (que deverão ser segregados e acondicionados separadamente para destinação
adequada(acondicionadas em separado); papéis plastificados, metalizados ou parafinados; papel vegetal);
acrílico; lâmpadas fluorescentes (acondicionadas em separado); papéis plastificados e carbono e fotografi-
as; fitas e etiquetas adesivas; copos descartáveis de papel; espelhos, vidros planos, cristais; pilhas (acondi-
cionadas em separado e enviadas para fabricante);

4.12.10.2 – MATERIAIS RECICLÁVEIS - Para os materiais secos recicláveis, deverá ser seguida a padroni-
zação 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;

4.12.11 – Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de produtos biodegradáveis, obser-
vando o registro de produtos saneantes domissanitários com finalidade antimicrobiana nos termos da Porta-
ria 15/MS/SNVS, de 23 de agosto de 1988;

4.12.12  – Administrar os estoques e a distribuições relativas aos itens sacos para recolhimento de lixo, sa-
bonete, papel toalha e papel higiênico, os quais serão fornecidos pela CONTRATADA para a utilização no
hospital, de forma a comprovar a utilização racional e sem desperdício;

4.12.13– Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos serviços deverá observar
regra basilar de menor toxidade, livre de corantes e redução drástica de hipoclorito de sódio;

4.12.14 – Observar rigorosamente, quando da aplicação e/ou manipulação de detergentes e seus congêne-
res, no que se refere ao atendimento das prescrições do artigo 44, da Lei nº 6.360 de 23 de setembro de
1976 e do artigo 67, do Decreto nº 79.094 de 05 de janeiro de 1977, as prescrições da Resolução Normativa
nº 1, de 25 de outubro de 1978;

4.12.15 –  Fornecer saneantes domissanitários devidamente registrados no órgão de vigilância sanitária
competente do Ministério da Saúde (artigos 14 e 15 do decreto nº 79.094, de janeiro de 1997, que regula-
menta a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976);
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4.12.16 – Não se utilizar, na prestação dos serviços, conforme Resolução ANVISA nº 913, de 25 de junho
de 2001, de saneantes domissanitários de Risco I, listados pelo art. 5º da Resolução RDC nº184 de 22 de
outubro de 2001, que revoga a Resolução nº 336, de 30 de julho de 1999;

4.12.17 – Não utilizar saneantes domissanitários fortemente alcalinos apresentados sob a forma de líquido
premido (aerossol), ou líquido para pulverização, tais como produtos para limpeza de fornos e desincrusta-
ção de gorduras, conforme Portaria DISAD - Divisão Nacional de Vigilância Sanitária nº 8, de 10 de abril de
1987 e nº 13/MS/SNVS de 20 de junho de 1988.

4.12.18 –  Observar a rotulagem quanto aos produtos desinfetantes domissanitários, conforme Resolução
RDC nº 326, de 09 de novembro de 2005, que revoga a Resolução RDC nº 174, de 08 de julho de 2003, e
os anexos 4 e 5 da Portaria 321/MS/SNVS, de 08 de agosto de 1997;

4.12.19 – Somente aplicar saneantes domissanitários cujas substâncias tensoativas aniônicas utilizadas em
sua composição sejam biodegradáveis, conforme disposições da Portaria nº 874, de 05 de novembro de
1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre Biodegradabilidade dos Tensoativos Aniônicos para Produ-
tos Saneantes Domissanitários. Considera-se biodegradável a substância tensoativa susceptível de decom-
posição e biodegradação por microrganismos; com grau de biodegradabilidade mínimo de 90%. 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 uti-
lizada na formulação do saneante ou no produto acabado;

4.12.20 – Quando da aplicação de álcool, 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 ani-
dro;

4.12.21 – Não utilizar produtos que contenham benzeno em sua composição, conforme Resolução - RDC nº
252, de 16 de setembro de 2003, em face da necessidade de serem adotados procedimentos para reduzir a
exposição da população frente aos riscos avaliados pela IARC - International Agency Research on Cancer,
Agência de pesquisa referenciada da Organização Mundial de Saúde, para analisar compostos suspeitos de
causarem câncer. Uma vez que a substância foi categorizada como cancerígena para humanos, a necessi-
dade de resguardar a saúde humana e o meio ambiente e considerando os riscos de exposição, a tornam
incompatível com as precauções recomendadas pela Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, Decreto n.º
79.094, de 5 de janeiro de 1977 e a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

4.12.22 –  Não utilizar saneantes domissanitários que apresentem associação de inseticidas a ceras para
assoalhos, impermeabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza, nos termos da Resolução Normati-
va CNS n°0 1, de 04 de abril de 1979;

4.12.23 – Observar a necessidade de Selo Ruído nos equipamentos com geração de ruído durante a sua
utilização, como forma de indicação do nível de potência sonora, medido em decibel - Db(A), conforme Re-
solução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à saúde
física e mental, afetando particularmente a audição, além de causar transtornos ao desenvolvimento das ati-
vidades do hospital;

 4.12.24  –  Preparar um manual operacional baseado em boas práticas, recomendações dos fabricantes
dos produtos utilizados, instruções da vigilância sanitária, instruções da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar - CCIH da unidade de saúde e obrigações trabalhistas. Este manual operacional deve ser entre-
gue para aprovação da CONTRATANTE, antes do início da prestação dos serviços, contendo obrigatoria-
mente:

a) rotinas de execução de limpeza nas áreas críticas, semicríticas e não críticas;

b) rotinas de recolhimento de lixo hospitalar
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c) rotinas de utilização dos equipamentos, materiais e produtos;

d) fluxos de materiais e pessoas;

e) quadro de pessoal;

f) quadro de horário;

g) fichas técnicas dos produtos de limpeza a serem utilizados;

h) métodos de controle e administração de estoques dos consumíveis;

i) Saúde Ocupacional

 4.12.25– O manual deverá atender, além da legislação, as determinações da CCIH – Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar e da administração da Unidade de Saúde. Como referência deverão ser observadas,
no mínimo, as orientações contidas nos manuais: “Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfície Segu-
rança do Paciente em Serviço de Saúde ANVISA de 2010; Manual Técnico de Limpeza e Desinfecção de
Superfícies Hospitalares e Manejo de Resíduos IBAM/COMLURB,2010.

5 – DO VALOR ESTIMADO

5.1 – Estima-se para o referido objeto o valor global de R$ _________ (…….)

6 – DOS   PRAZOS  

6.1 – DA     VIGÊNCIA     CONTRATUAL  

O prazo de contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço,
expedida pelo departamento de gestão do Hospital Geral da Japuíba, cuja eventual prorrogação se dará
com base no art, 57 da Lei federal nº 8.666/93.

6.2 – DA     EXECUÇÃO     DO     SERVIÇO  

O prazo de execução do serviço será de 5 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de 
Serviço, expedida pelo Hospital Geral da Japuíba.

6.3 – DA     PROPOSTA  

O prazo de validade será de 60 (sessenta) dias, da data de entrega da proposta.

7 – DO     RECEBIMENTO     DO     OBJETO  

7.1 –  Executado o serviço, o objeto será recebido pelo responsável por seu acompanhamento e
fiscalização, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme a seguir:

I – provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado;

II – definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, em até 30 (trinta)
dias, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.
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7.2  -  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  pelo  Município  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da
CONTRATADA pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto
contratado, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou por este Termo.

8 – OBRIGAÇÕES     E     RESPONSABILIDADES  

As partes devem cumprir as cláusulas avençadas neste Termo, respondendo pelas consequências de sua
inexecução total ou parcial.

8.1 – DA     CONTRATADA  

8.1.1 –  Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

8.1.2 – Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas
com  impostos,  tributos  de  qualquer  natureza,  encargos  previdenciários  e  trabalhistas  decorrentes  do
pessoal utilizado na prestação do serviço.

8.1.3 – Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo na execução do
serviço.

8.1.4 –  Prestar  todo  e  qualquer  esclarecimento  ou  informação  solicitada  pela  fiscalização  do
CONTRATANTE.

8.1.5 – Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas
neste Termo.

8.1.6 – Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.

8.1.7  –  Corrigir,  prontamente,  quaisquer  erros  ou  imperfeições,  atendendo,  assim,  as  reclamações,
exigências ou observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

8.1.8  –  Comunicar  o CONTRATANTE,  por  escrito,  no prazo máximo de 24 (vinte  e quatro)  horas que
anteceder o prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.9 – Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em
parte, objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

8.1.10 – Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente en-
volvidos na execução dos serviços;

8.1.11 – Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus fun-
cionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

8.1.12 – Implantar de forma adequada, e em conjunto com o gestor do contrato e a CCIH – Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar, o plano, a execução e a supervisão permanente dos serviços, garantindo
suporte para atender a todas as necessidades para manutenção de limpeza das áreas requeridas;

8.1.13 – Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos,
utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas para a boa execução dos ser-
viços onde estes equipamentos devem ser de uso industrial de consumo mínimo de energia e água de ma-
neira a preservar os recursos ambientais naturais esgotáveis, de manutenção e ou reposição rápida quando
danificados e compatíveis com áreas as quais se pretende utilizar, com observância às recomendações
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aceitas pela boa técnica, normatização vigente, em especial a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde);

8.1.14 – Executar os serviços, dentro do possível, em horários que não interfiram no bom andamento da ro-
tina de funcionamento do hospital;

8.1.15 – Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Portaria 15/MS/SNVS de 23/08/88 -
Fenólicos; quaternários de amônio; compostos orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e de-
rivados; álcoois e glicóis; biguanidas; e da RDC n184 de 22de outubro de 2001 e RDC40 de 5 de junho de
2008 RDC n14 de 28 de fevereiro de 2007.

8.1.16 – Apresentar a 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 bási-
cas dos produtos aprovados, bem como respectivos laudos de testes de laboratório credenciado para esse
fim;

8.1.17 –  Apresentar a 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;

8.1.18 –  Utilizar somente produtos depois de devida aprovação pela Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar - CCIH e autorização do gestor do contrato;  

8.1.19 – Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos ser-
viços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações;

8.1.20 – Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas con-
dições de uso, devendo aqueles danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equi-
pamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;

8.1.21 – Disponibilizar empregados com instrução mínima de primeiro grau, capacitados a ler, a escrever e
entender instruções escritas, uniformizados e portando crachá com foto recente, e na quantidade necessá-
ria para a prestação plena dos serviços;

8.1.22 – Efetuar, as suas expensas, as adaptações que julgar necessárias nas dependências da CONTRA-
TANTE, mediante prévia e expressa autorização, para a execução das suas atividades;

8.2 – DO     CONTRATANTE  

8.2.1 – Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma
que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA. 

8.2.2 – Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

8.2.3 –  Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos
estabelecidos neste Termo.

8.2.4 – Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

8.2.5 – Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento
das obrigações.
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8.2.6 –  Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às
exigências do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem
qualquer ônus para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

8.2.7  –  Efetuar  o  controle  de  qualidade  dos  serviços  prestados,  mediante  formulários  de  avaliação
destinados para esse fim.

8.2.8 – Facilitar, por todos seus meios,.o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso as
suas instalações.

8.2.9  –  Prestar  informações  e  esclarecimentos  que  eventualmente  venham  a  ser  solicitados  pela
CONTRATADA e que digam respeito à natureza dos serviços a executar.

9 - QUALIFICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO

9.1 - O licitante deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação para participar do certame:

Habilitação Econômica Financeira

 Certidões  negativas  de  falências  e  concordatas  expedidas  pelos  distribuidores  da  sede.  Se  o
licitante não for sediado na Comarca de Angra dos Reis, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração  oficial  da  autoridade  judiciária  competente,  relacionando  os  distribuidores  que,  na
Comarca  de  sua  sede,  tenham  atribuição  para  expedir  certidões  negativas  de  falências  e
concordatas.

-   Não  será  causa  de  inabilitação  do  licitante  a  anotação  de  distribuição  de  processo  de
recuperação judicial  ou de pedido de homologação de  recuperação  extrajudicial,  caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente item, que o plano
de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo competente.

 Declaração, emitida pelo Contador, assinada e com o número do Registro do Conselho Regional de
Contabilidade,  que o licitante  está  dispensado da apresentação do Balanço Patrimonial  e  suas
demonstrações;

 Balanço Patrimonial do último exercício social, apresentado na forma da lei, vedada a substituição
por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo  ser  atualizado  por  índices  oficiais,  quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste Pregão, visando
comprovar:

Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

    ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ILG =  -----------------------------------------------------------------------------------

    PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

                ATIVO CIRCULANTE
 ILC =  -------------------------------------
               PASSIVO CIRCULANTE

                               ATIVO TOTAL
SG = -----------------------------------------------------------------------------------
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
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Habilitação Técnica:

Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Certidão que comprove o registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que
estiver vinculado a licitante, pertinente ao ramo de atividade objeto desta licitação.

b) Qualificação técnico-profissional:

b.1) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)  Certidão(ões) de Acervo Técnico,  devidamente
registrado(s)  no  respectivo  conselho,  que  comprove(m)  ter  um  de  seu(s)  responsável(is)
técnico(s),  detentor(es)  de  Atestado  de  Responsabilidade  Técnica,  executado  serviço  de
característica(s) e complexidade semelhantes  e que façam referência as parcelas de maior
relevância, de forma clara e precisa, na execução de serviços de limpeza  e conservação de
unidades hospitalares, com as seguintes características:

-  Limpeza,  conservação  e  higienização  em  áreas  ambulatoriais,  hospitalares,
laboratoriais, sanitários e mobiliário hospitalar, conforme características, quantidades,
metragem quadrada e prazos definidos no termo de referência;

 c)  Comprovação  de  vínculo  profissional  com  o(s)  detentor(es)  da(s)  referida(s)  Certidão(ões)  e
Atestados(s), citado(s) na alínea anterior, mediante a apresentação da Certidão de Registro no respectivo
conselho, de uma das seguintes alternativas, quais sejam, cópia da ficha de registro do empregado, cópia
da carteira de trabalho (CTPS), cópia do contrato de trabalho, em que conste o licitante como contratante,
ou, cópia do contrato social do licitante, em que conste o profissional como sócio, ou, ainda, de declaração
de  contratação  futura  do  profissional,  acompanhada  da  anuência  deste,  devendo  esse  vínculo  ser
confirmado no ato da assinatura do contrato.

c.1) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional,
como comprovação técnica, ambas serão inabilitadas.

d) Demonstração através da apresentação de 01 (um) ou mais atestado(s), contrato(s) e/ou declaração
(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

d.1)  aptidão  para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em  características  e
quantidades  com  o  objeto  desta  licitação,  demonstrando  que  a  licitante  administra  ou
administrou serviços terceirizados, com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do número de
empregados que serão necessários para suprir os postos contratados em decorrência desta
licitação.  Fica  esclarecido  que  será  aceito  o  somatório  de  atestados  e/ou  declarações  de
períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

e) Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e
pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual.

f)  Não  será  permitida  a  participação  na  licitação  das  pessoas  jurídicas  constituídas  sob  a  forma  de
cooperativas, tendo em vista a natureza do serviço a ser contratado (Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º;
súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º, incisos I, II).
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10 – DA VISITA TÉCNICA

10.1  A visita técnica será facultativa, e poderá ser agendada a partir da data da publicação do edital, até 02
(dois) dias úteis antes da data designada para a realização do certame, com o objetivo de inteirar-se das
condições e grau de dificuldade existentes.

10.1.1) A visita técnica será realizada nas instalações do local de execução dos serviços, para o correto
dimensionamento e elaboração da proposta. O licitante será acompanhado por servidor designado para
esse fim.

10.1.2) A visita deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 10 horas às 16 horas, devendo
o  agendamento  ser  efetuado  previamente  pelo  telefone  (24)  3377-5597  ou  pelo  e-mail
hgj.manutencaoeng@angra.rj.gov.br

10.1.3) Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconheci -
mento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações
assumidas em decorrência da execução do objeto deste Pregão.

11 – DA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

11.1- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

11.2- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

11.3- A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirar a Nota de 
Empenho, ou revogar a licitação. 

12 – DA FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e a fiscalização da contratação, caberá ao servidor designado pelo Hospital Geral da
Japuíba, que determinará o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos termos do art.
67 da Lei Federal nº 8.666/93 e, sua falta ou impedimento, pelo seu substituto.

13 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do serviço, os interessados:

I)  cuja  falência  tenha  sido  decretada,  ou  tenha  concordata  concedida,  em concurso  de  credores,  em
dissolução, em processo de liquidação e em consórcios ou associações de empresas, qualquer que seja
sua forma de constituição;

II) suspensos temporariamente de participação em licitação e impedidos de contratar com a Administração,
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93;
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III) declarados inidôneos para licitar ou contratar com qualquer órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei nº 8.666/93;

IV) cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste procedimento licitatório;
V) que se encontrem enquadrados nas vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei nº 8.666/93;

VI) constituídos sob a forma de cooperativas que configurem intermediação de mão de obra subordinada
(Lei Federal nº 12.690/2012, art. 5º; súmula 281 do TCU; Instrução Normativa nº 02/008 do MPOG, art. 4º,
incisos I, II).

Angra dos Reis______ de_______________________ de 20___.

____________________________________
Carimbo e assinatura do responsável

Aprovo, em____ de ___________________ de20_____.

__________________________________________
Carimbo e assinatura do Presidente
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ANEXO II

PLANILHA DE CUSTOS

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hgj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 64 de 86

Processo: 2017012745

Folha:

_______________

Rubrica

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação do Hospital Geral da Japuiba
Departamento de Licitações

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

_______________________________________________________________________________
Rua Japorangra, 1700 – Japuíba – Angra dos Reis – CEP.: 23.934-055

CNPJ: 26.830.623/0001-85 – Telefone: (24) 3368-6680
E-mail: hgj.licitacao@angra.rj.gov.br

Página 65 de 86

Processo: 2017012745

Folha:

_______________

Rubrica

mailto:hgj.licitacao@angra.rj.gov.br


Estado do Rio de Janeiro    
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Fundação do Hospital Geral da Japuiba
Departamento de Licitações

ANEXO IV

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
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ANEXO V

CARTA DE CREDENCIAMENTO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Pregoeiro
Ref. Pregão nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

Pela  presente,  fica  credenciado(a)  o(a)  Sr.(a)  ________________,  inscrito(a)  no  CPF sob  o  nº
__________, portador(a)  da cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, ou no seu
impedimento o  (a)  Sr.(a)  ________________,  inscrito(a)  no CPF sob o nº  __________,  portador(a)  da
cédula de identidade nº ______, expedida por _____________, para representar  ______________ , inscrita
no CNPJ sob o nº_______________, junto ao Município de Angra dos Reis, pela Secretaria __________
(ou  Entidade  da  Administração  Indireta),  na licitação  acima referida,  a  quem se  outorga  poderes  para
rubricar propostas dos demais Licitantes,  assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações,
receber  notificação,  tomar  ciência  de  decisões,  recorrer,  desistir  da  interposição  de  recursos,  acordar,
transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no
procedimento em referência.

Local, em _____ de ______________ de 2017

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:
(1)  A carta  escrita  no  modelo  acima  deverá  ser  entregue  fora  dos  envelopes  relacionados  no  Edital,
juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a
legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2)  Deverá  ser  entregue,  juntamente  com a  Carta  de  Credenciamento,  a  cópia  simples  da  cédula  de
identidade do representante designado.
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao Pregoeiro
a/c Sr.               
 Pregoeiro
Ref. Pregão nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

 (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           , neste ato
representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº _______,
portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, sob as penas da Lei, para fins do
disposto no inciso VII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, DECLARA que cumpriu
plenamente  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  para  participação  da  licitação  na  modalidade  pregão
referida em epígrafe.

Local, em _____ de ______________ de 2017.

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) )

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:
1 –  ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA DE FORMA AVULSA, FORA DE QUALQUER
DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS OU DE HABILITAÇÃO).
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao  Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que é microempresa, empresa de
pequeno porte ou empresário individual, cumprindo, assim, os  requisitos legais para tal qualificação, nos
termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma,
estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

Local, em _____ de ______________ de 2017

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) )

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM
CNPJ)
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ANEXO VIII

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA inteira submissão aos preceitos legais
em vigor, e as cláusulas e condições constantes no edital nº 014/2017/REMARCAÇÃO I do Município de
Angra dos Reis, referente ao Processo nº 2017012745, que cotamos como preço global, para a execução do
serviço,  objeto  desta  licitação,  o  valor  de  R$_____(________),  estando  já  incluídos  neste  valor  o
fornecimento de todos os equipamentos, materiais, mão de obra e quaisquer insumos necessários a
perfeita  execução do  serviço,  bem como,  todos  os  tributos,  tarifas  e  despesas  de  qualquer  natureza,
incidentes sobre os serviços a serem executados. Que em caso de divergência no preço apresentado em
algarismo  e  por  extenso,  prevalecerá  este  último.  E  que  o  prazo  de  validade  desta  proposta  é  de  60
(sessenta) dias, a contar da data de apresentação das propostas.

Local, em _____ de ______________ de 2017

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO  IX

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________,  DECLARA,  sob as
penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da
Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Local, em _____ de ______________ de 20XX

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (DISPENSADO EM CASO DE PAPEL TIMBRADO COM
CNPJ)
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu,  ___(nome)____,  nacionalidade,  profissão,  estado  civil,  R.G.,  CPF,  residente  e  domiciliado
____________, bairro, cep, ocupando o cargo de ......, na entidade ......,declaro sob as penas da lei, que sou
pessoa de idoneidade moral ilibada perante a sociedade e órgãos públicos representativos dos poderes
competentes, nada havendo que desabone minha conduta.

Data

ASSINATURA DO DECLARANTE
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ANEXO XI

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr.               
Ref. Pregão nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

              (Entidade)      , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______,  DECLARA que  até a presente data inexistem
fatos supervenientes à emissão das certidões apresentadas, impeditivos para sua habilitação no presente
certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação.   

Local, em _____ de ______________ de 20XX

_______________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 001/2017

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, em especial o
art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutida com ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;

c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de  qualquer  outro
participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação
do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido do ÓRGÃO LICITANTE antes da abertura oficial das propostas e;

f)  que está plenamente ciente do teor  e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2017.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E

PESSOAL

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 001/2017

                (Entidade)      ,   inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)           ,
neste ato representada pelo seu representante legal, o(a)  Sr.(a) ___________,  inscrito(a) no CPF sob o nº
_______, portador(a)  da cédula de identidade nº _______,  DECLARA, sob as penas da lei, para fins do
pregão referenciado, que a empresa tem em disponibilidade os equipamentos, máquinas, bem como a
mão de obra, incluindo os profissionais técnicos (§ 6º, do Artigo 30 da Lei Federal 8.666/93), a fim de
possibilitar a execução dos serviços no prazo estabelecido neste pregão.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2017.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XIV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU RENÚNCIA

Local e data
Ao
Pregoeiro
a/c Sr(a).               
Ref. Pregão Presencial nº 014/2017/REMARCAÇÃO I

A  empresa  _____________________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
__________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  Sr.(a)
________________________________________,  portador  do  Documento  de  Identidade  nº
___________________, inscrito no CPF sob o nº ________________________, DECLARA que:

(     )  realizou visita técnica, vistoriando minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes
do objeto do Edital de Pregão nº _____/2017, e tomou conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletou informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração
da proposta comercial;

(   )  optou  pela  não  realização  de  visita  técnica  assumindo  inteiramente  a  responsabilidade  ou
consequências  por  essa  omissão,  mantendo as  garantias  que vincularem nossa  proposta  ao  presente
processo licitatório.

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2017.

______________________________
ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)
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ANEXO XV – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº __ /2017
PROCESSO N.º 2017012745

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E DE
CONSERVAÇÃO  DAS  ÁREAS  INTERNAS,  EXTERNAS,
PARA ATENDER A FUNDAÇÃO HOSPITAL GERAL DA
JAPUÍBA,  COM  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS,
FERRAMENTAS  E  EQUIPAMENTOS QUE  ENTRE  SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, PELA
SECRETARIA DE  SAÚDE,  COMO  CONTRATANTE,  E  A
__________________  (NOME  DA  EMPRESA),  COMO
CONTRATADA.

O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, tendo como órgão gestor a Fundação Hospital Geral da Japuíba, com
sede na Rua Japorangra, nº 1.700 - Japuíba, Angra dos Reis/RJ, doravante denominado CONTRATANTE,
representado neste ato pelo Sr. Sebastião Faria de Souza, Secretário Hospitalar, e a sociedade empresária
____________________ (CONTRATADA),  situada na ____________ (ENDEREÇO), inscrita no CNPJ/MF
sob  o  nº  _________,  daqui  por  diante  denominada  CONTRATADA,  representada  neste  ato  por
_______________  (REPRESENTANTE  LEGAL),  cédula  de  identidade  nº  ______,  domiciliado  (a)  na
______________ (ENDEREÇO), resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
contínuos de limpeza técnica hospitalar e de conservação das áreas internas, externas,  para atender a
Fundação Hospital Geral da Japuíba, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos. , com
fundamento no processo administrativo nº 2017012745, que se regerá pelas normas da Lei Federal n.º 8.666,
de 1993, e alterações, e do instrumento convocatório, aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita
e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de contínuos de limpeza técnica hospitalar e de
conservação das  áreas  internas,  externas,  para  atender  a  Fundação  Hospital  Geral  da  Japuíba,  com
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos., na forma do Termo de Referência e do instrumento
convocatório.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço,  desde  que  posterior  à  data  de  publicação  do  extrato  deste  instrumento  no  Boletim Oficial  do
Município, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior à data
convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art.
57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Promover o acompanhamento e fiscalização durante o fornecimento do objeto contratado, de forma que
sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas da CONTRATADA. 

b) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado neste Termo.

c) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos
neste Termo.

d) Expedir a Ordem de Serviço por qualquer meio de comunicação que possibilite a comprovação do
respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

e) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para o fiel cumprimento das
obrigações.

f) Notificar a CONTRATADA, caso constate que as características básicas não correspondem às exigências
do presente Termo, que providenciará a correção, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem qualquer ônus
para o CONTRATANTE, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

g) Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante formulários de avaliação destinados
para esse fim.

h) Facilitar, por todos seus meios,.o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalações.

i) Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados pela CONTRATADA e
que digam respeito à natureza dos serviços a executar.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Manter durante a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da contratação, devendo comunicar o
CONTRATANTE a superveniência de fatos impeditivos da manutenção dessas condições.

b) Prestar o serviço de forma condizente ao objeto deste Termo promovendo por sua conta despesas com
impostos, tributos de qualquer natureza, encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes do pessoal
utilizado na prestação do serviço.

c) Nomear preposto para, durante o período de vigência da contratação, representá-lo  na execução do
serviço.

d) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do CONTRATANTE.

e) Respeitar o prazo da execução do serviço, bem como, cumprir todas as demais exigências impostas
neste Termo.

f) Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a Terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo durante a execução do serviço, respondendo por si e por seus sucessores.
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g) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou
observações feitas pela fiscalização do CONTRATANTE.

h) Comunicar o CONTRATANTE, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que anteceder o
prazo de execução do serviço, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

i) Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá subcontratar ou transferir a outrem, no todo ou em parte,
objeto da contratação definida neste Termo, sem prévia anuência do CONTRATANTE.

j) Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários diretamente envolvi-
dos na execução dos serviços;

k) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus funcioná-
rios acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

l) Implantar de forma adequada, e em conjunto com o gestor do contrato e a CCIH – Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar, o plano, a execução e a supervisão permanente dos serviços, garantindo suporte
para atender a todas as necessidades para manutenção de limpeza das áreas requeridas;

m) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os produtos, uten-
sílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas para a boa execução dos serviços
onde estes equipamentos devem ser de uso industrial de consumo mínimo de energia e água de maneira a
preservar os recursos ambientais naturais esgotáveis, de manutenção e ou reposição rápida quando danifi-
cados e compatíveis com áreas as quais se pretende utilizar, com observância às recomendações aceitas
pela boa técnica, normatização vigente, em especial a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços
de Saúde);

n) Executar os serviços, dentro do possível, em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de
funcionamento do hospital;

o) Utilizar produtos com os princípios ativos permitidos segundo a Portaria 15/MS/SNVS de 23/08/88 - Fe-
nólicos; quaternários de amônio; compostos orgânicos e inorgânicos liberadores de cloro ativo; iodo e deri-
vados; álcoois e glicóis; biguanidas; e da RDC n184 de 22de outubro de 2001 e RDC40 de 5 de junho de
2008 RDC n14 de 28 de fevereiro de 2007.

p) Apresentar a 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;

q) Apresentar a CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise
e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da CONTRA-
TADA, ou com terceiros;

r) Utilizar somente produtos depois de devida aprovação pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- CCIH e autorização do gestor do contrato;  

s) Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços,
objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações;

t) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições
de uso, devendo aqueles 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;
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u) Disponibilizar empregados com instrução mínima de primeiro grau, capacitados a ler, a escrever e enten-
der instruções escritas, uniformizados e portando crachá com foto recente, e na quantidade necessária para
a prestação plena dos serviços;

v) Efetuar, as suas expensas, as adaptações que julgar necessárias nas dependências da CONTRATANTE,
mediante prévia e expressa autorização, para a execução das suas atividades;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por todos os ônus,
encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer
outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de
obra necessária à completa realização dos serviços, até o seu término.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus trabalhistas
gerados por seus empregados, que porventura serão utilizados por força da execução do presente contrato.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Em  caso  do  ajuizamento  de  ações  trabalhistas  pelos  empregados  da
CONTRATADA ou da verificação da existência  de  débitos  previdenciários,  decorrentes  da execução do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do Município de Angra dos Reis no polo passivo como
responsável subsidiário, o CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas,  o correspondente a 03
(três) vezes o montante dos valores em cobrança, que serão complementados a qualquer tempo com nova
retenção em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO – A retenção prevista no parágrafo anterior será realizada na data do conhecimento
pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou da verificação da existência de débitos
previdenciários.

PARÁGRAFO QUINTO – Somente será liberada com o trânsito em julgado da decisão de improcedência dos
pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO  SEXTO  –  Não  ocorrendo  nenhuma  das  hipóteses  previstas  no  parágrafo  anterior,  o
CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos previdenciários, com
o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisão final da ação
trabalhista ou decisão final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será pleiteado em processo
administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da condenação/dívida.

CLÁUSULA QUINTA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias,
para o corrente exercício de 2017, assim classificados:

20171158        33.3301.10.302.0181.2674.339039.2004          Empenho: _____

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações
orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$_______________ (POR EXTENSO).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente no contrato, decorrido o
prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se referir, assim entendido o acordo,
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convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta de licitação,
poderá a CONTRATADA fazer jus a repactuação do valor contratual referente aos custos decorrentes de
mão de obra, se estes estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o
índice que tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art. 40, INCISO XI, da Lei
Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001. (Parágrafo alterado pela Resolução PGE
nº 3.374 de 28.06.2013).

PARÁGRAFO SEGUNDO –  A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato
gerador que deu ensejo ao último reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO –  Os reajustes serão precedidos de requerimento da CONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de
custos e formação de preços e do novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO –  É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na
proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa,
acordo, convenção coletiva ou dissídio.

PARÁGRAFO QUINTO – Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, o
reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a categoria, nos moldes da
Lei Complementar n.º 103/2000.

PARÁGRAFO SEXTO – O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze) meses da data
da apresentação da proposta, ou orçamento a que se vincular, de acordo com o IGP-M que deverá retratar
a variação efetiva dos insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art.
40, inciso XI, da Lei Federal n.º 8.666/93 e os arts. 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 2001.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do 
instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução e da legislação vigente, 
respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão
constituída de 02 (dois) membros designados pelo (a)  SECRETÁRIO HOSPITALAR, conforme ato de
nomeação.

PARÁGRAFO SEGUNDO –  O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem ao do
pagamento, na seguinte forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo primeiro,
que deverá ser elaborado no prazo de 15(quinze dias) horas após a entrega do serviço;

b) Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parágrafo
primeiro, após decorrido o prazo de 30(trinta) dias, para observação e vistoria, que comprove o
exato cumprimento das obrigações contratuais.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para verificação quanto ao recebimento do objeto a Comissão deverá verificar
os relatórios das unidades de saúde nos que tange à frequência dos funcionários da contratada bem como à
efetiva execução do serviço.

PARÁGRAFO QUARTO -  A  nota  fiscal  deverá  ser  glosada  caso  haja  ausência  de  funcionários  e
consequente não execução do serviço. 
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PARÁGRAFO QUINTO – A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de responsabilidade
administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência,
comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e
processos de inspeção,  verificação e controle  adotados pela  fiscalização,  obrigando-se a lhes fornecer
todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que
forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui
ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável  por  danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,  decorrentes de
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes
de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do
contrato,  podendo o CONTRATANTE,  a  qualquer tempo,  exigir  a  comprovação do cumprimento de tais
encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidão Negativa de Débito
junto  ao  INSS  (CND),  a  Certidão  Negativa  de  Débitos  de  tributos  e  Contribuições  Federais,  Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os
respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  A ausência  da  apresentação  dos  documentos  mencionados  no  parágrafo
segundo ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s) devida(s), que só poderá ser realizado
mediante a regularização da falta.

PARÁGRAFO QUARTO – A fiscalização do contrato poderá a qualquer tempo, caso tome conhecimento de
existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade superior a retenção do pagamento
à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto da cláusula nona.

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ ________ (POR EXTENSO), em 12
(doze)  parcelas,  no  valor  de  R$_____  (POR  EXTENSO),  cada  uma  delas,  sendo  efetuadas  mensal,
sucessiva e diretamente na conta corrente nº _____, agência ____, de titularidade da CONTRATADA, junto à
instituição financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua
agência  da  instituição  financeira  contratada  pelo  Município  ou  caso  verificada  pelo  CONTRATANTE  a
impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo
Município de Angra dos Reis, abrir ou manter conta-corrente naquela instituição financeira, o pagamento
poderá ser feito mediante crédito em conta-corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais
ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O pagamento da segunda e demais parcelas mensais  do contrato  só será
efetuado  mediante  demonstração  do  cumprimento  das  obrigações  sociais  e  trabalhistas,  relativas  aos
empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior à data do pagamento, de acordo com o
disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  A  CONTRATADA  deverá  encaminhar  a  fatura  para  pagamento  a
_______________  (FISCAL  DESIGNADO),  sito  à  _______________  (ENDEREÇO),  acompanhada  de
comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os
encargos relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo e terceiro, o prazo
para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar  da data final  do período de
adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO – Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto,
devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SEXTO – Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da
respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de
ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IGP-M e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste
edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado da data
da assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5 % (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei Federal n.º
8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória.

PARÁGRAFO PRIMEIRO –A garantia prestada deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
b) multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
c) prejuízos diretos causados à contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
d) obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela contratada.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua
liberação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal
n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja
mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original será recomposto no prazo de 72(setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.

PARÁGRAFO QUINTO – O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as
disposições  legais,  dependerá  de  requerimento  da  interessada,  acompanhado do  documento de recibo
correspondente.
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PARÁGRAFO  SEXTO  –  Para  a  liberação  da  garantia,  deverá  ser  demonstrado  o  cumprimento  das
obrigações sociais e trabalhistas relativas à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três)
meses  após  o  encerramento  da  vigência  do  contrato,  liberando-a  mediante  a  comprovação,  pela
CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao contrato ou do
reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA.

PARÁGRAFO OITAVO – Caso verificado o descumprimento das obrigações sociais e trabalhistas, o valor da
garantia poderá ser utilizado para o pagamento direto aos empregados da CONTRATADA que participaram
da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de circunstância
superveniente, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou
parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos arts 77 e 80 da
Lei Federal n.º 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de qualquer espécie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual  serão formalmente motivados nos autos do
processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  declaração  de  rescisão  deste  contrato,  independentemente  da  prévia
notificação  judicial  ou  extrajudicial,  operará  seus  efeitos  a  partir  da  publicação  em  Boletim  Oficial  do
Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a
CONTRATANTE poderá:

a)  Reter,  a  título  de  compensação,  os  créditos  devidos  à  contratada  e  cobrar  as  importâncias  por  ela
recebidas indevidamente;
b) Cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado dos serviços não-
executados e;
c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

A  inexecução  dos  serviços,  total  ou  parcial,  execução  imperfeita,  mora  na  execução  ou  qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou
criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da
infração  e  proporcionalmente  às  parcelas  não  executadas.  Nas  reincidências  específicas,  a  multa
corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.
c) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE,
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observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  A  sanção  prevista  na  alínea  b  desta  Cláusula  poderá  ser  aplicada
cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do
Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO – A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não
eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO – O  atraso  injustificado  no  cumprimento  das  obrigações  contratuais  sujeitará  a
contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre
o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem
prejuízo  da  possibilidade  de  rescisão  unilateral  do  contrato  pelo  CONTRATANTE ou  da  aplicação  das
sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO – Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa previstas nos itens “a”, “b”
e “c”, será garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no prazo de 05 (cinco) dias contados da
notificação pessoal da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva do Prefeito
de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo
de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO – O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

PARÁGRAFO NONO – Será remetida à Secretaria Municipal  de Administração cópia do ato que aplicar
qualquer  penalidade  ou da  decisão  final  do  recurso  interposto  pela  CONTRATADA,  a  fim  de  que seja
averbada a penalização no Registro Cadastral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou
aos créditos que  a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE,  que  não comportarem cobrança
amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que
lhe  for  devido,  a  CONTRATADA ficará  sujeita  ao  pagamento,  além  do  principal  do  débito,  da  pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação,  cessão ou transferência no todo ou em
parte do objeto derivado deste certame.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a
impossibilidade,  perante  o  CONTRATANTE,  de  opor,  administrativamente,  exceção  de  inadimplemento,
como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
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PARÁGRAFO ÚNICO – É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, inciso XIV, da Lei
Federal n.º 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A CONTRATADA se obriga a manter,  durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 20 (vinte) dias, no Boletim
Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, cópia do contrato até o
quinto dia útil seguinte ao da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento, partes, objeto,
prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO DE ELEIÇÃO

Fica eleito o Foro da Cidade de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato
que  não  possa  ser  resolvido  por  meio  amigável,  com  expressa  renúncia  a  qualquer  outro,  por  mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato, firmam as
partes o presente instrumento em 5 (cinco) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme, em
presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, ___ de _________________ de _______.

 ______________________________________________  
Fundação Hospital Geral da Japuíba

 _______________________________________
Contratada

TESTEMUNHAS: 1. NOME: _______________________CPF/CNPJ:____________________

                             2. NOME: _______________________CPF/CNPJ::____________________
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