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Projeto Básico

CONTRATAÇÃO DIRETA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA
CRIANÇA ZONA OESTE – HPSCZO PELO PERÍODO DE 6 MESES, NO MUNICÍPIO DE
MANAUS.
1.1. Valor estimado da contratação:

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

VALOR MÁXIMO ESTIMADO
(R$)
MENSAL

1

Serviço continuado de limpeza, asseio e
conservação, com fornecimento de todos os
materiais,
equipamentos
e
mão-de-obra
necessários à execução dos serviços, nas
dependências do Hospital e Pronto Socorro da
Criança Zona Oeste, localizado na cidade de
Manaus, Estado do Amazonas.

2. JUSTIFICATIVA
2.1
Conforme a ANVISA, 2010, atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido
foco de especial atenção para a minimização da disseminação de microrganismos, pois
pode atuar como fonte de recuperação de patógenos potencialmente causadores de
infecções relacionadas à assistência à saúde, como os microrganismos multirresistentes.
Segundo Rutala (2004), as superfícies limpas e desinfetadas conseguem reduzir em cerca
de 99% o número de microrganismos, enquanto as superfícies que foram apenas limpas os
reduzem em 80%.
2.2
As superfícies corriam um risco mínimo de transmissão direta de infecção, mas pode
contribuir para a contaminação cruzada secundária, por meio das mãos dos profissionais
de saúde e de instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em
contato com essas superfícies e posteriormente, contaminar os pacientes ou outras
superfícies (ANSI/AAMI, 2006). Sendo a higienização das mãos dos profissionais de saúde e
a limpeza e a desinfecção de superfícies são fundamentais para a prevenção e redução
das infecções relacionadas à assistência à saúde.
2.3
A presença de sujidade, principalmente matéria orgânica de origem humana,
pode servir como substrato para a proliferação de microrganismos ou favorecer a
presença de vetores, com a possibilidade de transportar passivamente esses agentes
(PELCZAR, 1997; FERNANDES et al., 2000). Sendo assim, toda área com presença de matéria
orgânica deverá ser rapidamente limpa e desinfetada, independentemente da área da
Maternidade.
2.4
Pela sua extrema relevância no processo de controle da infecção hospitalar, os
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1. DO OBJETO

De acordo com a Portaria n° 618/2020 – COMISSÃO DE ELIMINAÇÃO DE DESPESAS SEM
COBERTURA CONTRATUAL, que determina que a comissão regularize todas as despesas
sem contrato, no prazo de 120 dias, com a devida formalização de processo
administrativo, obedecendo os ditames da Lei 8.666/93 e demais legislações vigentes.

3.

PRAZO

3.1
O prazo de vigência do contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contado a partir
da assinatura do contrato, impassível de prorrogação, nos termos do artigo 24, IV, da Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

4. DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1.
Os serviços serão executados por empregados devidamente treinados, e em
quantitativo condizente com a necessidade de atendimento da Unidade Contratante,
devendo ser executados conforme discriminado abaixo:
4.1.1

Local de execução:
Unidade

HOSPITAL PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA
ZONA OESTE – HPSCZO

4.1.2

Avenida Brasil, n° 989,
Compensa, CEP: 69.036110.

Número de funcionários para execução do serviço conforme a planilha
“DADOS LICITAÇÃO”:
Categoria profissional

Quantidade de posto

(ID. 116153) Encarregado de Agente de
Limpeza Hospitalar Diurno – 12x36h

01

(ID. 116154) Encarregado de Agente de
Limpeza Hospitalar Noturno – 12x36h

01

(ID. 101342) Agente de Limpeza, Diurno 12x36h
(ID. 101346) Agente de Limpeza, Noturno 12x36h
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serviços de limpeza e conservação encontram-se no patamar de imprescindibilidade. Isto
os torna indispensáveis para o regular funcionamento da Maternidade, razão pela qual
impossível cogitar-se sua descontinuidade, tampouco sua irregular execução, sob pena
de grave comprometimento do atendimento prestado à população.

01

4.1.3

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE: O funcionamento normal
da Unidade é de 24h/dia, 7 dias/semana, em regime ininterrupto.

4.1.4

TURNOS, JORNADAS E HORÁRIOS DE TRABALHO:

a) Na escala 12x36, cada posto (diurno e noturno) corresponde a 2 (dois)
profissionais envolvidos para realizar as atividades.
b) Os serviços serão executados na escala 12x36, de domingo a domingo.
c) A Contratante poderá, a qualquer tempo e de acordo com o que for
mais conveniente para a Administração, alterar os horários de início e
término da jornada diária de trabalho estipulada neste Projeto Básico.
4.2. Descrição das tarefas básicas:
4.2.1

Os serviços de Limpeza Hospitalar consistem na limpeza e conservação
dos ambientes e desinfecção de superfícies fixas. Tais serviços serão
executados em superfícies tais como: pisos, paredes/divisórias, tetos,
portas/visores, janelas, equipamentos, instalações sanitárias, grades de
aparelhos de ar condicionado e/ou exaustor, mobiliários e demais
instalações.

4.2.2

O horário de execução dos serviços deverá ser definido de forma a
atender às necessidades e especificidades da unidade Contratante,
lembrando que não necessariamente o horário de execução dos
serviços deve coincidir com o horário de funcionamento.

4.2.3

A periodicidade e frequência de limpeza concorrente nos ambientes
específicos serão determinadas pelo responsável da higienização de
cada unidade em conjunto com orientações da CCIH da Contratante.

4.2.4

A contratada poderá elaborar um cronograma mensal da limpeza
semanal, quinzenal e mensal por setor, com o aval da CCIH, onde este
deverá ser entregue mensalmente a cada chefia.

4.2.5

Os serviços serão executados por empregados devidamente treinados,
com as quantidades mínimas necessárias para correto atendimento da
Contratante e deverão ser prestados conforme cronograma de
execução do serviço de limpeza, conservação e desinfecção hospitalar
instituído pela contratada e pela CCIH responsável, onde este deverá
informar as aréas, os horários, as frequências, os materiais e outras
informações necessárias para realização do serviço.
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(ID. 98170) Supervisor de serviços gerais (44h)

Não constituem objeto de limpeza os serviços de controle de pragas
(desinsetização, desratização e descupinização), jardinagem, plantio e
poda/corte de grama, coleta externa de resíduos e limpeza de caixas
d´água, pois os mesmos deverão ser prestados por empresas
especializadas com licenças/alvarás de funcionamento específico.

4.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os
empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
4.4. O valor do contrato será definido com a multiplicação do valor unitário do
posto pelo quantitativo deste.

5. DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS
5.1 Serviços de Saúde: estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de ações de
atenção à saúde da população em regime de internação ou não, compreendendo
áreas odonto-médico-hospitalares, centros cirúrgicos, centros de material e
esterilização, apartamentos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros
que requeiram ações de limpeza e desinfecções preventivas e emergenciais no
ambiente em serviços de saúde, considerando ainda a área administrativa, que,
embora seja caracterizado por não executar serviços da área odonto-médicohospitalar, necessita de ações de limpeza e desinfecções preventivas.
5.2 Classificação das Áreas:
5.2.1 Áreas Críticas: são os ambientes onde existe risco aumentado de
transmissão de infecção, onde se realizam procedimentos de risco, com
ou sem pacientes, ou onde se encontram pacientes imunodeprimidos. São
exemplos desse tipo de área: Centro Cirúrgico (CC), Centro Obstétrico
(CO), Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Unidade de Diálise, Laboratório
de Análises Clínicas, Laboratório de patologia, Banco de Sangue, Setor de
Hemodinâmica, Unidade de Transplante, Unidade de Queimados,
Unidades de Isolamento, Berçário de Alto Risco, Central de Material e
Esterilização (CME), Lactário, Serviço de Nutrição e Dietética (SND),
Urgência e Enfermarias de Hospitais Oncológicos. Farmácia e Área suja da
Lavanderia.
5.2.2 Áreas Semicríticas: são todos os compartimentos ocupados por pacientes
com doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não
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4.2.6

5.2.3 Áreas Não-Críticas/Administrativas: são todos os demais compartimentos
dos estabelecimentos assistenciais de saúde não ocupados por pacientes
e onde não se realizam procedimentos de risco. São exemplos desse tipo
de área: vestiário, copa, áreas administrativas, almoxarifados, secretaria,
sala de costura.
5.2.4 Áreas Externas: são todas as áreas das unidades hospitalares situadas
externamente às edificações, tais como: estacionamentos, pátios,
passeios, abrigos de gerador, bombas de vácuo e ar comprimido e
óxido nitroso, tanque e bateria do oxigênio líquido, arquibancadas,
escadas externas, rampas, porão, calçadas internas e externas do pátio,
jardins, áreas verdes.
5.2.5 Esquadrias: face interna e externa, integrantes das edificações que não
necessitam de equipamentos especiais (como por exemplo, balancim).
5.3 Os Serviços de Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde
deverão ser supervisionados pelas Comissões de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH), pela empresa prestadora do serviço e pela administração
de cada unidade de saúde.
5.4 Processos de Limpeza de Superfícies:
5.4.1 Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a
limpeza concorrente e limpeza terminal, onde:
5.4.2 Limpeza Concorrente: É o procedimento de limpeza realizado diariamente
em todas as unidades dos estabelecimentos de saúde com a finalidade
de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário
(por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros) e
recolher os resíduos, de acordo com a sua classificação. Durante a
realização da limpeza concorrente é possível a detecção de materiais e
equipamentos não funcionantes, devendo ser solicitado ao responsável o
consertos e reparo necessários ao bom funcionamento. Nesse
procedimento estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais,
de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas, parapeitos de janelas
e a limpeza do piso e instalações sanitárias.
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infecciosas. São exemplos desse tipo de área: enfermarias e
apartamentos, ambulatórios, banheiros, posto de enfermagem, elevador
e corredores.

5.4.4 Merece maior atenção, a limpeza das superfícies horizontais que tenham
maior contato com as mãos do paciente e das equipes, tais como
maçanetas das portas, telefones, interruptores de luz, grades de camas,
chamada de enfermagem e outras.
5.4.5 A distribuição das tarefas de limpeza na área próxima ao paciente
depende da rotina e procedimentos da instituição. Em alguns serviços de
saúde, por exemplo, a equipe de enfermagem é responsável pela limpeza
e desinfecção de determinados equipamentos para a saúde
(respiradores, monitores, incubadoras, dentre outros). Outras instituições
conferem essa atribuição ao profissional de limpeza e desinfecção de
superfícies, tornando assim imprescindível a capacitação específica desse
profissional para essas atividades.
5.4.6 Devido à prevalência de microrganismos multirresistentes e do papel do
ambiente na manutenção e propagação desses microrganismos, tem-se
adotado como medida de precaução na disseminação desses
microrganismos a intensificação da limpeza e desinfecção das superfícies
nas trocas de turno. Por exemplo, nas áreas de isolamento, deve-se realizar
a limpeza concorrente a cada troca de plantão ou duas vezes ao dia,
principalmente nos locais de maior contato das mãos do paciente e dos
profissionais de saúde.
5.4.7 Na limpeza concorrente de piso de corredores deve-se dar preferência
aos horários de menor movimento. Em caso de uso de máquinas, devem
ser utilizados os mesmos procedimentos da limpeza concorrente de piso.
5.4.8 Frequência da Limpeza Concorrente
CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS
Áreas críticas: 3x por dia
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5.4.3 Ressalta-se que a unidade de internação do paciente é composta por
cama, criado- mudo, painel de gases, painel de comunicação, suporte
de soro, mesa de refeição, cesta para lixo e outros mobiliários que podem
ser utilizados durante a assistência prestada nos serviços de saúde. A
limpeza da unidade de internação do paciente deve ser feita diariamente
ou sempre que necessária, antecedendo a limpeza concorrente de pisos.

Data e horário pré-estabelecido ou sempre que
necessário.

Áreas semicríticas: 2x por dia

Data e horário pré-estabelecido ou sempre que
necessário.

Áreas administrativas: 1x por
dia

Data e horário pré-estabelecido ou sempre que
necessário.

Áreas externas: 2x por dia

Data e horário pré-estabelecido ou sempre que
necessário.

5.4.9

Limpeza Terminal: Trata-se de uma limpeza mais completa, incluindo
todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas. É
realizada na unidade do paciente após alta hospitalar, transferências,
óbitos (desocupação do local) ou nas internações de longa duração
(programada). As programadas devem ser realizadas no período
máximo de 15 dias quando em áreas críticas. Em áreas semicríticas e
não-críticas o período máximo é de 30 dias. É importante que o
formulário para confirmação da conclusão da limpeza terminal seja
preenchido por parte da chefia do setor. Esse formulário auxilia também
na programação da terminal, sinalizando impedimentos para a
realização ou conclusão dessa. Nesse caso, o chefe do setor deverá
justificar o impedimento da terminal programada.

5.4.10

O procedimento inclui a limpeza de paredes, pisos, teto, painel de
gases, equipamentos, todos os mobiliários como camas, colchões,
macas, mesas de cabeceira, mesas de refeição, armários, bancadas,
janelas, vidros, portas, peitoris, luminárias, filtros e grades de ar
condicionado. Nesse tipo de limpeza deve-se utilizar máquinas de lavar
piso (realizando-se movimentos “oito deitado” e unidirecional), cabo
regulável com esponjas sintéticas com duas faces para parede e os kits
de limpeza de vidros e de teto.

5.4.11

As paredes devem ser limpas de cima para baixo e o teto deve ser
limpo em sentido unidirecional. O uso de desinfetantes deverá ser
restrito a superfícies que contenham matéria orgânica. Ainda, poderá
ser utilizado na desinfecção de áreas de isolamento de contato. Em
caso de surtos, recomenda-se o uso de desinfetantes em toda a
extensão da superfície da área onde está ocorrendo o surto na
unidade do paciente. E importante o estabelecimento de um
cronograma com a definição da periodicidade da limpeza terminal
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Áreas não críticas: 1x por dia

5.4.12

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

5.4.13 Frequência de Limpeza Terminal Programada
CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS
Áreas críticas
Áreas semicríticas

FREQUÊNCIA
Semanal (data, horário, dia da semana préestabelecido).
Quinzenal (data, horário, dia da semana préestabelecido)

Áreas não-críticas /
administrativas

Mensal (data, horário, dia da semana préestabelecido)

5.5 Técnicas de Limpeza
5.5.1 As prestadoras de serviço deverão utilizar equipamentos de limpeza
profissional, utilizando a técnica de limpeza de piso com mop, descrita
abaixo:
a) Colocar o material necessário no carro funcional;
b) Estacioná-lo no corredor, ao lado da porta de entrada do
quarto/enfermaria/unidade, tendo o cuidado de não obstruir a passagem
de transeuntes;
c) Cumprimentar o paciente e explicar o que será feito;
d) Colocar os EPI apropriados para a realização da limpeza. As luvas de quarto
e banheiro devem ter cores distintas;
e) Recolher os sacos contendo resíduos do local, fechá-los e depositá-los no
saco de coleta de resíduo, do carro funcional ou diretamente no carro de
coleta interna;
f) Realizar a limpeza da unidade do paciente, incluindo as maçanetas das
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com data, dia da semana e horários, conforme a criticidade das áreas,
não se limitando aos quartos ou salas cirúrgicas.

portas. Atentar para as etapas: retirada de pó; ensaboar; enxaguar e secar;

h) Recolher as partículas maiores do piso com a pá. Nunca direcionar os
resíduos para o banheiro;
i) Mergulhar o mop úmido (do conjunto mop) em um dos baldes contendo
solução de água e sabão ou detergente;
j) Retirar o mop da solução, colocando sua cabeleira em base própria para
torção;
k) Tracionar a alavanca com o objetivo de retirar o excesso de água do mop
sem contato manual;
l) Retirar o mop da base de torção e iniciar a limpeza;
m)
Iniciar a limpeza pelos cantos, do fundo para a porta de entrada,
passando o mop em movimento de “oito deitado” com movimentos firmes
e contínuos. Enxaguar o mop em um segundo balde (do sistema mop)
contendo água limpa para enxágüe;
n) Repetir a operação quantas vezes forem necessárias;
o) A água do balde deve ser trocada sempre que houver necessidade;
p) Recolher o material utilizado no local, organizando o ambiente;
q) Realizar a limpeza do banheiro;
r) Repor produtos de higiene: papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido
e outros;
s) Recolher o material utilizado no local, organizando o ambiente;
t) Encaminhar os panos utilizados na limpeza preferencialmente
processamento na lavanderia, ou lavá-los manualmente no expurgo;

para

u) DESPREZAR a água do balde em local específico. NUNCA utilizar
lavatórios/pias ou banheiro do paciente para esse fim;
v) Lavar os recipientes para resíduos, repor os sacos e retorná-los ao local de
origem;
w) Realizar check list dos procedimentos relativos à limpeza concorrente;
x) Avisar o paciente ou acompanhante sobre o término da limpeza;
y) Se necessário, reabastecer carro funcional com os materiais necessários;
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g) Remover as partículas menores (migalhas, papéis, cabelo e outros) com o
mop. Nunca direcionar os resíduos para o banheiro;

a)

Não abrir ou fechar portas com mãos enluvadas;

b)

Não esquecer materiais e equipamentos de limpeza nos quartos ou
banheiros;

c)

Os baldes devem ser lavados e secos antes de nova utilização;

d)

O uso de desinfetante é restrito para superfícies que contenham matéria
orgânica (sangue ou fluidos corpóreos);

e)

A revisão da limpeza deve ser feita nos três períodos: manhã, tarde e noite;

f)

Não deixar manchas ou sujidades incrustadas para a limpeza terminal,
pois podem ficar impregnadas e mais difíceis de serem removidas
posteriormente; para esses casos, utilizar uma fibra mais abrasiva no local;

g)

O funcionário deve manter a coluna reta durante o desenvolvimento de
toda a técnica de limpeza;

h)

A prensa utilizada para torcer o mop pode ser utilizada para se obter
vários graus de torção: leve, moderada e intensa. Para deixar o piso
quase que completamente seco deve-se realizar uma forte torção da
prensa.

5.5.3 Limpeza com Máquinas Lavadoras de baixa e alta rotação
5.5.3.1 Consiste no sistema de lavagem do piso com máquinas lavadoras de
baixa e alta rotação, que possuem escova, suporte para discos e discos
de diversas cores, cada qual com uma finalidade, desde lavar o piso até
lustrar. Para esse sistema há necessidade da remoção do sabão ou
detergente com sujidade com mops úmidos.
5.5.4 Desinfecção
5.5.4.1 A desinfecção é o processo físico ou químico que destrói todos os
microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com
exceção de esporos bacterianos. Tem a finalidade de destruir
microrganismos das superfícies de serviços de saúde, utilizando-se solução
desinfetante. É utilizado após a limpeza de uma superfície que teve
contato com matéria orgânica. Definem-se como matéria orgânica todas
as substâncias que contenham sangue ou fluidos corporais. São exemplos:
fezes, urina, vômito, escarro e outros.
5.5.4.2 Sempre que houver presença de matéria orgânica em superfícies, essa
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5.5.2 Recomendações








5.5.5

Natureza do item a ser desinfetado;
Número de microrganismos presentes;
Resistência inata de microrganismos aos efeitos do germicida;
Quantidade de matéria orgânica presente;
Tipo e a concentração do germicida usado;
Duração e a temperatura do contato com o germicida;
Especificações e indicações de uso do produto pelo fabricante.
Técnicas de desinfecção

5.5.5.1 Técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria
orgânica:



Nas superfícies onde ocorrer um pequeno derramamento de substâncias
corporais ou sangue, incluindo respingos, deve-se: Remover a matéria
orgânica com papel toalha ou pano e proceder à limpeza, utilizando a
técnica de dois baldes.

5.5.5.2 Piso ou paredes:



Realizar, primeiramente, a limpeza com sabão ou detergente na superfície
a ser desinfetada, com o auxílio do mop.



Enxaguar e secar;



Após a limpeza, aplicar o desinfetante na área que foi retirada a matéria
orgânica, deixando o tempo necessário para ação do produto (seguir
orientação do fabricante). Se necessário, realizar enxágüe e secagem.

5.5.5.3 Mobiliário:



Realizar limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfetada,
com o auxílio de panos de mobília. Após limpeza do mobiliário, realizar a
fricção com álcool a 70% ou outro desinfetante definido pelo CCIH em
conjunto com a Prestadora de Serviço.

5.5.5.4 Técnica de desinfecção com grande quantidade matéria orgânica:



Remover a matéria orgânica com auxílio da pá coletora;
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deverá ser removida. A seguir, realizar a limpeza e, posteriormente, a
desinfecção. É imprescindível que o local seja rigorosamente limpo antes
da desinfecção. Os fatores que influenciam a escolha do procedimento
de desinfecção das superfícies do ambiente são:



5.6

Desprezar a matéria orgânica, líquida, no esgoto sanitário (tanque do
expurgo ou vaso sanitário) Caso a matéria orgânica esteja no estado
sólido, acondicionar em saco plástico, conforme o Programa de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde -PGRSS. Utilizar EPI
apropriado;
Proceder à limpeza, utilizando a técnica de dois baldes. Seguir os mesmos
passos indicados na Técnica de desinfecção com pequena quantidade
de matéria orgânica.

Limpeza e desinfecção de superfícies das áreas internas:

A fim de facilitar o processo de limpeza e desinfecção de superfícies em serviços de
saúde, as áreas internas envolvem, dentre outras: Centro Cirúrgico; Salas Cirúrgicas; UTI;
Emergências; Unidade Coronariana; Doenças Infecto-Parasitárias; Posto de
Enfermagem; Berçários; Medicina Nuclear; Anatomia Patológica; Capela Mortuária;
Centro de Material e Esterilização; Hemodiálise; Lactário; Centro de Tratamento de
Queimados (CTQ); Necrotério; Laboratório; Expurgo; Abrigo de Lixo; Ambulatório;
Enfermarias; Quartos; Salas de Espera; Administração; Estar Médico e de Enfermagem;
Centro de Estudos; Corredores serviço de processamento de roupas de serviços de
saúde.
5.7

Limpeza e Desinfecção de Superfícies em Serviços de Saúde:

EQUIPAMENTO
Unidade do
paciente: cama
(colchão, pés e
cabeceira), mesa,
suporte de soro,
lixeira, escada,
biombos,
braçadeira
colchão e
cabeceira
Paredes

Lixeiras

Escada
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TÉCNICA

ATUAÇÃO

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Limpeza
Friccionar com álcool a 70% ou outro desinfetante, após
e/ou
alta do paciente.
Desinfecção Recomenda-se a utilização de cores diferentes de luvas
para a realização da limpeza de pisos e mobiliários.

Limpeza
Realizar a limpeza com água e sabão ou
e/ou
detergente. Utilizar movimento unidirecional (de
Desinfecção cima para baixo).
Limpeza e/ou
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Desinfecção
Limpeza e/ou
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Desinfecção
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Limpeza
Varredura
úmida

Utilizar equipamento profissional para retirada de pó.
Diariamente – varredura úmida, com MOP, ensaboar,
enxaguar e secar (sempre iniciando pelos cantos e
conduzindo de forma que não atrapalhe o trânsito).

Piso

Semanalmente – lavar com máquina utilizando-se sabão
Limpeza e/ou ou detergente. Encerar com cera acrílica e polir,
conforme necessidade.
Desinfecção
Notas: na presença de matéria orgânica, retirar o
excesso com papel toalha ou com auxílio de pá
coletora; realizar a limpeza e proceder à técnica de
desinfecção.
Máscara e óculos de proteção devem ser utilizados.

Janelas, vidraças, Limpeza e/ou
portas e
Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Desinfecção
luminárias
Limpeza e/ou Na presença de sujidade, limpar com pano úmido em
água limpa e secar. Friccionar com álcool a 70% ou
Telefone
Desinfecção
utilizar outro desinfetante definido pelo CCIH.
Limpeza e/ou Interior e exterior – Realizar a limpeza com água e sabão
ou detergente. Friccionar com álcool a 70% ou utilizar
Saboneteira
Desinfecção outro desinfetante. Trocar refil sempre que necessário.
Realizar a limpeza com água e sabão
Limpeza e/ou ou detergente. Enxaguar e secar.
Papeleiras
Desinfecção Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro desinfetante
Abastecer sempre que necessário.
Realizar a limpeza com água e sabão
Bancadas e
Limpeza e/ou ou detergente. Enxaguar e secar.
prateleiras
Desinfecção Friccionar com álcool a 70% ou
utilizar outro Desinfetante.
Armários e
escaninhos
Geladeiras

Limpeza e/ou Realizar a limpeza das partes interna e externa com água
e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.
Desinfecção
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro desinfetante.
Limpeza

Realizar a limpeza das partes interna e externa com água
e sabão ou detergente.

Berço acrílico e
berço fixo
Limpeza e/ou Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
(utilizar a técnica
Enxaguar e secar. Utilizar outro desinfetante. Não utilizar
Desinfecção
de limpeza e/ou
álcool a 70% no acrílico.
desinfecção)
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Teto

Proteção bate
maca

Limpeza

Realizar a limpeza com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e secar.

Lavatórios/pias

Limpeza

Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e
secar.

Contêiner

Abrigo de lixo

Tanque
Foco de luz

Levar o contêiner para uma área externa própria para
Limpeza
lavagem de contêiner.
e/ou
Lavar interna e externamente com água e sabão ou
Desinfecção
detergente. Enxaguar e realizar desinfecção.
Limpeza
Lavar interna e externamente com água e sabão ou
e/ou
detergente. Enxaguar e realizar desinfecção.
Desinfecção
Limpeza
Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e
e/ou
realizar desinfecção.
Desinfecção
Limpeza

Realizar limpeza com pano úmido.

Mesa cirúrgica
(utilizar a técnica
de limpeza e/ou
desinfecção)

Retirar excesso de secreções com papel toalha ou pano
velho. Acondicionar no lixo conforme PGRSS. Realizar a
Limpeza
limpeza com água e sabão ou detergente. Enxaguar e
e/ou
secar.
Desinfecção
Friccionar parte metálica e o colchão com álcool a 70%
ou utilizar outro desinfetante.

Bebedouros

Limpeza
Realizar a limpeza com água e sabão
e/ou
ou detergente. Enxaguar e secar.
Desinfecção Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro desinfetante.

5.7.1 Limpeza de banheiros e vestiários
EQUIPAMENTO

TÉCNICA

Paredes, boxe e
azulejos

Limpeza e/ou
Desinfecção

Portas e Portais

Limpeza
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ATUAÇÃO
Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando
movimentos unidirecionais, de cima para baixo.
Enxaguar e realizar desinfecção.
Se necessário, utilizar suporte LT para remover crostas
dos rejuntes.
Limpar com água e sabão ou detergente, utilizando
movimentos unidirecionais, de cima para baixo.
Evitar a utilização de produtos abrasivos.
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Incubadora

Limpeza
A empresa fica responsável por fornecer todo o material
e/ou
necessário para realização da limpeza. Utilizar
Desinfecção quaternário de amônia e não álcool no acrílico.

Limpeza e/ou
Desinfecção

Limpeza de
Espelhos

Limpeza

Limpar com limpa-vidros e secar.

Limpeza e/ou
Desinfecção

Realizar a limpeza das partes interna e externa com
água e sabão ou detergente. Enxaguar e secar.
Friccionar com álcool a 70% ou utilizar outro
desinfetante.

Louças sanitárias e Limpeza e/ou
descarga
Desinfecção

Vaso sanitário: tampar, acionar a descarga. Lavar
com água e sabão ou detergente, com auxílio de
escovinha. Enxaguar e realizar desinfecção.
Descarga: lavar com água e sabão ou detergente.
Enxaguar e realizar desinfecção.

Armários e
escaninhos

Lavatórios/pias e
torneiras

Limpeza e/ou Lavar com água e sabão ou detergente. Enxaguar e
Desinfecção secar.

5.7.2 Limpeza das Áreas Externas
EQUIPAMENTO

TÉCNICA

ATUAÇÃO

Portões e grades
de ferro

Limpeza

Limpar com pano úmido.
Lavar com água e sabão ou detergente.

Ralos e calhas

Limpeza

Retirar todos os detritos existentes. Lavar com água e
sabão ou detergente, utilizando EPI apropriado.

Pisos

Varredura

Pisos

Lavagem por
processo
mecânico

Placas de
sinalização,
extintores e caixas
de incêndio.

Limpeza

Varrer com vassoura reforçada.
Enxaguar com jateamentos

Limpar com pano úmido e secar.

5.7.3 Principais Produtos de Uso Profissional Hospitalar Utilizados na Limpeza de
Superfícies
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Piso

Lavar com água e sabão ou detergente, utilizando
escovão. Enxaguar e secar
Notas: Na presença de matéria orgânica, retirar o
excesso com papel toalha ou com auxílio de pá
coletora; realizar a limpeza e proceder à técnica de
desinfecção.
Máscara e óculos de proteção devem ser utilizados.

INDICAÇÃO DE USO

Álcool 70°GL

Limpeza de artigos, mobiliários e
equipamentos por meio de
fricção.

Álcool gel e sabonete liquido

Higienização das mãos

Cera acrílica autobrilhante, impermeabilizante e
antiderrapante.

Tratamento e conservação
de pisos hospitalares.
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PRODUTO

Desinfetante Hospitalar de superfícies críticas composto por:
quaternários de amônio, tensoativos, sequestrante,
Desinfecção de superfícies fixas,
excipiente, regulador de pH e água; não corrosivo
equipamentos e artigos
(podendo incluir ou não biguanida, ácidos orgânicos ou
em áreas críticas.
dihidrogenado de prata)
Detergente líquido alcalino
Hipoclorito de sódio 1% pronto uso

Hipoclorito de sódio 10%

Desinfecção de áreas nãocríticas
e semicríticas.
Desinfecção de Caixa d´água.
½ litro de hipoclorito de sódio a
10% para cada metro cúbico de
água

Limpa vidros.

Limpeza de vidros.

Oxidantes a base de peróxido de hidrogênio
(associado ou não a peróxido de hidrogênio)

Desinfecção de superfícies fixas
em áreas críticas.

Removedor de ceras acrílicas

Remoção de seladores, ceras
emulsionáveis, acabamento
acrílico e outros resíduos de
pisos.

Sabão líquido associado à tensoativos.

Limpeza e remoção de sujidade
de superfícies.

Papel toalha 100% folhas virgens

Para higienização das mãos

Papel reciclado

Para retirada de matéria
orgânica

Selador acrílico

Para nivelador e vedar qualquer
tipo de piso hospitalar.



A utilização correta dos equipamentos e materiais utilizados na limpeza e
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desinfecção de superfícies, além de reduzir o custo da mão de obra,
aumenta o rendimento dos produtos e, consequentemente, pode ocorrer
a redução de custos.

EQUIPAMENTO

INDICAÇÃO DE USO

Aspiradores de pó e líquidos

Para aspiração de pó em áreas
administrativas.

Baldes de cores variadas confeccionados com materiais
não corrosivos e que não provoquem ruídos.

Para acondicionar água e sabão.

Cabo para mop de alimínio ou PVC polico e lavável.
No mínimo 1,40cm de comprimento.

Limpeza em geral

Carro funcional destinado a guarda e transporte dos
materiais e produtos que obedeçam a NR32 e 17.

Limpeza em geral

Carro funcional destinado a suporte de fixação de baldes
espremedores e transporte dos materiais e produtos que
obedeçam a NR32 e 17. Revestido de borracha ou material
similar, contendo espremedor de cabeleira, suporte para
cabo, placa sinalizadora, pá coletora com cabo. Composto
em aço inox, plástico ou fibra de vidro; com rodízios,
impermeável,
lavável e de uso exclusivo para
função.
Carros para transporte de resíduos tipo cuba com tampa.
Composto em aço inox, plástico ou fibra de vidro; com
rodízios, impermeável, lavável e de uso exclusivo para
função.

Limpeza em geral

Transporte de resíduos.

Conjunto mop (cabo, armação ou haste ou
suporte e luva ou refil).

Limpeza. O conjunto deve ser
dividido por áreas. Cada conjunto
deverá ser usado em área
específica.

Discos abrasivos para enceradeira

De acordo

Escadas com plataforma de apoio e dispositivos laterais
para suporte de material.

Suporte para limpeza
de tetos e paredes.

Escova de cerdas duras com cabo longo de no mínimo 1,60
cm

Exclusivo para limpeza de
pisos de banheiros.
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Kits para limpeza de vidros e tetos compostos por cabos
metálicos reguláveis com lâminas de borracha substituíveis e
Limpeza de paredes, teto e vidros.
cabos para lavagem com luvas, também substituíveis.
A luva do tipo cabeleira plana (função úmida).
Luva de MOP do tipo cabeleira plana – Função pó.
Fabricada em algodão ou misto

Para varredura seca de pisos

Luva de MOP do tipo cabeleira plana – Função úmida

Para limpeza com água e sabão.

Máquina lavadora de alta rotação.

Para aplicação de ceras.

Máquina lavadora de baixa rotação

Limpeza e remoção de
sujidades de pisos.

Máquinas lavadoras com injeção automática de
solução com discos.

Limpeza terminal de pisos.

Panos para limpeza de mobília e pisos exclusivo por setor e
por superfície. Composto por algodão ou misto.

Limpeza de superfícies.

Placa de sinalização
(piso escorregadio, área interditada para reforma e outros)

Identificação de áreas.

Rodos do tipo profissional cabo de mínimo 1,60cm e base
com lâmina de maior extensão no mínimo 0,60cm. Lavável.

Para remoção de líquidos.

5.8
Princípios Básicos para os Profissionais Realizarem Limpeza e Desinfecção de
Superfícies em Serviços de Saúde
5.8.1 Os princípios básicos para a limpeza e desinfecção de superfícies em serviços
de saúde são a seguir descritos:








Proceder à frequente higienização das mãos;
Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos)
durante o período de trabalho;
Manter os cabelos presos e arrumados e as unhas limpas, aparadas e sem
esmalte;
Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e a
barba feita;
O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser obrigatório e
apropriado para a atividade a ser exercida;
Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de
microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar a
varredura úmida, que deverá ser realizada com mops limpeza de pisos;
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Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura
úmida, ensaboar, enxaguar e secar;



O uso de desinfetantes fica reservado apenas para as superfícies que
contenham matéria orgânica ou as áreas indicadas pelo Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH);



Todos os produtos saneantes utilizados devem estar devidamente
registrados ou notificados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa);



A responsabilidade do Serviço de Limpeza e Desinfecção de Superfícies
em Serviços de Saúde na escolha e aquisições dos produtos saneantes
deve ser realizada conjuntamente pelo Setor de Compras e CCIH;



Avaliação dos produtos por profissionais habilitados. São exemplos: testes
microbiológicos do papel toalha e sabonete líquido, principalmente
quando se tratar de fornecedor desconhecido;
Os discos das enceradeiras devem ser lavados e deixados em suporte
para facilitar a secagem e evitar mau cheiro proporcionado pela
umidade;
Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de
trabalho;














Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de
pessoal enquanto se procede à limpeza do outro lado. Utilizar placas
sinalizadoras e manter os materiais organizados a fim de evitar acidentes
e poluição visual;
A frequência de limpeza das superfícies pode ser estabelecida para cada
serviço de acordo com o protocolo da instituição;
Deve-se utilizar um sistema compatível entre equipamento e produto de
limpeza e desinfecção de superfícies (apresentação do produto, diluição
e aplicação);
O profissional de limpeza de forma obrigatória e constante deverá
verificar se os produtos de higiene, como sabonete, papel toalha (100%
fibras virgens) e papel reciclado para remoção de matéria orgânica e
outros são suficientes para atender às necessidades dos setores;
Cada setor deverá ter a quantidade necessária de equipamentos e
materiais para limpeza e desinfecção de superfícies;
Para pacientes em isolamento, recomenda-se exclusividade no kit de
limpeza e desinfecção de superfícies. Utilizar, preferencialmente, pano de
limpeza descartável.

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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6.1.1

Os materiais que porventura venham a ser substituídos devem ter sua
usabilidade comprovada, com demonstração de suas especificações,
folders e, de preferência, eficiência comprovada através da utilização
em outros órgãos/empresas ou demonstração nas próprias Unidades da
contratante.

6.1.2

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o
compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como
fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita
execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.1.3

Qualificação dos Profissionais: Utilizar profissionais habilitados e com
conhecimentos dos serviços a serem executados. Para a categoria de
agente de limpeza, deverão ser alocados profissionais com
conhecimento no preparo e diluição de soluções.

6.1.4

Materiais e Equipamentos: É responsabilidade da Contratada o
fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários a
execução do serviço de maneira satisfatória a contratante.

6.1.4.1

Definição de saneantes domissanitários: São substâncias ou materiais
destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes
coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da
água compreendendo:
a) Desinfetantes: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,
microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou
ambientes;
b) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de
recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico;
c) Material de Higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;

6.1.4.2

São equiparados aos saneantes os detergentes e desinfetantes e
respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados
e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no
concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e
fiscalização.

6.1.4.3

Materiais e produtos de limpeza: álcool em gel 5 litros, limpa-vidros,
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6.1. Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir
estabelecidos:

6.1.4.4

Álcool líquido a 70%, desinfetante hospitalar de superfícies críticas
composto por: quaternários de amônio, tensoativos, sequestrante,
excipiente, regulador de pH e água; não corrosivo (podendo incluir ou
não biguanida, ácidos orgânicos ou dihidrogenado de prata) pronto uso
ou para ser diluído, com registro na ANVISA para desinfetante hospitalar
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detergente, água sanitária 20 litros, balde para água 14 litros, carrinho
colector de lixo, carrinho de limpeza, Cera líquida incolor 5 litros, escada,
escova oval, enceradeira, espanador de teto em nylon grande, estrado
50x50, esfregão sem cabo, fibra verde, fio corte 3mm (metro), lavadora
a jato de água, lençol hospitalar descartável (caixa), limpador multiuso
5 litros, lixeira inox com pedal 7 litros, lubrificante 500ml, MOP úmido, MOP
pó, réfil mop pó, réfil mop úmido, sacos para lixo (200l) c/ 20 unid., suporte
para fibra verde, tela de nylon protecção roçadeira (metro), vassoura de
piaçava, pá para lixo com cabo curto, pano multiuso (rolo),
desinfectante floral 5 litros, disco removedor preto 410mm, disco limpador
verde 410mm, lava louças, fibras sintéticas para limpeza em geral,
esponja dupla face, esponja de aço microtexturizado, sabão de coco,
lustra móveis, luva de borracha de cano longo (amarelo e azul), luva
plástica descartável (luva de procedimento), palha-de-aço (8
palhas/pacote, pano de chão, papel higiênico rolo (não reciclável),
escovas duras com cabos longo, escova plástica pequena com cabo
curto, escovão plástico com cabo, kits para limpeza de vidros e tetos,
papel toalha, papel toalha interfolhas 100% de fibras celulósicas (sem
fragrância, boa propriedade de secagem e não reciclável), removedor
de cera, desodorizador de ambiente, cera acrílica autobrilhante,
impermeabilizante e antiderrapante (registro na ANVISA), selador
acrílico, sabão em pó, sabonete líquido para higienização das mãos em
saches, saco plástico para resíduos (comum, infectante e químico) – 20,
50, 100 litros, panos para chão, flanelas, saponáceo, esponjas, esponja
de aço, vassoura de nylon, rodos confeccionados com cabos de
alumínio (40cm), baldes com cores diferenciadas, polidor de metais,
desentupidores de pia, escova de nylon, extensões elétricas, borrifador
para álcool a 70%, pulverizador 500 ml, rodo twist, suporte para papel
higiênico, suportes para papel toalha (em rolo e interfolhas), suporte de
dispensador de sabão e álcool gel 70% para higienização e desinfecção
das mãos (que facilitem a limpeza, de preferência que não tenha
contato com as mãos, liberem volume adequado do produto e
confeccionado com material que não favoreça a oxidação), dispenser
para papel toalha, dispenser para sabonete, dispenser para papel
higiénico, dispenser para álcool em gel, botas, carro multifuncional (com
espremedor para a cabeleira do MOP, estando adaptados com baldes
e cores diferentes ou balde modular com divisor de água, com suporte
para rodos e conjunto MOP, placa de sinalização e pá coletora com
cabo de alumínio (comprimento de 1,20 cm), e outros que forem
necessários à execução do serviço.

ou hipoclorito de sódio 1% pronto uso.
Em caso de troca de fornecedor, a contratada deverá informar à
Unidade Contratante e/ou CCIH.

6.1.4.6

Todos os produtos que necessitem de aprovação deverão apresentar
registro na ANVISA e só devem ser encaminhadas para a unidade de
saúde com lote, validade e outras informações necessárias.

6.1.4.7

A contratada deverá obedecer a todas as normas e legislações vigentes
referentes ao fornecimento e uso de saneantes domissanitários;
6.1.4.7.1 Manter os critérios especiais e privilegiados para aquisição e
uso de produtos biodegradáveis enumerados neste
instrumento;

6.1.4.8

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

6.1.4.9

A CONTRATADA deverá manter os critérios de qualificação de
fornecedores levando em consideração as ações ambientais por estes
realizadas;

6.1.4.10

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

6.1.4.11

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

6.1.4.12

Quando da aplicação de álcool, deverá se observar a Resolução RDC
nº 46, de 20 de fevereiro de 2002 que aprova o Regulamento Técnico
para o álcool etílico hidratado em todas as graduações e álcool etílico
anidro;

6.1.4.13

Fica proibida a aplicação de saneantes domissanitários que
apresentem associação de inseticidas a ceras para assoalhos,
impermeabilizantes, polidores e outros produtos de limpeza, nos termos
da Resolução Normativa CNS n° 01, de 04 de abril de 1979;

6.1.4.14

Os produtos químicos relacionados pela CONTRATADA, de acordo com
sua composição, fabricante e utilização, deverão ter registro no
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6.1.4.5

6.1.4.15
6.1.4.16

Recomenda-se que a CONTRATADA utilize produtos detergentes de
baixas concentrações e baixo teores de fosfato;
Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição
química dos produtos, para análise e precauções com possíveis
intercorrências que possam surgir com empregados da CONTRATADA,
ou com terceiros.

6.1.4.17

São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e
desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em
objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas
exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização,
entrega ao consumo e fiscalização.

6.1.4.18

A empresa prestadora dos serviços deverá arcar com as despesas de
materiais de limpeza e higienização, de acordo com a relação
estimada pela Contratante, cujas quantidades poderão oscilar para
mais ou para menos. Assim, não se caracteriza consumo fixo de
materiais, visto que sua quantidade poderá ser alterada de acordo
com as necessidades da Contratante;

6.1.4.19

Ocorrendo necessidade de alterações no quantitativo estimado pela
Contratante e visando uma melhor adequação à execução do objeto
contratado, haverá compensação entre os itens e quantitativos
previstos, bem como em relação a outros materiais que se façam
necessários para a boa execução do serviço;

6.1.4.20

O sistema de compensação de materiais será operado de forma a
evitar o estoque de algum material que tenha sido estimado acima do
necessário para execução do serviço. A Contratante reserva-se no
direito de solicitar as devidas compensações sem que haja custo
adicional para a Contratada;

6.1.4.21

As variações de consumo serão acompanhadas por servidor designado
pela Administração – fiscal do contrato - que ficará encarregado de
solicitar as devidas compensações.

6.1.4.22

A responsabilidade pela guarda e manuseio dos materiais a serem
utilizados na prestação dos serviços, ficará a cargo da empresa
CONTRATADA;
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Ministério da Saúde e serem comprovados mediante apresentação de
cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de
Registro expedido pela Divisão de Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de
Produtos Saneantes Domissanitários (DISAD), da Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

A CONTRATADA deverá fornecer todo o material necessário aos
serviços de limpeza e conservação, estando o custo incluído no valor
da proposta. Todo material utilizado nos serviços deverá ser de primeira
qualidade, observada a quantidade e o estoque estimado para 30
(trinta) dias, a ser mantido nas dependências da CONTRATANTE;

6.1.4.24

A contratada, antes de iniciar os serviços, deverá fornecer os
equipamentos e utensílios juntamente com relação discriminativa para
análise de conformidade pela contratante. O fiscal do contrato poderá
recusar, justificadamente, o uso de qualquer equipamento e/ou
utensílio;

6.1.4.25

Devem ser destinados equipamentos e utensílios em perfeitas
condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos
às instalações elétricas.

6.1.4.26

Todos os materiais deverão ser de primeira linha e/ou de qualidade
comprovada. Caso contrário a CONTRATADA fica responsável pela
substituição dos mesmos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados a partir da rejeição, sem qualquer despesa para a
CONTRATANTE;
Em caso de necessidade de diluição de materiais de consumo a serem
aplicados na execução do objeto do Contrato, deverá ser obedecida,
rigorosamente, pela CONTRATADA, a proporção recomendada pelo
fabricante dos referidos produtos;

6.1.4.27

6.1.4.28

A entrega do material fornecido pela CONTRATADA deverá ser feita,
em sua totalidade, de uma única vez, no local de sua utilização para
reposição do estoque;

6.1.4.29

A contratada deverá fornecer à CONTRATANTE, para controle, lista
mensal de todo material de consumo fornecido mensalmente, os quais
deverão ser conferidos pelo servidor responsável pela fiscalização;
O detergente em pó a ser utilizado na execução dos serviços deverá
possuir composição que respeite os limites de concentração máxima
de fósforo admitidos na Resolução CONAMA n° 359, de 29/04/2005, e
legislação correlata;

6.1.4.30

6.1.4.31

Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá
disponibilizar os produtos de limpeza, utensílios e equipamentos
necessários, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas na
planilha de custo, promovendo sua substituição quando necessário.

6.1.4.32

Os materiais com estimativas vinculadas aos seus respectivos tempos
de vida útil deverão ser substituídos pela contratada ao término do
tempo de vida útil ou, antes disso, quando não estiverem em perfeitas
condições de uso.
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6.1.4.23

Todos os materiais (produtos de limpeza, equipamentos e utensílios)
deverão ser entregues pela contratada nas dependências da
contratante até 24 horas antes do início previsto para a execução do
serviço;

6.1.4.34

A primeira entrega de equipamentos e utensílios com estimativa de
consumo vinculadas ao tempo de vida útil deverá ser feita em conjunto
com a primeira entrega dos produtos e estimativa mensal, sendo as
próximas entregas feitas ao término do tempo de vida útil de cada
material;

6.1.4.35

A contratada deverá manter em depósito cedido pela administração
de cada unidade da contratante todos os materiais relacionados,
durante a execução dos serviços;

6.1.4.36

Caso haja necessidade de retirada de algum dos equipamentos ou
utensílios para manutenção, a contratada deverá fornecer outro, até o
retorno daquele;

6.1.4.37

O valor mensal dos materiais de limpeza e equipamentos para cada
agente de limpeza deverá ser fornecido mensalmente pela Contratada
e o quantitativo encontra-se na planilha “Mat_Equip”. O cálculo da
apropriação mensal desses valores será feito da seguinte forma:
a) Dos equipamentos: deverão ser considerados vida útil de 5 anos e
valor residual de 10% (dez por cento).
Exemplo: Foram comprados equipamentos (enceradeira, lavadora de
alta pressão, aspirador de pó) para utilização no serviço de limpeza e
conservação, no valor total de R$ 4.000. Qual o valor mensal a ser
apropriado?
Valor contábil inicial: 4.000
Valor residual: 10% *4.000 = 400
Valor depreciável: 4.000 – 400 = 3.600
Vida útil: 5 anos (o que implica taxa anual de depreciação 20%).
Depreciação anual: 20% x 3.600 = 720
Valor mensal a ser apropriado: 720/12 = R$ 60,00
b) Dos materiais de limpeza com duração acima de 1 mês: o valor
mensal a ser apropriado deverá ser calculado de acordo com a
equação:
Custo mensal = valor unitário * quantidade / vida útil
A vida útil poderá ser determinada pela Contratada, com
aprovação da Contratante.
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6.1.4.33

Balde de plástico: 2 un – R$ 5,00 unidade – vida útil 6
meses Lixeira de plástico: 1 un – R$ 12 unidade – vida útil
12 meses Vassourão: 5 un – R$ 15 unidade – vida útil 10
meses
Qual o valor mensal a ser apropriado? Cálculo do custo
mensal:
Balde plástico: 5 * 2 / 6 = 10 / 6 = R$ 1,67
Lixeira de plástico: 12 * 1 / 12 = 12 / 12 = R$ 1,00
Vassourão: 15 * 5 / 10 = 75 / 10 = R$ 7,50 Custo mensal total: R$ 10,17
c) Dos materiais de limpeza com duração de até 1 mês: o valor
mensal a ser apropriado deverá ser igual ao valor de aquisição.
Exemplo: Foram comprados os seguintes materiais de limpeza a ser
usados no mês de janeiro:
Papal higiênico 300 m – valor total R$ 55
Sabonete líquido – valor total R$ 19,63
Papel toalha – valor total R$ 34,65
Desinfetante 5l – valor total R$ 80,75
Custo mensal total: R$ 190,03
6.1.4.38 O valor total mensal dos materiais de limpeza e equipamentos
para a execução do serviço será o resultado da multiplicação
do número de agentes de limpeza vezes o valor apresentado
pela Contratada, na planilha de custo, para o item material de
limpeza + equipamentos.
Exemplo: A quantidade de agentes necessários para prestar o serviço
de limpeza e conservação é 11. O valor constante na planilha de
custo apresentada pela Contratada para o item Material de limpeza
+ Equipamentos foi R$ 991,31.
Pergunta-se: Qual deverá ser o valor dos Materiais de Limpeza +
Equipamentos que deverá ser entregue mensalmente pela
contratada.
Resposta: O valor mensal será igual a: 11 * 991,31 = R$ 10.904,41
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Exemplo: Foram comprados os seguintes materiais de limpeza:

Se o órgão preferir ratear o valor da lista de materiais pelo número de
agentes, fazer conforme a informação acima e informar que o valor
mensal da relação de materiais e equipamentos será rateada entre
os funcionários. Neste caso, o valor a ser inserido será o valor já
rateado.
Exemplo: A lista de materiais e equipamentos mensal totaliza um valor
de R$ 2.000,00 reais. A quantidade de agentes de limpeza é 10. Dividese o valor total da lista pela quantidade de agentes (2.000/10= R$
200,00). O valor a ser inserido na planilha na parte dos materiais e
equipamentos será de R$ 200,00.
Caso prefira informar a quantidade de material usado individualmente
por agente de limpeza, fazer a retificação dos materiais e as
quantidades necessárias, assim como para os equipamentos. Nos
equipamentos não esquecer de depreciá-los.
A diferença entre o primeiro método e o segundo, é que no primeiro
a lista mensal já deverá prever a quantidade total, pois não será por
funcionário e sim geral e no segundo, a lista de materiais é estipulada
por funcionário, isto é, o quantitativo será proporcional a quantidade
de funcionários.
6.1.5 Fardamento/EPI
6.1.5.1 Os equipamentos de proteção individual e uniformes a serem
fornecidos
pela Contratada a seus empregados deverão ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão
Contratante, observando o disposto nos itens seguintes:
Fardamento /EPI – Agente de Limpeza
Vida útil Quantidad
Item
(meses)
e
Calça
6
2
Camisa
6
2
Sapato/Tênis
6
1
Bota de borracha
24
1
Boné
12
1
Crachá
24
1
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Obs: Do valor acima já houve a previsão da dedução das
apropriações da depreciação dos equipamentos e dos materiais de
limpeza com duração acima de um mês, conforme explicação acima
(Ver planilha de custo e formação de preços – Regime de tributação:
Lucro Presumido, Real e Simples).

12
1
2
1

1
2
2
30

Fardamento /EPI – Encarregado de Limpeza
Item
Calça
Camisa
Sapato/Tênis
Bota de borracha
Boné
Crachá
Rede para cabelo
Luva PVC -36 cm
Meia

Vida útil
(meses)
6
6
6

Quantidad
e
2
2
1

24
12
24
12
1
2

1
1
1
1
1
2

7. Qualificação Jurídica, Fiscal e Técnica
7.1. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual, acompanhado
da certidão simplificada, devidamente autenticado(a)s, nos termos da Instrução
Normativa n. 55, de 06 de março de 1996 na Junta Comercial, relativo ao domicílio
ou sede da licitante.
7.2. No caso de sociedade empresária, devidamente autenticado(s) nos mesmos
termos da alínea anterior, o:
7.2.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e demais alterações,
inclusive a que estiver em vigor ou;
7.2.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, juntamente com a
certidão simplificada e última alteração contratual ou;
7.2.3 A última alteração contratual consolidada e, caso existam, as demais
alterações contratuais posteriores; e
7.2.4 No caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores.
7.3.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada
de prova da diretoria em exercício.
7.4.
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.
7.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
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Rede para cabelo
Luva PVC -36 cm
Meia
Máscara descartável

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal,
relativo ao domicílio ou sede da licitante.
7.7.
Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade em vigor.
7.8.
Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
7.9.
Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, conforme dispõe o artigo 27, alínea "a", da Lei n. 8.036, de 11/05/90, e as
alterações trazidas pela Lei n. 9.467, de 10/07/97.
7.10. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de
maio de 1943.
7.11. A aceitação de certidões emitidas via internet, em caso de dúvida quanto
sua autenticidade, poderá ficar sujeita à confirmação de sua validade mediante
simples consulta “on line” ao cadastro emissor respectivo.
7.12. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 05 (dias)
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, devendo a
mesma na data da convocação, apresentar toda a documentação exigida neste
Projeto Básico, mesmo que esta apresente alguma restrição.
7.13. Declaração da própria empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na Lei
n. 9.854, de 27 de outubro de 1999.
7.14. Declaração da própria empresa licitante de que não existem fatos que

impeçam a participação no processo licitatório até a data de abertura do
envelope de habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
7.15. A proponente deverá comprovar sua experiência na execução de serviços

com características semelhantes às especificadas, através de Atestado de
Aptidão Técnica, para comprovar a sua efetiva execução, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove o bom e regular prestação
de serviços similares ao objeto, em condições compatíveis de quantidades e
prazos, atendendo necessariamente os requisitos aqui estipulados.
7.16. Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de

qualificação técnica, considera(m)-se compatível(eis) o(s) atestado(s) que
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7.6.

expressamente certifique(m) que o proponente já executou pelo menos 10% das
quantidades descritas na proposta de preços apresentada.
quantos julgar necessários para comprovar que já executou objeto similar ao
pretendido, destacando-se a necessidade desse(s) atestado(s) demonstrar(em)
que o interessado forneceu anteriormente, pelo menos, 10% da quantidade que
está propondo neste certame.
7.18. No caso de pessoa jurídica de direito público, o(s) atestado(s) deverá(ão) ser

assinado(s) pelo titular da pasta ou pelo responsável do setor competente do
órgão. Para pessoa jurídica de direito privado, o(s) atestado(s) deverá(ão) ser
assinado(s) pelo representante legal, com assinatura reconhecida em cartório.
7.19. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, tendo em

vista as características do objeto, é motivo de inabilitação.
7.20. Declaração do proponente de que tem pleno conhecimento das condições

necessárias para a prestação do serviço.
8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
8.1. A Contratada deverá cumprir o estabelecido no Decreto n.º 37.334, de 17 de outubro
de 2016 e em consonância com o Decreto nº 40.634, de 7 de maio de 2019, que dispõe
sobre os procedimentos para controle, acompanhamento e fiscalização do
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e outros pelas pessoas
jurídicas que prestam serviços ao Estado do Amazonas.
8.2. A Contratada ficará obrigada a apresentar o laudo técnico por meio de perícia
elaborada por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho registrado
no Ministério do Trabalho, estabelecido pela NR 15, conforme descrito pelo item
15.4.1.1 desta, o qual fixará adicional devido aos empregados expostos à insalubridade
quando impraticável sua eliminação ou neutralização.
8.2.1

A Contratada é obrigada a apresentar o laudo técnico antes de assinar
o Contrato, pois caso não apresente, será alterada a planilha de custo,
com a retirada do adicional de insalubridade.

8.2.2

Comprovando que é impraticável a eliminação ou neutralização da
insalubridade, a empresa vencedora comprovará por meio de
contracheques dos seus funcionários que está sendo repassado este
adicional.

8.3. Cabe ao Gestor do contrato fiscalizar mensalmente a Contratada referente ao
repasse da cesta básica, conforme estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho
2020, Registro no MTE Nº AM000049/2020, na cláusula oitava.
8.3.1

“As empresas fornecerão, sem ônus para o trabalhador, mensalmente,
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7.17. O proponente poderá apresentar tantos atestados de aptidão técnica

a) Os funcionários terão direito a uma cesta básica mensal no valor de R$
80,00;
b) O empregado que apresentar falta, inclusive justificada no mês, não
fará jus ao benefício;
c) O funcionário afastado por motivo de licença ou por gozo de férias,
não fará jus ao benefício da cesta básica;
d) A cesta básica deverá ser entregue até o dia 10 (dez) do mês
subsequente ao trabalhado;
e) Os empregados admitidos ou demitidos para fazer jus à cesta deverão
ter trabalhado no mínimo 30 dias no mês.
8.3.2

Para fins de controle e fiscalização referente ao pagamento da cesta
básica, deverá a Contratada entregar mensalmente ao fiscal de
contrato da Unidade Contratante uma lista com o nome de todos os
funcionários que terão direito a contemplação da cesta básica.

8.3.3

A lista com os nomes dos funcionários deverá conter a frequência dos
mesmos, com as faltas justificadas e não justificadas, acrescida de uma
declaração/recibo assinada pelo funcionário e pela Contratada,
comprovando o repasse da cesta básica.

8.3.4

Quando o funcionário não tiver direito de receber a cesta básica, o valor
referente a esta que foi repassado a Contratada, deverá ser deduzido
do valor a ser pago a Contratada na fatura do mês seguinte.

8.3.5

Fica a critério do Fiscal do Contrato a solicitação da Nota Fiscal de
aquisição das cestas básicas, para fins de comprovação da aquisição
e a entrega aos funcionários.

8.4. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.5. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-se-á,
dentre outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou
cópias autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no
caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
8.5.1

No primeiro mês da prestação dos serviços, a Contratada deverá
apresentar a seguinte documentação:
a) Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou
função, horário do posto de trabalho, números da carteira de
identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
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a todos os seus empregados, independentemente da jornada de
trabalho, uma cesta básica in natura”.

b) Carteira de trabalho e previdência social (CTPS) dos empregados
admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços,
quando for o caso, devidamente assinada pela Contratada; e
c) Exames médicos admissionais dos empregados da Contratada que
prestarão os serviços.
8.5.2

Entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços
ao setor responsável pela fiscalização do contrato dos seguintes
documentos, quando não for possível a verificação da regularidade
destes no Cadastro Central de Fornecedores (CCF):
a) Certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários
federais e à dívida ativa da união (CND);
b) Certidões que comprovem a regularidade perante as fazendas
Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
c) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT).

8.5.3

Entrega, quando solicitado pela Contratante, de quaisquer dos
seguintes documentos:
a) Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a
critério da Contratante;
b) Cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da
prestação dos serviços, em que conste como tomador
Contratante;
c) Cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer
mês da prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;
d) Comprovantes de entrega de benefícios suplementares (valetransporte, vale-alimentação, entre outros), a que estiver obrigada
por força de lei ou de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho,
relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado;

8.5.4

e) Comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei ou pelo contrato.
Entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da
extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo definido no contrato:
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(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução
dos serviços, quando for o caso;

b) Guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS,
referentes às rescisões contratuais;
c) Extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais
do FGTS de cada empregado dispensado;
d) Exames médicos demissionais dos empregados dispensados.
8.5.5

A Contratante deverá analisar a documentação solicitada na alínea
“d” acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos
documentos, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

8.6.
No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais, será exigida
a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que
rege as respectivas organizações.
8.7.
Sempre que houver admissão de novos empregados pela Contratada, os
documentos elencados no subitem 11.4.1 acima deverão ser apresentados.
8.8.
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições
previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal do
Brasil (RFB).
8.9.
Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para o
FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do Trabalho.
8.10. A Contratante poderá conceder prazo para que a Contratada regularize suas
obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena de rescisão
contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.
8.11. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento
das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a Contratante
comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.
8.12. Não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de
quinze dias, a Contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços
objeto do contrato.
8.13. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser notificado
pela Contratante para acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.
8.14.

Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a assunção
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a) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados
prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

8.16. A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
8.17. As disposições previstas neste Projeto Básico não excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrução Normativa SLTI/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à
contratação.
8.18. Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a Contratada observa a
legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados, respeita a
estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da categoria
prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual
previstos.
8.19. O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder à repactuação do
contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da Contratada.
8.20. A Contratante deverá solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos
da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão
sendo recolhidas em seus nomes.
8.21.

Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos avaliados.

8.22. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar
constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,
devendo intervir para requerer à Contratada a correção das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
8.23. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizada.
8.24. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
8.25.

A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com
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de responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a Contratante e
os empregados da Contratada.
8.15. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a comprovação,
pela Contratada, do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e
previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra alocada em sua
execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

8.26. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, deve ser
aplicadas as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatório.
8.27. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que
o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestação dos serviços.
8.28. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
8.29. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
8.30. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

9.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1.
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;
9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
9.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade
do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da
legislação trabalhista;
9.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.6.

Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

9.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
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menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao
usuário;
Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.9. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado;
e
9.10. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de
concessão de diárias e passagens.
9.11. Identificar e classificar todas as áreas onde serão executados os serviços, de
preferência através de planta baixa, anexando esta informação ao contrato para futura
fiscalização;
9.12. Formalizar contrato;
9.13. Providenciar o pagamento mensal dos serviços contratados;
9.14. Conferir mensalmente da Contratada todas as ferramentas, utensílio e equipamentos
necessários à execução dos serviços, assinando lista de insumos fornecida pela mesma.
9.15. Determinar o horário de realização dos serviços, bem como fiscalizar a perfeita
execução dos mesmos;
9.16. Ceder local dentro dos prédios para a guarda dos materiais e equipamentos
necessários à execução dos serviços contratados;
9.17. Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato;
9.18. Notificar a Contratada por qualquer irregularidade na execução dos serviços;
9.19. Manter o controle da identificação dos empregados da Contratada para acesso às
dependências do órgão;
9.20. Solicitar à Contratada a substituição de uniforme ou EPI cujo uso considere prejudicial
ao desenvolvimento das atividades, equipamentos ou instalações, ou ainda, não
atendam as necessidades e qualidades exigidas para a contratação ou coloque em risco
a saúde dos funcionários.
9.21. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da
Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
9.22. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;
9.23. Prestar à Contratada, quando necessário e/ou solicitado, quaisquer esclarecimentos
referentes á execução do contrato.
9.24. Somente haverá reajustamento do valor contratual em decorrência da atualização
salarial de acordo com a Convenção Coletiva de cada categoria profissional, que terá
como parâmetro a Planilha de Custo de cada profissional, considerando o percentual de
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9.8.

desconto ofertado no momento da licitação.

9.26. Acompanhar e fiscalizar periodicamente a execução dos serviços constantes deste
Projeto Básico e do Contrato;

10.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada terá 15 (quinze) dias a contar da data da formalização do contrato
para assumir a execução do serviço.
10.2. A Contratada obriga-se a:
10.2.1

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;

10.2.2

Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e
quantidade especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

10.2.3

O vencedor do certame deverá apresentar antes da assinatura do
Contrato a planilha de custo da licitação acrescida da declaração da
análise da GFIP, documento informado anualmente pelo INSS, ou
declaração das informações socioeconômicas e fiscais geradas pelo
PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional-Declaratório ou DEFIS para a comprovação do enquadramento
na alíquota efetiva do Seguro Acidente do Trabalho – SAT/RAT, na planilha
de custos no campo “ENCARGOS SOCIAIS” no “Grupo A”.

10.2.4

O vencedor do certame que tenha optado pelo regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL, Microempresa (ME) ou Empresas de Pequeno Porte
(EPP), deverá apresentar antes da assinatura do Contrato a planilha de
custos da licitação acrescida da declaração das informações
socioeconômicas e fiscais geradas pelo PGDAS-D – Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional-Declaratório ou DEFIS
para comprovação do enquadramento nos regimes declarados na
licitação e consequente aplicação do percentual correspondente no
campo “TRIBUTOS” da planilha de formação de preços.

10.2.5

Por sua conta e responsabilidade exclusiva, fornecer toda mão de obra
capacitada e necessária, bem como instalações, máquinas e
equipamentos, produtos químicos e insumos para execução dos serviços
ora contratados;

10.2.6

Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás com
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9.25. Em caso de redução de jornada de trabalho para 6 horas diárias, o valor referente
ao ticket alimentação será descontado do valor devido a Contratada conforme
estabelecido na planilha de custo apresentado na licitação.

10.2.7

Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os produtos químicos, materiais, equipamentos em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

10.2.8

Prestar os serviços discriminados, nos horários estabelecidos pela
Contratante, utilizando-se da melhor técnica recomendada para sua
execução;

10.2.9

Possuir disponibilidade financeira para cumprir todas as obrigações sociais
e previdenciárias de seus empregados, a serem assumidas no Contrato,
de acordo com o previsto na Lei n.º 8.666/93;

10.2.10

Identificar os equipamentos, ferramental e utensílios de sua
propriedade, tais como: balança, carrinhos e outros, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade do Contratante;

10.2.11

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito;

10.2.12

Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de
trabalho, responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, conforme exigência legal;

10.2.13

Observar conduta adequada na utilização dos produtos químicos,
materiais e equipamentos, objetivando correta higienização dos
utensílios e das instalações objeto da prestação dos serviços;

10.2.14

Adquirir todo o material de consumo que utilizará na execução dos
serviços relativos aos serviços contratados;

10.2.15

Submeter-se à fiscalização permanente dos executores do contrato,
designados pelo Contratante;

10.2.16

Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total
ou em parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;

10.2.17

Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

10.2.18

Ter ciência que por descumprimento total ou parcial da obrigação
contratada e assumida serão aplicadas à Contratada as penalidades
previstas no ato convocatório e na legislação pertinente;

10.2.19

Reconhecer que os casos omissos serão analisados pelos
representantes legais das partes, sem que haja prejuízo para nenhuma
destas, tendo por base o que dispõe a legislação vigente e aplicável
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fotografia recente e provendo-os dos Equipamentos de Proteção
Individual - EPI's, bem como trocá-los levando em consideração o prazo
de validade;

10.2.20

Manter em rigorosa pontualidade o pagamento de seus empregados
e demais encargos decorrentes do contrato de trabalho, inclusive
quanto às anotações das respectivas Carteiras de trabalho e
Previdência Social;

10.2.21

Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, as
obrigações a serem assumidas no Contrato;

10.2.22

Manter o número de empregados compatível com a quantidade de
serviços a serem prestados, obedecidas à jornada de cada categoria;

10.2.23

Apresentar, durante toda a execução do Contrato, documentos que
comprovem estarem cumprindo a legislação em vigor quanto às
obrigações
assumidas,
especialmente,
encargos
sociais,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

10.2.24

Destacar pessoal para a execução dos serviços, de forma criteriosa,
para que estes não sofram qualquer solução de continuidade ou
redução de qualidade e quantidade, e providenciar a substituição de
qualquer empregado julgado inconveniente ou que não se mostre
apto às tarefas inerentes à execução contratual;

10.2.25

Atender imediatamente as determinações do representante da
Administração com vista a corrigir defeitos observados na execução
do Contrato;

10.2.26

Manter o registro de seus empregados devidamente atualizado, e
efetuar o controle da jornada de trabalho no respectivo local de
prestação dos serviços diariamente, a assiduidade e a pontualidade
de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas, repondo o
profissional faltante;

10.2.27

Ser responsável pelas despesas alusivas a salários, encargos sociais,
previdenciários, trabalhistas, fiscais, comerciais e administrativos,
seguros, vales-alimentação, vales-transportes, equipamentos e
ferramentas, uniformes e Equipamentos de Proteção Individual – EPI,
envolvidas na execução do Contrato, observando o piso salarial
referente a cada categoria funcional;

10.2.28

Fornecer uniformes compatíveis com as funções desempenhadas para
os funcionários, nas quantidades necessárias para a conservação e
higiene dos mesmos, trocando-os quando necessário, sem nenhum
ônus adicional para os contratados e nem para a Contratante;

10.2.29

Manter os funcionários uniformizados e identificados com crachá, que
deverá conter foto, nome completo, empresa prestadora, em
destaque e de fácil leitura, nome abreviado pelo qual poderá ser
identificado o funcionário;

10.2.30

Manter todas as ferramentas, equipamentos e utensílios necessários à
execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, sendo os
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à espécie;

10.2.31

Aceitar, nas mesmas condições estipuladas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários nos serviços em até 25% do valor
atualizado do Contrato;

10.2.32

Os serviços deverão ser prestados sob inteira responsabilidade da
Contratada, a quem caberá o fornecimento e administração dos
recursos humanos necessários.

10.2.33

A Contratada ficará obrigada a manter, durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2.34

Não se admitirão reclamações por parte dos empregados da
Contratada quanto ao não cumprimento de suas obrigações para
com eles, quaisquer que sejam em especial atrasos de pagamentos e
demais benefícios, sendo estes, motivos de rescisão contratual a
critério exclusivo do Contratante;

10.2.35

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores
resultados, cabendo à Contratada otimizar a gestão de seus recursos quer humanos quer materiais - com vistas à qualidade dos serviços à
satisfação da Contratante. A Contratada responsabilizar-se-á
integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições
legais que interfiram em sua execução.

10.2.36

A Contratada deverá manter um escritório local em Manaus, com
número de telefone e fax também locais, que possibilitem o imediato
atendimento das solicitações efetuadas pela Contratante em relação
à execução dos serviços contratados, assim como, realizarem todos os
procedimentos pertinentes à seleção, treinamento, admissão e
demissão dos empregados.

10.2.37

A Contratada providenciará o Cartão Cidadão expedido pela Caixa
Econômica Federal (CEF) para todos os empregados;

10.2.38

A Contratada providenciará senha para que o trabalhador tenha
acesso ao Extrato de informações Previdenciárias;

10.2.39

A Contratada autorizará a abertura de conta vinculada ao contrato
de prestação de serviços, nos termos das Instruções Normativas nº 02 e
03 do Ministério do Planejamento, na qual serão feitas as provisões para
o pagamento de férias, 13º salário e rescisão contratual dos seus
respectivos trabalhadores;

10.2.40

A Contratada autorizará ao Contratante quando da formalização do
contrato, o repasse direto aos trabalhadores da remuneração mensal
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mesmos de qualidade comprovada e quantidade necessária à boa
execução dos serviços, devendo os danificados serem substituídos em
24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser
dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede
elétrica;

10.2.41

A Contratada autorizará ao Contratante quando da formalização do
contrato o pagamento direto das verbas trabalhistas aos empregados
e liberação direta aos trabalhadores dos valores depositados nas
contas vinculadas, nas seguintes hipóteses:
a) Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários,
quando devidos;
b) Parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 de férias,
quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
c) Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs salários
proporcionais, férias proporcionais e à indenização compensatória
porventura devida sobre o FGTS, quando da demissão de empregado
vinculado ao contrato;
d) Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias;

11.

10.2.42

Somente seja liberado o saldo da conta vinculada à empresa depois
de comprovada a execução completa do contrato e a quitação de
todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço
contratado.

10.2.43

Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze
anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.2.44

Orientar seus empregados quanto à forma de execução de serviços
de limpeza, observando cada tipo de piso e instalações, sob pena de
responsabilidade;

10.2.45

Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram
com o bom andamento da rotina de funcionamento da
administração.

USO RACIONAL DA ÁGUA

11.1. Sempre que adequado e necessário, a CONTRATADA deverá utilizar-se de
equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se
de alternativa de inovação tecnológica de cuja utilização será precedida de avaliação
pela CONTRATANTE das vantagens e desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras,
sempre adotar as de pressão com vazão máxima de 360 litros/hora;

12.

USO RACIONAL DA ENERGIA ELÉTRICA

Avenida André Araújo, 701-Aleixo
Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
Manaus-AM-CEP 69060-001

Folha: 98

Secretaria de
Estado de Saúde

Assinado digitalmente por: MARCOS SALES GOMES em 12/05/2021 às 17:48:17 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C340.AE8C.ADFF.549F
Assinado digitalmente por: ADRIANO AUGUSTO GONCALVES MARQUES em 12/05/2021 às 16:52:56 conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001. Verificador: C340.AE8C.ADFF.549F
Documento C340.AE8C.ADFF.549F assinado por: KARINA CRISTINE CASTRO DE SOUZA:00854515259 em 10/05/2021 às 15:06 utilizando assinatura por login/senha.

não paga pela Contratada, quando houver retenção de faturas por
inadimplência ou não apresentação de certidões negativas de débito.

12.2. Comunicar ao Contratante sobre equipamentos com mau funcionamento ou
danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido excessivo em reatores de
luminárias e mau funcionamento de instalações energizadas;
12.3. Sugerir, à CONTRATANTE, locais e medidas que tenham a possibilidade de redução
do consumo de energia, tais como: desligamento de sistemas de iluminação, instalação
de interruptores, instalação de sensores de presença, rebaixamento de luminárias etc.;
12.4. Ao remover o pó de cortinas ou persianas, verificar se estas não se encontram
impedindo a saída do ar condicionado ou aparelho equivalente;
12.5. Verificar se existem vazamentos de vapor ou ar nos equipamentos de limpeza,
sistema de proteção elétrica e as condições de segurança de extensões elétricas utilizadas
em aspiradores de pó, enceradeiras, etc.
12.6. Realizar verificações e, se for o caso, manutenções periódicas nos seus aparelhos
elétricos, extensões, filtros, recipientes dos aspiradores de pó e nas escovas das
enceradeiras. Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas;
12.7. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo
de energia fornecidas pela CONTRATANTE.

13. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
13.1. Colaborar com o plano de Gerenciamento de Resíduos se o mesmo estiver sendo
aplicado na unidade contratante;
13.2. Separar e entregar a Contratante as pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e
frascos de aerossóis para descarte apropriado.
13.3. Quando implantado pela CONTRATANTE o Programa de Coleta Seletiva de resíduos
sólidos, colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades do programa
interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes de coleta seletiva nas cores
internacionalmente identificadas, disponibilizadas pelo contratante;
13.4. Quando implantadas pelo Contratante operações de compostagem/fabricação de
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12.1. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos
que apresentem eficiência energética e redução de consumo e energia, como exemplo
a aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos mais eficientes quanto à economia de
energia, classificados pelo Selo PROCEL de Economia de Energia (um instrumento
promocional do PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
coordenado pelo Ministério das Minas e Energia), que comprova a eficiência energética.
De acordo com essa eficiência, os aparelhos são classificados pelo Inmetro – Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial dos produtos que chegam
ao mercado;

13.5. Fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados a sua utilização, com vistas à
otimização de seu uso, bem como, a redução da destinação de resíduos sólidos;
13.6. Otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de sua responsabilidade,
adequando sua disponibilização quanto a capacidade e necessidade, esgotando dentro
do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento, objetivando a
redução da destinação de resíduos sólidos.

14. DA CONTA VINCULADA PARA QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
14.1. Conforme Decreto nº 40.634, de 07 de maio de 2019, que dispõe sobre a retenção
de provisões de encargos trabalhistas, previdenciários e outros, nos contratos de prestação
de serviços, de natureza continuada, com mão de obra residente, no âmbito do Poder
Executivo Estadual e dá outras providências.
14.2. Fica obrigado a Contratante fazer as devidas retenções abaixo:
14.2.1. Segundo Art 1º. As provisões de encargos trabalhistas, previdenciários
e outros, serão deduzidas do pagamento do valor mensal, devido aos
prestadores de serviços de natureza continuada, com previsão de mão
de obra residente nas dependências, contratados pelos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo
Estadual, e depositado em conta-depósito vinculada bloqueada para
movimentação.
14.2.2. Segundo Art 4º. As provisões a que se refere o artigo 1º são relativas aos
encargos remuneratórios a seguir detalhados:

I - no caso de empresas prestadoras de serviços, Organizações Sociais

Civis de Interesse Públicao – OSCIP’s e as demais Organizações Sociais
Civis – OSC’s, cujos colaboradores sejam regidos pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):
a) 13.º (décimo terceiro) salário;
b) férias e 1/3 (um terço) constitucional de férias;
c) encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário; e
d) multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa
causa.
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adubo orgânico, A CONTRATADA deverá separar os resíduos orgânicos de varrição de
áreas externas (folhas, gravetos, etc) e encaminhá-las para a referida operação, de modo
a evitar a sua disposição no aterro sanitário;

cuja retenção substituíra a obrigação de criação de fundo, com
destinação exclusiva e específica para os citados pagamentos e seus
aportes mensais.
14.1.3 Segundo Art 5º. Quando da solicitação de pagamento, o
prestador de serviço apresentará a relação a que se refere o artigo 1.º,
I alínea a, do Decreto n.º 37.334, de 17 de outubro de 2016, acrescida
das seguintes informações:
I - data da alocação do colaborador ao contrato;
II - data do desligamento do colaborador, do contrato, quando for o
caso;
III – remuneração mensal do colaborador;
IV – cálculo do valor a ser retido e depositado em conta – depósito
vinculada.
14.1.4 Segundo Art 6º. A movimentação dos recursos da contadepósito vinculada somente ocorrerá mediante solicitação do
contratado, devidamente autorizada pelo órgão ou entidade
Contratante, nos seguintes termos:
I - Parcial e anualmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo
terceiro) salário dos colaboradores vinculados ao contrato, no
período da contratação, quando devido;
II - Parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao 1/3 (um
terço) de férias previsto na Constituição, quando dos gozos de férias
pelos colaboradores vinculados ao contrato, na fração equivalente
ao período da contratação;
III - parcialmente, pelo valor correspondente ao 13º (décimo
terceiro) salário proporcional as férias e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da
dispensa de colaborador vinculado ao contrato;
IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das verbas
rescisórias;
Parágrafo único: Eventual saldo da conta-depósito vinculada
somente será liberado à empresa contratada se, após 2 (dois) anos
do término do contrato, os colaboradores alocados na execução do
contrato não acionarem a Justiça do Trabalho.
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II - na hipótese de Cooperativas, 13.º (décimo terceiro) salário e férias,

14.3.1. A Contratada providenciará o Cartão Cidadão expedido pela
Caixa Econômica Federal (CEF) para todos os empregados;
14.3.2. A Contratada providenciará senha para que o trabalhador tenha
acesso ao Extrato de informações Previdenciárias;
14.3.3. A Contratada autorizará a abertura de conta vinculada ao
contrato de prestação de serviços, nos termos da Instrução
Normativa nº 05 do Ministério do Planejamento, na qual serão feitas
as provisões para o pagamento de férias, 13º salário e rescisão
contratual dos seus respectivos trabalhadores;
14.3.4. A Contratada autorizará ao Contratante quando da formalização
do contrato, o repasse direto aos trabalhadores da remuneração
mensal não paga pela Contratada, quando houver retenção de
faturas por inadimplência ou não apresentação de certidões
negativas de débito.
14.3.5. A Contratada autorizará ao Contratante quando da formalização
do contrato o pagamento direto das verbas trabalhistas aos
empregados e liberação direta aos trabalhadores dos valores
depositados nas contas vinculadas, nas seguintes hipóteses:
14.2.3.1
Parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos
13ºs salários, quando devidos;
14.2.3.2
Parcialmente, pelo valor correspondente as férias e ao
1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados
vinculados ao contrato;
14.2.3.3
Parcialmente, pelo valor correspondente aos 13ºs
salários proporcionais, férias proporcionais e à indenização
compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da
demissão de empregado vinculado ao contrato;
14.2.3.4
Ao final da vigência do contrato, para o pagamento das
verbas rescisórias;
14.3.6. Somente seja liberado o saldo da conta vinculada à empresa
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14.2 A Contratada deverá cumprir o estabelecido no Decreto n.º 37.334, de 17 de
outubro de 2016, que dispõe sobre os procedimentos para controle, acompanhamento
e fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e outros
pelas pessoas jurídicas que prestam serviços ao Estado do Amazonas conforme critérios
estabelecidos abaixo:

15 DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1 Se a licitante vencedora deixar de assinar o Contrato, quando convocada, dentro
de 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da notificação, e sem
justificativa por escrito e aceita pela Administração, restará caduco o seu direito de
vencedora, sujeitando-se às penalidades da Lei n.º 8.666/93.
15.2 A Contratada terá o prazo de 15 (quinze) dias para iniciar o serviço, contados após a
solicitação do órgão.
15.3 A Contratada obriga-se, em qualquer circunstância e às suas expensas, a respeitar e
a cumprir os dispositivos das Leis Trabalhistas, inclusive no que se refere aos períodos de
refeição do seu pessoal, responsabilizando-se por eventuais transgressões neste sentido,
incluindo-se, nesta obrigação, férias, folgas, e substituições, além dos encargos
trabalhistas, previdenciários sociais e tributários, o fornecimento de uniformes, crachás e
equipamentos de segurança a seus empregados, tais como botas, luvas, cintos, e
quaisquer outros materiais necessários à correta execução dos serviços, bem como tornar
obrigatório o uso e orientá-los no cumprimento das normas, cabendo-lhes a
responsabilidade exclusiva pela execução dos serviços;
15.4 Todas e quaisquer reclamações trabalhistas, que, por ventura, ocorrerem por parte
dos empregados, correrão por conta da Contratada;
15.5 A Contratada deverá fornecer às respectivas Unidades Contratantes a relação
nominal dos funcionários que prestarão serviços, dando ciência prévia de quaisquer
alterações no quadro decorrentes de substituições, exclusões e inclusões, observadas as
exigências contidas no presente contrato.
15.6 Mediante a falta dos empregados, deverá haver sua substituição imediata por
outros que tenha experiência equivalente ou superior.
15.7 O controle de frequência dos funcionários da Contratada deverá ser efetuado
através de relógio de ponto ou outro meio idôneo, adotando-se outro meio de registro de
ponto nos locais com menos de 5 empregados que serão fiscalizados, a seu critério, pelas
respectivas Unidades Contratantes.
15.8 A Contratada responderá pela idoneidade moral e técnica dos funcionários,
respondendo por todo e qualquer dano que ocorra em consequência da execução dos
serviços, cabendo às respectivas Unidades Contratantes decidir se o prejuízo será
ressarcido mediante desconto no pagamento ou pelas vias normais de cobrança.
15.9 A Contratada, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade apontada pelas
respectivas Unidades Contratantes, terá 24 (vinte e quatro) horas para saná-la com a
adoção das medidas necessárias para restaurar a normalidade dos serviços;
15.10 Admitir-se-á a utilização de equipamentos que propiciem ganhos de produtividade.
15.11 Manter os postos de trabalho devidamente abastecidos com os equipamentos,
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depois de comprovada a execução completa do contrato e a
quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários
relativos ao serviço contratado.

15.12 Fica assegurado às respectivas Unidades contratantes o direito de, mediante aviso
expresso e formal, com 10 (dez dias) de antecedência, alterar os locais de prestação dos
serviços, mantida, nessa hipótese, a equivalência entre o número de funcionários
inicialmente contratados e o preço avençado, procedendo-se, por adiantamento, aos
ajustes necessários, em razão de eventuais alterações de endereço das Unidades.
16 PLANO DE APLICAÇÃO
16.1 Quando se verificar frustração de receita, insuficiência de recurso ou outro(s) fato(s)
superveniente(s) que implique(m) a necessidade de efetuar ajuste orçamentário no curso
da execução contratual, a CONTRATANTE poderá alterar a fonte de recursos originalmente
eleita para fazer frente à avença ora projetada, de forma integral ou subsidiária, desde
que restem devidamente demonstradas e fundamentadas a necessidade da referida
alteração, a correspondência entre os fins da mesma a o atendimento ao interesse
público e ao equilíbrio econômico e financeiro, bem como, por fim, a ausência de prejuízo
injustificável ou injustificado a outro(s) compromisso(s) assumido(s) pela Administração
Pública do Estado do Amazonas.

Programa/Projeto de
Atividade

Fonte de
Financiamento

Elem. da
Despesa

Valor Total
R$

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Embasamento: ARTIGO 24, IV, DA LEI Nº 8.666/93
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

17

Cronograma de Desembolso

Nº de
Parcelas

Forma de
Pagamento

06

Mensal

Avenida André Araújo, 701-Aleixo
Fone: (92) 3643-6300 / 3634-6302
Manaus-AM-CEP 69060-001

Folha: 104

Valor Mensal
Estimado
R$

Secretaria de
Estado de Saúde

Valor Total
Estimado
R$
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utensílios, produtos específicos e materiais necessários à execução dos serviços.

18

Declaração do solicitante

Manaus, 10 de Maio de 2021
PROJETO BÁSICO FORMALIZADO, POR:
.............................................................
KARINA CRISTINE CASTRO DE SOUZA
Projetos Básicos - CEDCC
APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO:

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

...........................................................
ADRIANO AUGUSTO GONÇALVES MARQUES
Presidente - CEDCC

........................................................................
MARCOS SALES GOMES
Secretário Executivo Adjunto de Gestão
Administrativa
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Declaramos que este Projeto Básico está de acordo com a Lei nº 8.666 de 21.06.93
e suas alterações.

MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS MENSAL
Vida útil Quantitativo
Item
(meses)
mensal
Água sanitária 20 Litros
1
30
Álcool em gel 5 Litros
1
30
Balde para água 14 litros (com corres diferenciadas)
12
4
Carrinho coletor de lixo
60
1
Carrinho de limpeza
12
2
Cera liquida incolor 5 litros
1
8
Detergente 5 litros
2
30
Desinfetante Floral 5 Litros
1
30
Desodorizador de Ambientes (lata 400 ml)
1
15
Disco removedor preto 410 mm
1
10
Disco limpador verde 410 mm
1
10
Dispenser para papel toalha
12
40
Dispenser para sabonete
12
40
Dispenser para papel higiênico
12
40
Dispenser para álcool em gel
12
20
Enceradeira
60
1
Escada
12
1
Escova Oval
1
30
Escova para lavar vaso sanitário (cabo longo)
3
10
Espanador de teto em nylon grande
12
10
Esponja dupla face
3
23
Estrado 50x50
12
1
Esfregão sem cabo
1
10
Fibra verde
1
7
Fio corte 3 mm (metro)
1
20
Flanela de algodão
2
12
Lavadora a jato de água
12
1
Lençol hospitalar descartável (caixa)
1
2
Limpador multiuso 5 litros
1
30
Limpa vidro 500 ml
1
30
Lixeira inox com pedal 7 litros
12
2
lubrificante 500 ml
1
3
Mop úmido
1
5
Mop pó
1
5
Pá para lixo com cabo de alumínio (1,20 cm)
12
15
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ANEXO I

1
2
2
1
2
12
1
12
12
1
12
2
1
1
1
1
1
1
12

10
550
238
35
30
5
10
10
10
8
15
10
25
50
50
150
7
5
15

Vassoura de piaçava gari

12

15
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Pano multiuso (rolo)
Papel Higiênico rolo 30m
Papel Toalha interfolhado (pacote 1.250fls)
Palha de aço (8 palhas/pacote)
Pano de chão
Placa de sinalização (piso molhado)
Pulverizador 500ml
Refil mop pó
Refil mop úmido
Removedor de cera 5 litros
Rodo de cabo de alumínio 40cm
Sabonete líquido 5 litros ( saches)
Sacos p/ lixo (50 l) c/ 20 unid
Sacos p/ lixo (100 l) c/ 20 unid
Sacos p/ lixo (200 l) c/ 20 unid
Sacos p/ lixo (20 l) c/ 20 unid
Suporte para fibra verde
Tela nylon proteção roçadeira (metro)
Vassoura de nylon

