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PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 014/2019

PROCESSO N.° 05/2019
OBJETO:  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  LIMPEZA  HOSPITALAR  NAS
DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA”

No sentido de estabelecer melhor comunicação com seus licitantes, bem como dinamizar
eventuais  esclarecimentos,  retificações  ou  quaisquer  outras  informações  adicionais,  o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul  solicita a todos aqueles
que tenham obtido o edital por meio da Internet e tenham interesse na participação do
certame que, OBRIGATORIAMENTE, forneçam as informações abaixo e as enviem para o
Serviço de Suprimento, através do e-mail: licitacoes@consaude.org.br.

A não remessa do recibo exime o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e
Litoral Sul da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não
cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

Recomendamos,  ainda,  consultas  à  página,  www.consaude.org.br,  para  verificação  de
eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________

CNPJ. N.°: _____________________________________________________________

ENDEREÇO: ____________________________________________________________

E-MAIL: _______________________________________________________________

CIDADE: ____________________ ESTADO: _______ FONE: ____________________

PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________________
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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 014/2019
PROCESSO N°: 005/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 27/06/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE
ENDEREÇO: RUA PEDRO BONNE, 508 - CENTRO, PARIQUERA-AÇU/SP.

VISTORIA: A vistoria é facultativa, a ser realizada em horário de expediente, e agendada
com antecedência, em horário de expediente pelo telefone: (13) 3856-9662. A licitante
poderá realizar  vistoria  para tomar ciência das características, dificuldades e condições do
local onde serão executados os trabalhos descritos no Memorial Descritivo, de modo a obter,
para sua utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda informação para elaboração de
sua proposta. 

O Diretor Superintendente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e
Litoral Sul, Senhor JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM, no uso de suas atribuições legais, torna
público  que  se  acha  aberta,  nesta  unidade,  licitação  na  modalidade  PREGÃO,  na  forma
PRESENCIAL,  tipo  MENOR PREÇO GLOBAL, para  EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17
de  julho  de  2002,  Portaria  nº  045  do  CONSAÚDE,  de  19  de  maio  de  2.008,  e  Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147,
de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei
Federal  nº.  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  suas  alterações,  e  demais  normas
regulamentares aplicáveis à espécie.

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e
ANEXOS, que dele fazem parte integrante.

A sessão de processamento do pregão será realizada no seguinte local e endereço:
SERVIÇO DE SUPRIMENTO DO CONSAÚDE, À RUA PEDRO BONNE, 508 – CENTRO,
PARIQUERA-AÇU/SP, e será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio,
designados nos autos do processo em epígrafe.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação e a declaração de
pleno  atendimento  aos  requisitos  de  habilitação  serão  recebidos  no  endereço  acima
mencionado, na sessão pública de processamento do Pregão.

I - DO OBJETO

1  -  A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  contratação  de  empresa  especializada  para
prestação  de  serviços  de  limpeza  hospitalar  nas  dependências  do  Hospital  Regional  “Dr.
Leopoldo  Bevilacqua”,  com a  disponibilização  de  mão de  obra  qualificada  e  de  todos  os
equipamentos, utensílios  e ferramentas necessárias e adequadas à execução dos serviços,
além dos uniformes, EPI, e EPC, conforme as especificações técnicas e condições constantes
deste Edital e seus Anexos.

2 - O preço máximo estimado e admitido pela Administração para a contratação  do objeto
deste certame é R$ 3.246.900,08 (três milhões, duzentos e quarenta e seis mil, novecentos
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reais e oito centavos), conforme documentos anexados aos autos, com fulcro no inciso III, do
art. 3º, da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002.

II - DA PARTICIPAÇÃO

1 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao
objeto da contratação que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

2 - Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas:

a) Suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale d o Ribeira e Litoral Sul, nos termos do artigo 87,
inciso III da Lei nº 8.666/93, assim também, nos termos do Art. 7 da Lei 10.520/2002; 

b) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração
Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93;

c) Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre
si, ou ainda, quaisquer outras formas de constituição em grupo;

d) Estrangeiras que não funcionem no País; 

e)  Cooperativas,  nos  termos  do  Decreto  Estadual  nº  55.938,  de  21  de  junho  de  2010,
atualizado pelo Decreto nº 57.159, de 21 de julho de 2011.

1.1 - As alíneas “a” e “b” do subitem 2 encontram amparo na SÚMULA Nº 51 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar (artigo
87,  IV  da  Lei  nº  8.666/93)  tem seus  efeitos  jurídicos  estendidos  a  todos  os  órgãos  da
Administração Pública,  ao passo que, nos casos de impedimento e suspensão de licitar  e
contratar (artigo 87, III  da Lei nº 8.666/93 e artigo 7º da Lei  nº 10.520/02),  a medida
repressiva se restringe à esfera de governo do órgão sancionador. 

III - DO CREDENCIAMENTO

1 -  Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento
de registro equivalente, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades simples,
o  ato  constitutivo  registrado  no  Cartório  de  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas,  no  qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência
de tal investidura.

b) Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração pública ou particular com firma
reconhecida  do  qual  constem  poderes  específicos  para  formular  lances,  negociar  preço,
interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga.

c) O representante credenciado,  além de documento oficial  de identificação que contenha
foto, deverá apresentar a carta de credenciamento, conforme o modelo constante do Anexo
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II, com firma reconhecida do signatário, juntamente com documento que demonstre poderes
para tanto.

d)  O  representante  (legal  ou  procurador)  da  empresa  interessada  deverá  identificar-se
exibindo documento oficial que contenha foto.

e)  O  licitante  que  não  pretenda  credenciar  representante  para  praticar  atos  presenciais,
poderá  encaminhar  os  envelopes  “Proposta”  e  “Documentação”,  e  em terceiro  envelope,
devidamente identificado (ou avulsos), a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de
Habilitação  (anexo  III), acompanhada,  preferencialmente,  das  Informações  para
Credenciamento  (anexo XIV), da Declaração de ME/EPP  (anexo VI), (se for o caso), da
procuração  mencionada  na alínea  “b”,  (se  for  o  caso),  e  do  correspondente  documento,
dentre os indicados na alínea “a”, por CORREIO ou diretamente no Serviço de Suprimento,
localizado na Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP – CEP: 11.930-000, até o
prazo e atendidas as condições estabelecidas neste edital.

d.1)  O  licitante  que  não  contar  com  representante presente  na  sessão  ou,  ainda  que
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de
declarar  a  intenção  de  interpor  ou  de  renunciar  ao  direito  de  interpor  recurso,  ficando
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

1.1. Para o exercício do direito de preferência de que trata o subitem 8 do item VII deste
Edital, a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá estar expressa no
documento apresentado em cumprimento às disposições da alínea “a” do subitem 1 deste
item III.

1.2. É facultada a apresentação de declaração de microempresa ou empresa de pequeno
porte visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, alterada
pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o
modelo  estabelecido  no  Anexo  VI  deste  Edital  e  apresentada  fora  dos  envelopes  nº  1
(proposta) e nº 2 (habilitação).

1.3. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original,
por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

2 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que 
cada um deles poderá apresentar apenas 1 (uma) credenciada.

3 - Na hipótese de não haver credenciamento, a licitante ficará impedida de participar da fase
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, ou
mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido o preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4 - Encerrado o prazo pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais
representantes retardatários. 
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IV - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS  DE  HABILITAÇÃO,  DA  PROPOSTA  E  DOS  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO

1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação de acordo com modelo
estabelecido no Anexo III do Edital deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2,
acompanhada, preferencialmente, do Anexo XIV.

2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente,
em  02  (dois)  envelopes  fechados  e  indevassáveis,  contendo  em  sua  parte  externa,  os
seguintes dizeres:

ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
PROCESSO Nº 005/2019
NOME DA PROPONENTE:

ENVELOPE Nº 2 – HABILITAÇÃO
PREGÃO Nº 014/2019
PROCESSO Nº 005/2019
NOME DA PROPONENTE:

3 - A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso  corrente,  com suas  páginas  numeradas  sequencialmente,  sem rasuras,  emendas,
borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo
procurador, juntando-se cópia da procuração. 

4  -  Os  documentos  necessários  à  habilitação  deverão  ser  apresentados  em original,  por
qualquer  processo de cópia  autenticada por  tabelião  de notas  ou cópia  acompanhada do
original para autenticação pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.

4.1 - Os documentos de habilitação eventualmente emitidos em língua estrangeira deverão
ser  entregues  acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa  efetuada  por  tradutor
juramentado.

V - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

1 - A proposta deverá ser apresentada, preferencialmente, conforme Modelo –  anexo VII
deste Edital, em papel timbrado da licitante, em 01 (uma) via datilografada ou impressa por
computador, datada, rubricada e assinada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
e conter, além de outras informações de livre disposição, o seguinte:

a)  Nome  da  proponente,  endereço,  telefone,  e-mail,  CNPJ  ou  CPF,  conforme  o  caso,  e
inscrição estadual/municipal;

b) Número do Processo e do Pregão; 

c) Preços unitários mensais, totais mensais, e total para 12 (doze) meses, referente a última
data base da categoria  (vinculada à execução contratual), expressos em números, na moeda
corrente nacional, com no máximo 02 (duas) casas decimais, incluindo, além do lucro, todas
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como
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todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da
presente licitação,  inclusive  os custos  referentes a equipamentos,  utensílios,  ferramentas,
uniformes, EPIs,  e EPCs. 

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

e)  Indicação  da  categoria  profissional  vinculada  à  execução  contratual,  data  base  da
categoria, (dia/mês/ano), e entidade de classe;

f) Declaração, sob as penas da lei, de que o objeto ofertado atende todas as especificações
exigidas no Termo de Referência - Anexo I;

g) Declaração, sob as penas da lei, que o preço apresentado contempla, além do lucro, todas
as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como
todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da
presente licitação,  inclusive  os custos  referentes a equipamentos,  utensílios,  ferramentas,
uniformes, EPIs,  e EPCs.

2 -  Quaisquer  tributos,  custos  e  despesas  diretas  ou indiretas,  omitidos  na  proposta  ou
incorretamente  cotados,  serão  considerados  como inclusos,  não  sendo  aceitos  pleitos  de
acréscimos a qualquer título.

3 - A proposta de preços deverá ser orçada em valores vigentes a data de sua apresentação,
que será considerada a data de referência de preços;

4 – O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços
unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos
que julgar necessários. 

5 – Caso o prazo de que trata a alíneas “d”, do item V, não conste da proposta, o mesmo
será considerado como aceito para efeito de julgamento.

6 - É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo o licitante
contemplar todos os itens que a integram. Não serão admitidas quantidades inferiores às
previstas neste Edital; 

VI - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

1 - O Envelope nº 2 – Habilitação, deverá conter os documentos a seguir relacionados os
quais dizem respeito a:

1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de
identidade em se tratando de pessoa física não empresária); 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, tratando-se de sociedade empresária; 

c)  Documentos  de  eleição  ou  designação  dos  atuais  administradores,  tratando-se  de
sociedade empresária;
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d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir. 

1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto deste certame;

c) Certidão  Conjunta  Negativa  de  Débitos  ou  Certidão  Conjunta  Positiva  com Efeitos  de
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, (inclusive as contribuições
sociais), expedida pela Secretaria da Receita Federal;

d) Prova  de  Regularidade  para  com a  Fazenda  Estadual,  Certidão  Negativa  ou  Certidão
Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Fiscais relativos ao ICM/ICMS inscritos na Dívida
Estadual, expedida pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, ou certidão emitida
nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de Agosto de 2.010 (Procuradoria Geral
do Estado – Coordenadoria da Dívida Ativa); ou
d.1)  Declaração  de  isenção  ou  de  não  incidência  assinada  pelo  representante  legal  do
licitante, sob as penas da lei;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Tra-
balhistas com Efeitos de Negativa.

1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a)  Certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  expedida  pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

a.1) Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser apresentado o
comprovante  da  homologação/deferimento  pelo  juiz  competente  do  plano  de  recuperação
judicial/extrajudicial em vigor.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados  na  forma  da  lei,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou  balanços
provisórios,  podendo ser atualizados por índices oficiais  quando encerrados há mais de 3
(três) meses da data da apresentação da proposta; 
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c) Tratando-se de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente aplicável à
espécie;

d) As sociedades por ações deverão apresentar as demonstrações contábeis publicadas na
Imprensa Oficial, de acordo com a legislação pertinente;

e) No caso de empresa constituída há menos de ano, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

f) A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos
indicadores contábeis:

g) A comprovação da boa situação financeira da empresa licitante será aferida com base
nos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), mediante demonstração contábil
do último exercício social, devendo apresentar resultados iguais ou maiores que 1,0 (um),
obtidos por intermédio das seguintes fórmulas:

AC + RLP
ILG = ____________

PC + ELP

AC
ILC = ________

PC

Onde:
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
RLP = Realizável a Longo Prazo
ELP = Exigível a Longo Prazo

g.1) Caso o resultado seja inferior a 1,00 (um), verificado em quaisquer dos índices (ILC ou
ILG),  a  licitante  deverá  comprovar  que  possui  capital  mínimo  ou  patrimônio  líquido
equivalente ou superior a 10% (dez por cento) do valor total estimado para a contratação do
serviço em consonância com o percentual indicado no artigo 31, § 3º, da Lei federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993.

1.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)  A  proponente  deverá  apresentar  comprovação  de  capacitação  técnica  operacional,
através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado,  demonstrando  a  execução  pela  licitante  de  objeto(s)  compatível(is)  com  o  ora
licitado, sendo necessária, para efeito de compatibilidade, a demonstração da execução de
serviços de limpeza hospitalar que contemplem a alocação de, no mínimo,  28 (vinte e
oito) postos de trabalho (empregados), (cf. Súmula 24 do TCE);

Nota 1: O(s) atestado(s) deverá(ão) conter: - Local da prestação dos serviços; - Natureza da
prestação dos serviços; - Quantidade de postos (empregados) alocados; - Caracterização do
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bom desempenho do licitante; - Outros dados característicos e, - A identificação da pessoa
jurídica emitente bem como o nome e o cargo do signatário. 

Nota 2: A comprovação poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em
tantos contratos quanto dispuser o licitante; 

1.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES

a) DECLARAÇÃO da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante
legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme
modelo estabelecido no anexo IV deste Edital;

b)  DECLARAÇÃO da licitante,  elaborada em papel  timbrado,  subscrita  pelo  representante
legal,  assegurando  a  inexistência  de  impedimento  legal  para  licitar  ou  contratar  com a
Administração, de acordo com o Anexo V;

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: DECLARAÇÃO da licitante, elaborada em
papel timbrado e subscrita por representante legal da licitante, atestando que está ciente de
que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do
administrador  judicial  ou  se  o  administrador  for  pessoa  jurídica,  o  nome do  profissional
responsável  pela  condução  do  processo  e,  ainda,  declaração,  relatório  ou  documento
equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de
recuperação judicial;

d)  para  o  caso  de  empresas  em recuperação  extrajudicial:  c)  DECLARAÇÃO da licitante,
elaborada em papel timbrado e subscrita por representante legal da licitante, atestando que
está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação
documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

Obs.: As declarações indicadas neste item deverão ser apresentados em papel timbrado da
empresa licitante. Quando a empresa licitante não possuir papel timbrado, deverá fazer a sua
identificação  na  folha  contendo,  no  mínimo,  a  razão  social,  número  do  CNPJ,  endereço,
telefone e e-mail, se houver.

2 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

2.1  -  Na  hipótese  de  não  constar  prazo  de  validade  nas  certidões  apresentadas,  a
Administração  aceitará  como  válidas  as  expedidas  até  90  (noventa)  dias  imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas.

2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

2.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, se
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

2.3.1 - Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante
desta  licitação,  execute  o  futuro  contrato,  deverá  apresentar  toda  documentação  de
habilitação de ambos os estabelecimentos. 
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VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

1 - No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do
Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com
duração mínima de 30 (trinta) minutos, ocasião em que serão apresentados os documentos
indicados do item III do Edital.

2  -  Após  o  credenciamento,  as  licitantes  entregarão  ao  Pregoeiro  a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no  Anexo III do
Edital e, em envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.

3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

c)  que  apresentem  preços  unitários  ou  total  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,
incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado;

3.1 – A comparação dos preços,  para efeito  de seleção das propostas para a etapa dos
lances, será efetuada após equalização dos preços.

3.2 – Para realização dos cálculos serão utilizadas duas casas decimais.

3.3 – No resultado final obtido, ou seja, no valor encontrado para efeito de comparação, será
desprezada a terceira casa decimal.

3.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de
eventuais erros.

4  -  As  propostas  não  desclassificadas  serão  selecionadas  para  a  etapa  de  lances,  com
observância dos seguintes critérios:

a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;

b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
No  caso  de  empate  nos  preços,  serão  admitidas  todas  as  propostas  empatadas,
independentemente do número de licitantes.

5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em
ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

5.1 -  A licitante  sorteada em primeiro lugar  poderá escolher a posição na ordenação de
lances, em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa
da ordem de lances.
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6  -  Os  lances  deverão  ser  formulados  em valores  distintos  e  decrescentes,  inferiores  à
proposta  de  menor  valor  global, observada  a  redução  mínima  entre  os  lances  de  R$
3.246,90, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação do valor de redução mínima
entre os lances incidirá sobre o valor global.

7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 
declinarem da formulação de lances. 

8  -  Encerrada  a  etapa  de  lances,  serão  classificadas  as  propostas  selecionadas  e  não
selecionadas  para  essa  etapa,  na  ordem crescente  de  valores,  considerando-se,  para  as
selecionadas,  o  último preço ofertado.  Com base nessa classificação,  será assegurada às
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, observadas
as seguintes regras:

8.1  -  O  pregoeiro  convocará  a(s)  microempresa(s)  ou  empresa(s)  de  pequeno  porte,
detentora(s) da(s) proposta(s) de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou
superiores  até  5% (cinco  por  cento)  ao  valor  da  proposta  melhor  classificada,  para  que
apresente(m) preço(s) inferior(es) ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de preclusão do direito de preferência.

8.1.1 - A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas
condições do subitem 8.1.

8.2 - Não havendo a apresentação de novo(s) preço(s), inferior(es) ao preço da proposta
melhor classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a
ordem de  classificação,  as  demais  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  cujos
valores das propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 8.1.

8.3  -  Caso a  detentora  da  melhor  oferta,  de  acordo com a classificação  de  que  trata  o
subitem 8, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o direito
de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base nas
disposições dos subitens 8.1 e 8.2, ou, na falta desta, com base na classificação de que trata
o subitem 8, com vistas à redução do preço.

10 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.

10.1 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de sua compatibilidade com os
preços dos insumos e salários praticados no mercado, coerentes com a execução do objeto
licitado, acrescido dos respectivos encargos sociais, benefícios e despesas indiretas.

11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.

12 -  Eventuais  falhas,  omissões ou outras irregularidades  nos documentos de habilitação
poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a
habilitação, inclusive mediante:

 substituição e apresentação de documentos, ou 
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 verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações, se possível.

12.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os
documentos respectivos.

12.2 -  A Administração não se responsabilizará pela eventual  indisponibilidade dos meios
eletrônicos de verificação.

12.3 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte, não será exigida
comprovação de regularidade fiscal,  mas será obrigatória a apresentação dos documentos
indicados no subitem 1.2, alíneas ”c”, ”d”, ”e” e ”f” do item VI deste Edital, ainda que os
mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

12.3.1  -  A  licitante  habilitada  nas  condições  do  subitem  12.3  deste  item  VII  deverá
comprovar  sua  regularidade  fiscal,  sob  pena  de  decadência  do  direito  à  assinatura  do
contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis.

12.3.2 - A comprovação de que trata o subitem 12.3.1 deste item VII deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a
licitante  for  declarada vencedora do certame, prorrogável  por igual  período, a critério da
Administração.

13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante
será habilitada e declarada vencedora do certame e, até o 2º (segundo) dia útil posterior à
sessão, durante o horário de expediente do Serviço de Suprimento, (08:00 às 17:00 horas),
deverá apresentar Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, por tipo de posto
de trabalho, conforme modelo constante do anexo VIII.

13.1 - O valor lançado no item “salário” da Planilha de Composição de Preços não poderá
ser inferior ao piso salarial da categoria.

13.2 - O Valor total  referente ao ressarcimento do custo dos equipamentos,  ferramentas, e
utensílios, juntamente com os uniformes, EPI’s, e EPC, relacionados no Termo de Referência,
anexo I do Edital,  serão diluídos  em  12  (doze)  meses  e pelos  55 (cinquenta  e  cinco)
auxiliares  de  limpeza  e  constará  no  módulo  3,  referente  aos  insumos  diversos  das
Planilhas  de  Composição  de  Custos  e  Formação  de  Preços  referentes  à  mão  de  obra,
conforme modelo (anexo VIII).

13.3 - Se o licitante vencedor do certame deixar de cumprir a obrigação estabelecida no
subitem VII.13,  no prazo ali  mesmo assinalado,  os preços unitários  finais  válidos  para a
contratação serão apurados por este Consórcio, com a aplicação do percentual que retrate a
redução obtida entre o preço total anual oferecido na proposta inicial e o preço total anual
final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na
referida proposta. 

14  -  Se  a  oferta  não  for  aceitável,  ou  se  a  licitante  desatender  as  exigências  para  a
habilitação, o  Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o
seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de
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habilitação  e  assim  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  oferta  aceitável  cujo  autor
atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

15 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer  diligências  julgadas
necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo
os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da
convocação.

16 - Caso não haja tempo hábil para abertura dos envelopes nºs 1 e 2 no mesmo dia e/ou se
surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, o Pregoeiro poderá interromper
a sessão para adoção das medidas necessárias, sendo consignados em Ata os motivos da
interrupção e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente.

VIII - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

1  -  No  final  da  sessão,  a  licitante  que  quiser  recorrer  deverá  manifestar  imediata  e
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação
de  memoriais,  ficando  as  demais  licitantes  desde  logo  intimadas  para  apresentar
contrarrazões em igual  número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e
o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.

4 -  Decididos  os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados,  a  autoridade
competente  adjudicará  o  objeto  do  certame  à  licitante  vencedora  e  homologará  o
procedimento. 

5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

6 - A adjudicação será feita pela totalidade do objeto. 

IX - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - O objeto desta licitação deverá ser executado nas dependências do Hospital Regional “Dr.
Leopoldo Bevilacqua”, sito à Rua dos Expedicionários, 140 – Centro, Pariquera-Açu – SP, em
conformidade com o estabelecido no Termo de Referência, Anexo I do Edital, correndo por
conta da Contratada as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

X – DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS

1 -  Os pagamentos  serão  realizados  em conformidade  com o  previsto  na Cláusula  X da
minuta de contrato, anexo IX do Edital.
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2 - Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação
vigente, e de acordo com a seguinte fórmula paramétrica:

R = Po x [(IPC/IPCo) – 1]

Onde:
R= parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou  preço do contrato no mês
de aplicação do último reajuste; 
IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de
referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

3 - A atualização dos preços será processada a cada período completo de doze meses, tendo
como referência o mês de janeiro/2019, data-base da categoria profissional que representa
a maior parcela do custo de mão de obra da contratação pretendida.

XI - DA CONTRATAÇÃO

1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo
de contrato, (Anexo IX), a ser assinado pela adjudicatária no  prazo de 5  (cinco)  dias
úteis  contados  da  data  da  convocação,  podendo  ser  prorrogado  uma  vez  por  igual
período a critério deste Consórcio, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da
Adjudicatária  perante  o  Sistema  de  Seguridade  Social  (INSS),  o  Fundo  de  Garantia  por
Tempo  de  Serviço  (FGTS)  e  a  Fazenda  Nacional,  estiverem com os  prazos  de  validade
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil  de informações,
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária
será  notificada  para,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  comprovar  a  sua  situação  de
regularidade de que trata o subitem 1.1 do item XI, mediante a apresentação das certidões
respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

1.3 - Constituem também condições para a celebração da contratação:

a) Apresentação de garantia de execução contratual, em conformidade com o estabelecido no
item XIII deste Edital.

b) Indicação da legislação municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente
ao  ISSQN,  esclarecendo,  expressamente,  sobre  a  eventual  necessidade  de  retenção  do
tributo,  pelo  tomador  dos  serviços,  conforme  previsto  na  cláusula  décima  da  minuta  do
contrato.

2  -  Quando  a  Adjudicatária  deixar  de  comprovar  a  regularidade  fiscal,  nos  moldes  dos
subitens 12.3.1 e 12.3.2, do item VII ou, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, não apresentar a situação regular de que trata o subitem 1.1 deste item XI, ou se
recusar  a  assinar  o  contrato,  serão  convocadas  as  demais  licitantes  classificadas  para
participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  14

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

2.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 3 (três) dias úteis, contados da
divulgação do aviso.

2.2 -  A divulgação  do aviso  ocorrerá por  publicação  na Imprensa Oficial  do Consórcio  e
endereço eletrônico: www.consaude.org.br .

2.3  -  Na sessão,  respeitada a ordem de classificação,  observar-se-ão as disposições  dos
subitens 9 a 14, do item VII; e 1, 2 e 6 do item VIII, deste ato convocatório.

3  -  O  contrato  será  celebrado  com duração  de  12  (doze)  meses,  contados  da  data  da
assinatura.

4  -  O  prazo  mencionado  no  subitem  anterior  poderá  ser  prorrogado  por  igual(ais)  e
sucessivo(s) períodos, a critério da Administração, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos
termos e condições permitidos pela legislação vigente.

4.1 - A contratada poderá se opor à prorrogação de que trata o subitem anterior, desde que o
faça mediante documento escrito, recepcionado pela administração em até 90 (noventa) dias
antes do vencimento do contrato, ou de cada uma das prorrogações do prazo de vigência.

4.2  -  As  prorrogações  de  prazo de vigência  serão formalizadas  mediante  celebração  dos
respectivos termos de aditamento ao contrato,  respeitadas as condições prescritas  na Lei
federal nº 8.666/93.

4.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração
não gerará a contratada, direito a qualquer espécie de indenização.

5  -  Não  obstante  o  prazo  estipulado  no  item  XI,  subitem  4,  a  vigência  contratual  nos
exercícios subsequentes ao da assinatura do contrato estará sujeita à condição resolutiva,
consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de
cada exercício, para atender as respectivas despesas

6 - Ocorrendo à resolução do contrato, com base na condição estipulada no subitem XI. 6, a
contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização.

7 - Os serviços deverão ter início  no prazo estabelecido no Cronograma de Implantação,
(Item 9 do Termo de Referência - anexo I do Edital), contado a partir da emissão da Ordem
de Serviço.

7.1 – A Ordem de Serviço será emitida na mesma data da assinatura do contrato.

XII - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

1 – Ficará impedida de licitar e contratar com a administração  que praticarem quaisquer atos
previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal
nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas
mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

1.1 – Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal
de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
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1.2 – Advertência; e

1.3  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com a  Administração  Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

1.4 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente com
as  multas  previstas  na  Resolução  nº.  5/93,  de  1º  de  setembro  de  1993 (alterada  pela
Resolução nº. 03/08), do Tribunal  de Contas do Estado de São Paulo,  (anexo XI deste
Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010,
(anexo XI deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

XIII - DA GARANTIA CONTRATUAL

1. O CONSAÚDE exigirá da licitante vencedora garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total  do contrato, que deverá ser efetivada antes de sua assinatura,
podendo ser  prestada  por  uma das  seguintes  modalidades  (a  não  prestação  de  garantia
equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento
total  da  obrigação  assumida  e  sujeitando  a  adjudicatária  às  penalidades  legalmente
estabelecidas): 

d.1) Caução em dinheiro: a ser efetuada mediante depósito bancário em favor do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul no Banco do Brasil, em conta a ser
indicada pela Contratante.

d.2) Títulos da dívida pública;

d.3) Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que deverão conter,
conforme o caso:

I)  Prazo  de  validade  correspondente  ao  início  do  período  de  vigência  do  contrato  até  o
recebimento definitivo ou término do prazo de execução;

II) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for
devido,  independentemente  de  interpelação  judicial,  caso  o  afiançado  não  cumpra  suas
obrigações;

III) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância
com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa,  respeitada  a  igualdade  de  oportunidade  entre  os  licitantes  e  desde  que  não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

2 - Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas, a serem assinadas
pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
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2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente
na própria ata.

3  -  Todos  os  documentos  de  habilitação  cujos  envelopes  foram abertos  na  sessão  e  as
propostas serão rubricados pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.

4 - O resultado do presente certame será divulgado na imprensa Oficial do CONSAÚDE, e no
endereço eletrônico: www.consaude.org.br .
5 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados na
Imprensa Oficial do CONSAÚDE e no endereço eletrônico: www.consaude.org.br .

6 -  Os envelopes contendo os documentos de habilitação  dos demais  licitantes  ficarão à
disposição para retirada no Serviço de Suprimento do CONSAÚDE, durante 15 (quinze) dias
após a publicação do contrato, findos os quais poderão ser destruídos.

7 - Até 2 (dois)  dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá  solicitar  esclarecimentos,  providências  ou impugnar  o  ato  convocatório  do
Pregão.

7.1 - As impugnações deverão ser protocoladas até 02 (dois) dias úteis anteriores a data
fixada  para  recebimento  das  propostas,  no  PROTOCOLO  do  Serviço  de  Suprimento  do
CONSAÚDE, à Rua Pedro Bonne, 508, Centro, Pariquera-Açu/SP, no horário das 09:00 às
17:00 horas.

7.2 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia
útil, anterior a data fixada para recebimento das propostas.

7.3  -  Acolhida  a  petição  contra  o  ato  convocatório,  será  designada  nova  data  para  a
realização do certame.

8 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas. 

9 - O valor da despesa deverá onerar recursos orçamentários da atividade 10.302.0101.2004,
Natureza da Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso Estadual, provenientes do Termo Aditivo
firmado em convênio com a SES.

10 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

11 - Integram o presente Edital:

Anexo I  - Termo de Referência;

Anexo II  - Modelo de Carta de Credenciamento;

Anexo III  - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;

Anexo IV  - Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho;

Anexo  V -  Modelo  de  Declaração  de  inexistência  de  fato  impeditivo  à  participação  em
licitações, promovidas por Órgãos ou Entidades Públicas;
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Anexo VI   - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

Anexo VII   - Modelo de Proposta Comercial;

Anexo VIII – Modelo planilha de composição de custos e formação de preços;

Anexo IX - Minuta de Contrato;

Anexo X – Cópia da Ordem de Serviço nº 02/2001;

Anexo XI  – Cópia da Resolução nº 05/93 – TCESP (alterada pela Resolução nº 03/08 –
mencionada no edital;

Anexo XII – Cópia da Portaria nº 008/10, de 08/03/2010 – (mencionada no edital);

Anexo XIII – Termo de ciência e notificação;

Anexo XIV – Informações para Credenciamento.

12 -   Para  dirimir  quaisquer  questões decorrentes  da  licitação,  não resolvidas  na esfera
administrativa,  será competente o foro da Comarca de Jacupiranga pela Vara Distrital  de
Pariquera-Açu/SP.

Pariquera-Açu, 11 de junho de 2019.

JOSÉ ANTONIO ANTOSCZEZEM
DIRETOR SUPERINTENDENTE

CONSAÚDE
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de limpeza hospitalar, visando à obtenção de adequada condição de
salubridade e higiene em dependências médico-hospitalares, com a disponibilização de mão
de obra  qualificada  e  de  todos  os  equipamentos,  utensílios  e  ferramentas  necessárias e
adequadas à execução dos serviços, além dos uniformes, EPI’s, e EPCs.

1.1- ESCOPO DOS SERVIÇOS

A limpeza hospitalar  consiste  na  limpeza e  conservação dos  ambientes  e  desinfecção  de
superfícies  fixas  e  mobiliários,  de  forma a  promover  a  remoção  de  sujidades  visíveis;  a
remoção,  redução  ou  destruição  de  micro-organismos  patogênicos;  o  controle  de
disseminação  de  contaminação  biológica,  química,  etc.,  mediante  aplicação  de  energias
química,  mecânica  ou  térmica,  num determinado  período  de  tempo,  nas  superfícies  das
diversas áreas hospitalares.

Os serviços serão executados em superfícies tais como: pisos, paredes, pias, torneiras, vasos
sanitários,  aparadores,  chuveiros,  divisórias,  tetos,  portas,  visores,  janelas,  telas,  grades,
equipamentos, instalações sanitárias, quadros, escaninhos, grades de ar-condicionado e/ou
exaustor, mobiliários, inclusive camas, berços, suportes de parede, televisores, escadinhas,
colchões, mesinhas de cabeceira, bancadas, balcões, armários, prateleiras, suportes de soro,
mesas,  telefones,  poltronas,  cadeiras,  longarinas,  macas,  cadeiras  de  rodas,  hampers,
lixeiras, biombos, divãs, cortinas de leito, painel de gases, tomadas, ventiladores, luminárias,
elevador, extintores, dispensadores (copos, papel toalha, álcool para mãos, sabonete líquido,
papel higiênico) e demais instalações.

1.2- PRINCÍPIOS BÁSICOS DE LIMPEZA

Os procedimentos de limpeza a serem adotados deverão observar a prática da boa técnica e
normas  estabelecidas  pela  legislação  vigente  no  que  concerne  ao  controle  de  infecção
hospitalar, destacando-se:

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

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

 Durante o desempenho das atividades de trabalho não utilizar adornos e acessórios
(anéis, alianças, pulseiras, relógios, brincos, correntes, bottons, piercings, tornozeleiras,
crachá sem cordão, entre outros), manter as unhas naturais, limpas e curtas, manter os
cabelos presos, não usar barba;

 Proibido usar ou portar celular no exercício da função;

 Proibido  fumar  nas  dependências  internas  e  externas,  inclusive  pátio  e
estacionamento, da Instituição Contratante;

 Proibido  transitar  consumindo  alimentos  ou bebidas  nas  dependências  internas  da
Instituição Contratante;
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 Higienizar  as  mãos  com água e  sabão  antes  e  após  cada procedimento,  inclusive
quando realizados com a utilização de luvas;

 Realizar a remoção e desinfecção de matéria orgânica extravasada em qualquer área
do hospital antes dos procedimentos de limpeza;

 Cumprir  o  princípio  de  assepsia,  iniciando  a  limpeza  das  áreas  menos  sujas  /
contaminados para as mais sujas / contaminadas, do superior para inferior, do distal
para  o  proximal,  do  interior  para  o  exterior,  sempre  em  movimentos  únicos  e
unidirecionais;

 Realizar a coleta dos lixos no mínimo 3 (três) vezes ao dia, ou quando o conteúdo
ocupar 2/3 do volume total do recipiente coletor. O lixo deverá ser transportado em carro
próprio, fechado, com tampa e ralo, lavável, com cantos arredondados e sem emendas
na sua estrutura, e identificados;

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

 Lavar os utensílios utilizados na prestação de serviços (mops, esfregões, panos de
limpeza, escovas, baldes, etc.) nos depósitos de material de limpeza (DML), diariamente,
ou outro local indicado pelo Contratante, sempre que utilizados em locais contaminados;

 As lixeiras e hampers deverão ser lavadas em local apropriado no mínimo 1 (uma vez
por semana) ou sempre que apresentar sujidades visíveis;

 Para ambientes em precauções adicionais deverá ser disponibilizado um kit de limpeza
para uso exclusivo de limpeza e desinfecção de superfícies.

1.3- TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS

Limpeza concorrente ou diária:  é o processo de limpeza realizado diariamente  com a
finalidade  de  remover  a  sujidade  e  repor  o  material  de  higiene  quantas  vezes  forem
necessárias ao dia em qualquer horário ou turno.

Limpeza terminal: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de todo o ambiente, realizado
sempre que necessário, e a cada alta, óbito e transferência do paciente, incluindo todas as
superfícies  fixas,  mobiliários  e  equipamentos,  com a  finalidade  de  remover  a  sujidade  e
diminuir a contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene.

1.4- MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

Limpeza Úmida: consiste na utilização de desinfetante e limpador hospitalar, indicado pela
Contratante,  como elemento principal da remoção das sujidades, podendo ser por processo
manual ou mecânico.

Limpeza com Jatos de Vapor de Água: trata de alternativa de inovação tecnológica por
meio  de  limpeza  realizada  com  equipamento  com  jatos  de  vapor  d’água  saturada  sob
pressão, sendo destinada predominantemente para a Limpeza Terminal. Sua utilização será
precedida de avaliação, pelo Contratante, das vantagens e desvantagens.

Limpeza Molhada:  consiste  na utilização de água ou desinfetante  e limpador  hospitalar
abundante, indicado pela Contratante, como elemento principal da remoção das sujidades,
podendo ser manual ou mecânica, destinada principalmente para a limpeza terminal.

Limpeza Seca: consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira sem a utilização de água ou
outros produtos líquidos.
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OBS: A varrição a seco é recomenda somente em áreas externas.

1.5- TÉCNICAS DE DESINFECÇÃO

A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina micro-organismos na
forma  vegetativa,  não  garantido  a  eliminação  total  dos  esporos  bacterianos.  Pode  ser
realizada por meio de processos químicos ou físicos. 

A desinfecção consiste em:
- remover o excesso de resíduos contaminantes com papel absorvente, utilizando luvas
apropriadas;

- descartar o papel em sacos plásticos de lixo;

- proceder a limpeza da superfície com desinfetante e limpador hospitalar, indicado pelo
Contratante.

1.6- PRODUTOS UTILIZADOS E FORNECIDOS PELO CONTRATANTE

 Germicidas:  são agentes  químicos  que  inibem ou destroem os micro-organismos,
podendo ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes, desinfetantes e
antissépticos. 

Na seleção dos germicidas há necessidade de se considerar: a necessidade de seu uso e
a avaliação dos produtos disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos,
efeitos  de  alcalinidade  ou  acidez;  incompatibilidade,  corrosividade,  efeitos  tóxicos,
susceptibilidade a inativações por matérias orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e
custos).

 Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir micro-organismos na forma
vegetativa, podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo
divididos segundo seu nível de atividade em: alto, médio ou baixo. 

 Detergentes  de  baixo  nível  (sanificantes): são  aqueles  destituídos  de  ação
tuberculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade. 

 Detergentes: são substâncias tensoativas, solúveis em água e dotadas de capacidade
de emulsificar gorduras e manter resíduos em suspensão. São utilizados para limpeza de
artigos e superfícies e para lavagem das mãos. 

 Hipoclorito  de  Sódio -  atua  como  desinfetante  devido  ao  cloro  ativo.  Para  a
desinfecção de equipamentos e superfícies contaminados com material biológico, utiliza-
se soluções de hipoclorito de sódio de 1% de cloro ativo (10.000 ppm) estável. O uso de
hipoclorito  de sódio  não é recomendado em metais  e  mármores,  devido  à sua ação
corrosiva.

 Cloro  orgânico –  o  dicloroisocianurato  de  sódio  age  da  mesma  forma  que  o
hipoclorito  de  sódio.  Apresentado  em pó,  pode  ser  associado  a  tensoativos.  Para  a
desinfecção de superfícies fixas é utilizado numa concentração de 3%.

 Álcoois –  o mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida,
menor  custo  e  toxicidade.  Para  a  desinfecção  de  superfícies,  recomenda-se  a
concentração de 77% volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume. O uso
em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contraindicado, pois podem danificá-los.
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1.6.1. Considerações a respeito de produtos de limpeza de superfícies fixas

A  utilização  de  produtos,  utensílios  e  equipamentos  para  a  limpeza  e  desinfecção  deve
atender  às  determinações  do  Serviço  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  -  SCIH,  às
recomendações  dos  órgãos  públicos  de  saúde  e  às  especificidades  apresentadas  pelos
fabricantes. 

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

 Quanto às superfícies, equipamentos e ambientes:

- Natureza da superfície a ser limpa ou desinfetada;
- Tipo e grau de sujidade;
- Tipo de contaminação;
- Qualidade da água;
- Método de limpeza;
- Segurança na manipulação e uso de produtos de limpeza.

 Quanto ao tipo de germicida:

- Tipo de agente químico e concentração;
- Tempo de contato para ação;
- Influência da luz, temperatura e pH;
- Interação com íons;
- Toxicidade;
- Inativação ou não em presença de matéria orgânica;
- Estabilidade;
- Prazo de validade para uso;
- Condições para uso seguro;
- Necessidade de retirar resíduos do desinfetante, após utilização.

1.7-  EQUIPAMENTOS  DE  PROTEÇÃO  A  SEREM  UTILIZADOS  E  DE
RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

1.7.1. Equipamento de Proteção Individual (EPI) – tem por finalidade a proteção do
indivíduo  durante  a  realização  de  determinadas  tarefas,  sendo  composto  por  óculos  de
proteção individual, luvas de látex de uso em superfície, luvas de látex cano médio e cano
mais longo para áreas contaminadas, botas de borracha (PVC) para trabalhos com umidade e
água, calçados de segurança, aventais de PVC/vinil, máscaras, gorros descartáveis, capas de
chuva, cintos de segurança, respiradores purificadores de ar tipo peça semi-facial filtrante
PFF2,  óculos  de  proteção,  equipamentos  para  trabalho  em  altura  (cinto  de  segurança,
talabarte  e  outros  equipamentos  conforme a  atividade  em altura,  realizados  acima de  2
metros, de acordo com a NR 35, e outros conforme os riscos ambientais expostos e todos
indicados aprovados pelo SESMT do Contratante.

1.7.2. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) – tem por finalidade a proteção coletiva
durante  a  realização  de  determinadas  tarefas,  sendo  composto  por  placas  sinalizadoras,
cones, fitas zebradas e outros, todos indicados e aprovados pelo SESMT do Contratante.
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2. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

A Contratada,  além da  disponibilização  de  mão de  obra,  dos  equipamentos  de  proteção
individual  (EPI),  dos equipamentos  de proteção coletiva  (EPC)  e a perfeita  execução dos
serviços de limpeza de áreas envolvidas, bem como das obrigações constantes na Minuta de
Termo de Contrato, obriga-se a:

2.1- Quanto à mão de obra alocada para a prestação de serviços:

2.1.1. Selecionar, preparar e treinar rigorosamente os empregados que prestarão os serviços,
encaminhando  aqueles  com  nível  de  instrução  compatível  e  funções  profissionais
devidamente registradas em suas carteiras de trabalho;

2.1.2. Alocar os funcionários que desenvolverão os serviços contratados somente após efetivo
treinamento pertinente à limpeza hospitalar, com avaliação do conteúdo programático, o qual
deve abordar todas as técnicas de forma teórica e prática, tais como: noções de fundamentos
de  higiene  hospitalar,  noções  de  prevenção  de  infecção  hospitalar,  uso  correto  de  EPIs,
comportamento, postura, normas e deveres, assiduidade, pontualidade, compromisso, rotinas
de trabalho a serem executadas, conhecimento dos princípios de limpeza, dentre outros, em
conformidade com os dispostos no Manual “Segurança do paciente em serviços de saúde:
limpeza e desinfecção de superfícies”, da ANVISA, em vigência;

2.1.3. A capacitação técnica e preventiva deve ser inicial, continuada e permanente, sendo
obrigatória  a  comprovação  dos  treinamentos  realizados,  devendo  constar  em documento
comprobatório:  data;  carga  horária;  conteúdo  programático;  nome  e  formação  ou
capacitação do instrutor; nome, função e assinatura dos trabalhadores capacitados;

2.1.4. Indicar o profissional responsável técnico,  com jornada de 44 horas semanais,  com
formação de nível superior, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir
a execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela
legislação  vigente,  ministrar  treinamentos,  selecionar,  escolher,  adquirir  e  prover  o  uso
adequado de EPIs e produtos químicos;

2.1.5. Manter sediado junto ao contratante durante os turnos de trabalho, indivíduos capazes
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

2.1.6. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os mediante crachás sem cordão com
fotografia recente e colorida, e provendo-os com Equipamentos de Proteção Individual – EPIs;
registrando cada entrega de EPI em ficha individual do funcionário, informando a quantidade
com respectivo nome do material, número do certificado de aprovação (CA), data da entrega
e a assinatura do funcionário em cada entrega, e no caso da devolução dos EPI’s, realizar a
anotação da data de devolução e assinatura;

2.1.7.  Fornecer  todos  os  equipamentos  de  higiene  e  segurança  do  trabalho  aos  seus
empregados no exercício de suas funções; utilizando de forma correta os equipamentos de
proteção individual (EPI) conforme Portaria MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005 - NR
32;

2.1.8. Realizar, por meio de responsável técnico especialmente designado, treinamentos e
reciclagens  periódicas  aos  empregados  que  estejam  executando  limpeza  no  hospital,

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  23

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

conforme disposições contidas na NR 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de
Saúde e NR 35 – Trabalho em Altura; 

2.1.9.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  orientações  do
Contratante, inclusive quanto ao cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS) do Contratante; das Normas Internas da Instituição Contratante;
das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho (tal como prevenção de
incêndio nas áreas do Contratante e NR 35 – Trabalho em Altura); das Normas, Protocolos e
Manuais do SCIH do Contratante; Normas e Rotinas de cada setor ou área do Contratante;
bem como se submeter e cumprir todas as legislações vigentes pertinentes à conservação e
limpeza hospitalar;

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

2.1.11. Manter a disciplina entre os seus funcionários;

2.1.12. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar, não será mantido nas
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do Contratante;

2.1.13.  Atender  de  imediato  às  solicitações  do  Contratante  quanto  às  substituições  de
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

2.1.14. Manter o controle de vacinação, nos termos da legislação vigente, aos funcionários
diretamente envolvidos na execução dos serviços;

2.1.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento
dos seus funcionários acidentados ou com mal súbito, por meio de seu responsável técnico;

2.1.16.  Fornecer,  obrigatoriamente,  vale-refeição  aos  seus  empregados  envolvidos  na
prestação dos serviços;

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

2.1.18. Preservar e manter o Contratante à margem de todas as reivindicações, queixas e
representações  de  qualquer  natureza,  referente  aos  serviços,  responsabilizando-se
expressamente pelos encargos trabalhistas e previdenciários;

2.1.19. Manter a ética e o dever de sigilo profissional em saúde quanto às informações dos
pacientes durante a assistência médica como cumprimento de um direito desse paciente, bem
como de sua proteção. O sigilo é simultaneamente direito do paciente e dever do profissional.

2.2- Da execução dos serviços

2.2.1. Implantar de forma adequada, e em conjunto com o gestor de contratos e o SCIH, a
planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, garantindo suporte para
atender a eventuais necessidades para manutenção de limpeza das áreas requeridas;

2.2.2.  Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos  pelo  SCIH  e
observando o Plano de Gerenciamento  de Resíduos  de Serviços de Saúde (PGRSS) e  as
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recomendações aceitas  pela  boa técnica,  boas práticas,  normas e  legislação  vigente,  em
especial a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;

2.2.3.  Dar  ciência  imediata  e  por  escrito  ao  Contratante  no  que  se  refere  a  qualquer
anormalidade que seja verificada na execução dos serviços, inclusive no que tange à correta
segregação dos resíduos;

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

2.2.5. Executar os serviços em horários estabelecidos pelo Contratante e que não interfiram
no bom andamento da rotina de funcionamento;

2.2.6.  Responsabilizar-se  por  eventuais  paralisações  dos  serviços,  por  parte  dos  seus
empregados, sem repasse de qualquer ônus ao Contratante, para que não haja interrupção
dos serviços prestados;

2.2.7.  Permitir  e  colaborar  com  a  fiscalização  dos  serviços  por  técnicos  especialmente
designados do Contratante;

2.2.8. Quando solicitado pelo Contratante ou pelo SCIH, enviar relatórios detalhados sobre os
serviços efetuados;

2.2.9. Criar e disponibilizar um check-list detalhados das limpezas terminais, informando o
SCIH para que este quando necessário realize a fiscalização após a execução do serviço, e
havendo desconformidades, os serviços deverão ser refeitos completamente.

2.3- Dos produtos utilizados

2.3.1. No início de cada mês, fornecer à Contratante a listagem e quantidade dos produtos
necessários  para  a  execução  dos  serviços  de  limpeza  no  período,  para  a  aprovação  e
liberação pela fiscalização do contrato; 

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

2.3.3. Os produtos utilizados na limpeza hospitalar são padronizados pelo Serviço de Controle
de Infecção Hospitalar – SCIH e adquiridos pela Contratante;

2.3.4.  Seguir  a  conduta  adequada  na  utilização  dos  produtos  e  materiais  destinados  à
prestação  dos  serviços,  objetivando  correta  higienização  dos  utensílios  e  das  instalações
objetos da prestação de serviços e de acordo com a orientação do SCIH.

2.4- Dos equipamentos e utensílios a serem utilizados 

2.4.1. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais
como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras,  baldes,  carrinhos para transporte de
resíduos, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade
do Contratante;
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2.4.2. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e
quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de
modo a evitar danos na rede elétrica;

2.4.3. Utilizar rótulos (símbolos e expressões) para identificar os carros de transporte interno
e externo, atendendo aos parâmetros referenciados na norma ABNT NBR 7500 que trata dos
símbolos  de risco e  manuseio  para o  transporte  e  armazenamento de material,  além de
outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo
de resíduos;

2.4.4.  Observar  conduta  adequada  na  utilização  dos  utensílios  e  dos  equipamentos
disponibilizados  para  a  prestação  dos  serviços,  objetivando  a  correta  higienização  dos
utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

2.4.5 – Relação, mínima, dos equipamentos/utensílios, EPI, e EPC,  necessários à execução
dos serviços.

DESCRIÇÃO QTDE.

EQUIPAMENTOS / UTENSÍLIOS

Carro Doblô Mop Água 21

Cabo e suporte LT para Mop Água 21

Refil Mop Água 27

Carro Funcional 17

Extensão Telescópica 1 a 4 Metros 05

Rodo Limpa Vidros 08

Conjunto LT (limpa tudo) 26

Mini Vassoura 26

Pá Coletor 26

Rodo (cabo de alumínio) 26

KIT de Limpeza (luvas, balde, pano de limpeza descartável, pano de chão, esponja, escova
sanitária, fibras de limpeza verde/branca e espanador eletrostático)

32

Organizador de Acessórios 25

Lavadora tipo enceradeira (suporte para disco e discos abrasivos fibras vegetal) 05

Lavadora de Alta Pressão Voltagem 220v 03

EPC (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA)

Placa de Sinalização (Piso Molhado) 26

EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)

Bota de PVC (cano médio na cor branca)

Calçado de Segurança

Respirador Purificador de Ar Tipo Peça Semifacial Filtrante PFF2
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Óculos de Proteção

Luva de Látex (cano médio e longo)

Avental de PVC/vinil

Capa de Chuva

Equipamentos para Trabalho em Altura (Cinto de Segurança e outros equipamentos conforme a 
atividade em altura).

2.5- Dos resíduos

2.5.1.  Proceder  ao  recolhimento  dos  resíduos,  conforme legislação  vigente  e  o  Plano  de
Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  da  Unidade  Contratante  e  demais
exigências legais nos termos da Lei Estadual no 12.300, de 16/3/06; dos Decretos Estaduais
nos 54.645 de 5/8/09 e 55.565, de 15/3/10; da Resolução RDC no 306 de 7/12/2004, da
Resolução  MMA  no 358  de  29/4/2005  e  da  Resolução  Conjunta  SS/SMA/SJDC  nº  1,  de
29/6/98, com o objetivo do gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde com
vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; realizando a segregação
no  momento  da  geração  do  resíduo  e  destinando  adequadamente  os  materiais
perfurocortantes;

2.5.1.1. O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares deve sempre contemplar
as etapas de segregação, coleta interna, armazenamento e transporte interno, com vistas ao
transporte externo, tratamento e disposição final, sempre obedecendo às normas da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas e a legislação vigente;

2.5.1.2.  O Plano  de Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de Saúde  é  elaborado  pela
unidade  geradora  do  Contratante  e  contempla  todos  os  Grupos  de  Resíduos  gerados  no
estabelecimento (Grupos A, B, D e E), e atende integralmente ao estabelecido no roteiro
constante da Lei Estadual no 12.300, de 16/3/06; Decreto Estadual no 54.645 de 5/8/09;
Resolução RDC no 306 de 7/12/2004 da ANVISA, Resolução MMA no 358 de 29/4/2005 e na
Resolução Conjunta SS/SMA/SJDC nº 1, de 29/6/98:

(a) Consideram-se os conceitos a seguir, cuja simbologia e identificação dos locais de geração
de resíduos e correspondente fluxo é de responsabilidade do Contratante:

GRUPO A

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

GRUPO B Resíduos  que  apresentem  risco  potencial  à  saúde  e  ao  meio
ambiente devido às suas características químicas. Enquadram-se
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nesse grupo, dentre outros: 

a) drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados;

b) resíduos  farmacêuticos  (medicamentos  vencidos,
contaminados, interditados ou não utilizados); e,

c) demais  produtos  considerados  perigosos,  conforme
classificação  da  norma  NBR  10.004  da  ABNT  (tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e reativos).

GRUPO D Resíduos comuns: são todos os demais que não se enquadram
nos grupos descritos anteriormente.

GRUPO E Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas
de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas
endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas;
tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e
todos os utensílios  de vidro quebrados no laboratório (pipetas,
tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
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2.5.2. Embalar, nos termos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o
resíduo em saco plástico específico padronizado, branco leitoso, espessura padronizada pela
ABNT (saco lixo tipo II da norma NBR 9120, 9190, 9191, 13056 e 7500, observando-se o
disposto no item 4.8 da NBR 9191 – devem constar em saco individual, a identificação do
fabricante e o símbolo da substância infectante, posicionando a um terço da altura a partir de
baixo).  O  fabricante  do  saco  deverá  deter  o  registro  no  órgão  de  Vigilância  Sanitária
competente do Ministério da Saúde, conforme Lei Federal no 6.360/76, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 79.094/77 e, ainda, possuir comprovante de registro ou certificado de
isenção do produto;

2.5.3. Trocar o saco plástico por outro da mesma cor, nunca despejando o conteúdo da lixeira
em outro recipiente, utilizando-o até o limite de 80% de sua capacidade;

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

2.5.5. Utilizar, durante a coleta e transporte de resíduo interno, carrinho próprio para o grupo
de  resíduo,  fechado  com  tampa,  lavável,  impermeável,  provido  de  tampa  articulada  ao
próprio  corpo  do  equipamento,  com  cantos  e  bordas  arredondados,  sem  emenda  na
estrutura, e identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo nele contido.
Deve ser provido de rodas revestidas de material que reduza o ruído;

2.5.5.1. Os contêineres com mais de 400l de capacidade devem possuir válvula de dreno no
fundo.  O  uso  de  recipientes  desprovidos  de  rodas  deve  observar  os  limites  de  carga
permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do Ministério
do Trabalho e Emprego.

2.5.6. Elaborar, para a utilização dos elevadores de serviços, planejamento e programação
dos horários de retirada interna dos resíduos, de forma a evitar o cruzamento de fluxo com
outras atividades, tais como SND – Serviço de Nutrição e Dietética, lavanderia e transporte
de pacientes;

2.5.7. Armazenar o resíduo, devidamente embalado, no depósito de resíduos indicado pelo
Contratante;

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

2.5.8. Proceder à lavagem e desinfecção dos contêineres ou similares e da área reservada
aos DMLs;

2.5.9. Proceder a montagem das caixas de descarte para perfurocortantes fornecidas pelo
Contratante e distribuí-las aos setores geradores de resíduos. Informar a enfermagem do
setor  sempre  que  detectar  caixas  de  perfurocortantes  com  resíduos  acima  da  linha
delimitadora.

2.6-  OBRIGAÇÕES  E  RESPONSABILIDADES  ESPECÍFICAS  –  BOAS  PRÁTICAS
AMBIENTAIS
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2.6.1. Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus empregados para
redução  de  consumo  de  energia  elétrica,  consumo  de  água  e  redução  de  produção  de
resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

2.6.2. Receber, do Contratante, informações a respeito dos programas de uso racional dos
recursos que impactem o meio ambiente;

2.6.3.  Responsabilizar-se  pelo  preenchimento  do  “Formulário  de  Ocorrências  para
Manutenção” por seu responsável técnico;

2.6.4. Quando houver ocorrências, o responsável técnico deverá entregar ao Contratante o
“Formulário de Ocorrências para Manutenção” devidamente preenchido e assinado;

Exemplos de ocorrências mais comuns e que devem ser apontadas:

 Vazamentos em torneiras, encanamentos ou sifão de lavatórios e chuveiros;
 Entupimentos de ralos, pias, vasos sanitários e outros;
 Dispensadores de álcool para mãos, de sabão, de papel toalha e de papel 

higiênico quebrados;
 Umidades e goteiras causadas por chuva;
 Lâmpadas queimadas ou piscando;
 Tomadas e espelhos soltos;
 Fios desencapados;
 Janelas, telas, fechaduras ou vidros quebrados;
 Persianas com mau funcionando;
 Umidade gerada por aparelhos de ar condicionado;
 Lixeiras quebradas ou com mau funcionamento;
 Cortinas de leito rasgadas ou desprendidas dos trilhos;
 Inexistência ou má conservação de assento e tampa de vaso sanitário; 
 Sinais de cupins no ambiente;
 Presença de pragas e vetores nos setores (moscas, formigas, ratos, baratas e

outros);
 Equipamentos quebrados, em mau estado de conservação ou funcionamento 

(ferrugem, bolor, zinabre, rasgos e outros).
 Entre outras.

USO RACIONAL DA ÁGUA

2.6.5. A Contratada deverá capacitar  parte do seu pessoal quanto ao uso da água. Essa
capacitação poderá ser feita por meio do material “O Uso Racional da Água”, oferecido pela
SABESP em seu site na Internet. Os conceitos deverão ser repassados para equipe por meio
de multiplicadores;

2.6.6. A Contratada deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de água tratada,
conforme instituído no Decreto Estadual no 48.138, de 07/10/03;

2.6.7.  Colaborar  com as medidas  de redução de consumo e uso racional  da água,  cujos
funcionários  devem  atuar  como  facilitadores  das  mudanças  de  comportamento  de
empregados da Contratada, esperadas com essas medidas;
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2.6.8. Sempre que adequado e necessário, a Contratada deverá utilizar-se de equipamento
de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Trata-se de alternativa de
inovação  tecnológica,  cuja  utilização  será  precedida  de  avaliação  pelo  Contratante  das
vantagens e desvantagens. Em caso de utilização de lavadoras, sempre adotar as de pressão
com vazão máxima de 360 litros/hora;

2.6.9.  Manter  critérios  especiais  e  privilegiados  para  aquisição  e  uso de equipamentos  e
complementos que promovam a redução do consumo de água.

USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

2.6.10. Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e equipamentos
que apresentem eficiência energética e redução de consumo;

2.6.11. Durante a limpeza noturna, quando permitido, acender apenas as luzes das áreas que
estiverem sendo ocupadas;

2.6.12.  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 e aparelhos de ar-condicionado;

2.6.13. Sugerir, ao 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.;

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

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

2.6.16. 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 e adaptadores de tomadas;

2.6.17. Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo
de energia fornecidas pelo Contratante.

REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2.6.18. Separar e entregar ao Contratante as pilhas e baterias dispostas para descarte que
contenham em suas  composições  chumbo,  cádmio,  mercúrio  e  seus  compostos,  ou  aos
estabelecimentos  que as comercializam ou à rede de assistência  técnica autorizada pelas
respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que esses adotem,
diretamente  ou  por  meio  de  terceiros,  os  procedimentos  de  reutilização,  reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos
causados  ao  meio  ambiente  pelo  descarte  inadequado  desses  materiais.  Essa  obrigação
atende à Resolução CONAMA nº 401, de 5/11/2008;
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2.6.19. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de
aerossóis em geral;

2.6.20. Encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente
aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que esses
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública.
Essa  obrigação  atende  à  Resolução  CONAMA nº  416,  de  30  de  setembro  de  2009  e  à
Instrução Normativa do IBAMA nº01, de 18 de março de 2010.

2.6.21.  Seguir  o  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  –  PGRSS
elaborado pelo Contratante em sua totalidade;

2.6.22. Otimizar a utilização dos sacos de lixo, cujo fornecimento é de responsabilidade do
Contratante, adequando sua disponibilização quanto à capacidade e necessidade, esgotando
dentro do bom senso e da razoabilidade o volume útil de acondicionamento, objetivando a
redução da destinação de resíduos sólidos.

SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

2.6.23.  Utilizar  racionalmente  os  saneantes  domissanitários  cuja  aplicação  nos  serviços
deverá seguir os procedimentos padronizados pelo SCIH.

POLUIÇÃO SONORA

2.6.24.  Para  seus  equipamentos  de  limpeza  que  gerem  ruído  em  seu  funcionamento,
observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de potência sonora,
medido em decibel - Db(A), conforme Resolução CONAMA nº 020, de 07 de dezembro de
1994,  em  face  do  ruído  excessivo  causar  prejuízo  à  saúde  física  e  mental,  afetando
particularmente  a  audição.  A  utilização  de  tecnologias  adequadas  e  conhecidas  permite
atender às necessidades de redução de níveis de ruído.

3. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

Além das obrigações contratualmente assumidas, o Contratante obriga-se a:

3.1.  Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;

3.2. Indicar e disponibilizar as instalações necessárias à execução dos serviços;

3.3. Exercer a fiscalização quanto ao treinamento da mão de obra envolvida na prestação dos
serviços, conforme NR 32 (BRASIL, 2005), certificando-se da realização da capacitação inicial
e  continuada,  preventiva  e  técnica,  bem  como  colaborando,  quando  necessário,  nessa
capacitação.

3.4.  Relacionar  as  dependências  das  instalações  físicas,  bem  como  os  bens  de  sua
propriedade que serão disponibilizados para a execução dos serviços, quando for o caso, com
a indicação do estado de conservação;

3.5.  Fornecer papel  higiênico,  sabonete líquido,  papel  toalha e álcool  para as mãos para
abastecimento, pela Contratada, nos dispensadores dos locais de prestação de serviços;

3.6. Efetuar o controle de qualidade dos serviços prestados, mediante fiscalização do SCIH;

3.7. Fornecer à Contratada o “Formulário de Ocorrências para Manutenção”;
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3.8. Receber da Contratada as comunicações registradas no “Formulário de Ocorrências para
Manutenção” devidamente preenchido e assinado, encaminhando-a aos setores competentes
para as providências cabíveis;

3.9. Disponibilizar e fiscalizar a execução dos Procedimentos Operacionais Padrão – POP’s dos
Setores;

3.10.  Facilitar,  por  todos  seus  meios,  o  exercício  das  funções  da  Contratada,  dando-lhe
acesso às suas instalações;

3.12.  Fornecer  todas  as  informações  sobre  o  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de
Serviços de Saúde (PGRSS) e Normas Internas e de Segurança e Medicina  do Trabalho,
necessárias à execução do serviço; e,

3.13. Prestar informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados
pela Contratada e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham de executar.

4. FISCALIZAÇÃO/ CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Não obstante a Contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços,  ao  Contratante  é  reservado  o  direito  de,  sem  de  qualquer  forma  restringir  a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços,
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:

4.1.  Ordenar  a  imediata  retirada  do  local,  bem  como  a  substituição,  de  funcionário  da
Contratada  que  estiver  sem  uniforme  ou  crachá,  que  embaraçar  ou  dificultar  a  sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

4.2. Solicitar ao responsável legal ou responsável técnico da Contratada o reparo/ correção
de eventual imperfeição na execução dos serviços;

4.3.  Examinar  as  Carteiras  Profissionais  dos  prestadores  de  serviços,  para  comprovar  o
registro de função profissional;

4.4. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer utensílio, equipamento ou instalações
cujo  uso considere prejudicial  à  boa conservação de seus  pertences,  ou,  ainda,  que não
atendam às necessidades;

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a.1.  A  Contratada  deve  apresentar  relação  dos  equipamentos  e  materiais  de  proteção
individual  e  coletiva  (EPIs  e  EPCs)  utilizados  por  seus  funcionários,  tais  como:  bota  de
borracha, capa de chuva, balancim, cinto de segurança, luvas, avental,  máscara, gorro e
outros.

a.2. As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas, observarão
o  disposto  na  Portaria  nº  2.616,  de  12/05/98,  do  Ministério  da  Saúde,  no  Manual  de
Procedimento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde,
no Manual de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, no Manual de Limpeza
Hospitalar elaborado pela Contratante (aprovado pelo SCIH) e no Procedimento Operacional
Padrão dos setores elaborado pela Contratante (aprovado pelo SCIH);

a.3. As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de saúde, deverão
observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.810, NBR
12.807 e NBR 12.809 e ao Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde –
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PGRSS elaborado pela Contratante;

a.4.  A  Limpeza  Hospitalar  deve  seguir  normas  técnicas  recomendadas  pelo  Serviço  de
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), principalmente no que diz respeito a treinamento,
reciclagem  e  supervisão  sistemática  do  pessoal,  relatório  de  ocorrências  e  demais
determinações.

6. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS

6.1. As áreas de limpeza devem ser classificadas em:
 Áreas  críticas:  são  áreas  hospitalares  que  oferecem  maior  risco  de

transmissão de infecções, ou seja, áreas que realizam um grande número de
procedimentos  invasivos  e/ou  que  possuem  pacientes  de  alto  risco,  com
sistema  imunológico  comprometido,  ou  ainda,  aquelas  áreas  que  por  suas
especificidades  necessitam  que  seja  minimizada  a  presença  de  micro-
organismos patogênicos, tais como: Centro Cirúrgico e Obstétrico, Recuperação
pós-anestésica, Central de material esterilizado, Unidade de Terapia Intensiva,
Unidade  de  Isolamento,  Unidade  de  Transplantes,  Unidade  de  Hemodiálise,
Pronto Socorro, Berçário, Expurgo, Laboratórios de Análises Clínicas, Anatomia
Patológica  e  Biologia  Molecular,  Banco  de  Sangue,  Áreas  de  preparo  e
manipulação de alimentos e dietas, Sala de preparo de Nutrição Parenteral,
Sala de preparo de Quimioterapia, Sala de procedimentos invasivos, Farmácia
de manipulação, área suja da Lavanderia, Necrotério e similares.

 Áreas  semicríticas:  são  áreas  hospitalares  ocupadas  por  pacientes  com
doenças infecciosas de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas, tais
como: Unidade de Internação, Unidade de Atendimento Ambulatorial, Sala de
Triagem e Espera, Centro de Radiodiagnóstico e similares.

 Áreas não-críticas:  são  todas  as  áreas  hospitalares  ocupadas  ou não  por
pacientes e que oferecem risco mínimo de transmissão de infecção, tais como:
Refeitório, área limpa da Lavanderia e similares.

 Áreas administrativas ou comum: são todas as demais áreas das unidades
hospitalares destinadas às atividades administrativas.

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

 Vidros externos: são aqueles localizados nas fachadas das edificações.

7. HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1.  Para  a  execução  dos  serviços  de  limpeza,  deverão  ser  observadas  a  localização,
classificação, frequência e horários de limpeza.

7.2.  Os  horários  de  execução  dos  serviços  para  cada  área  devem  ser  definidos  pelo
Contratante, de forma a atender às necessidades, em função das especificidades requeridas
por  ambiente,  lembrando  sempre  que  o  horário  de  funcionamento  do  setor  não  é
determinante  para  a  fixação  do  horário  de  execução  dos  serviços  de  limpeza,  pois  a
necessidade  de  limpeza  não  necessariamente  deve  ocorrer  durante  todo  o  horário  de
funcionamento do ambiente.
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8. LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO, CLASSIFICAÇÃO, TIPOS DE LIMPEZA,
E FREQUÊNCIA

Setor Expediente Dias da
Semana

Classificação
das

Áreas

Tipo de
Limpeza

Frequência
da

Limpeza

Obs.:

DIRETORIA 07:00 ÀS 16:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

SAME 07:00 ÀS 16:00  2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

MEDICINA/
INFORMÁTICA

07:00 ÀS 16:00  2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CEFORH 07:00 ÀS 16:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

SETOR DE
COMPRAS

07:00 ÀS 16:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

SIMOV 07:00 ÀS 16:00  2ª a 6ª feira
(Adm)

COMUM DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

RECEPÇÃO
MATERNIDADE/

ACT

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-
CRITICA/NÃO

CRITICA

DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CASA DA
GESTANTE

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo NÃO CRITICA DIÁRIA 01 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

LABORATÓRIO/
COLSAN/ANATO

MO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA DIÁRIA 02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

AMBULATÓRIO
EXTERNO

07:00 ÀS 19:00 2ª a sábado SEMI-CRITICA CONCORRENTE 02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

AMBULATÓRIO
INTERNO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE 02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

ORTOPEDIA 07:00 ÀS 16:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

SEMI-CRITICA CONCORRENTE 02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

ONCOLOGIA 08:00 ÀS 17:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

PRONTO
SOCORRO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA / SEMI-
CRITICA

CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

OBSERVAÇÕES
(PS)

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

PA (PRONTO
ATENDIMENTO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE 02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CLINICA
FEMININA

07:00 ÀS 19:00  2ª a
domingo

SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

PEDIATRIA 07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CLÍNICA
MASCULINA

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CLÍNICA
CIRÚRGICA
MASCULINA

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CLÍNICA
CIRÚRGICA
FEMININA

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

ALOJAMENTO
CONJUNTO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

ALOJAMENTO
CONJUNTO

08:00 ÀS 17:00 2ª a 6ª feira
(Adm)

SEMI-CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CENTRO
OBSTÉTRICO

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

03 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

UNIDADE
NEONATAL

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

03 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

UTI ADULTO 07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA CONCORRENTE/ 03 VEZ AO E sempre que
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TERMINAL DIA necessário

CENTRO
CIRÚRGICO/CME

07:00 ÀS 19:00 2ª a sábado CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

03 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

CENTRO
CIRÚRGICO/CME

07:00 ÀS 19:00 2ª a domingo CRITICA CONCORRENTE/
TERMINAL

03 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

PLANTÃO NOTURNO 

Setor Expediente Dias da
Semana

Classificação
das Áreas

Tipo de
Limpeza

Frequência
da Limpeza

Observação

CENTRO
CIRÚRGICO/CME

UTI ADULTO
CLINICA

MASCULINA
CLINICAS

CIRURGICAS

19:00 ÀS 07:00 2ª a domingo CRÍTICA
SEMI-CRÍTICA

CONCORRENTE
E

TERMINAL

02 VEZ NO
PERÍODO

E sempre que
necessário

ALOJAMENTO
CONJUNTO
BERÇÁRIO
CENTRO

OBSTÉTRICO

19:00 ÀS 07:00 2ª a domingo CRÍTICA
SEMI-CRÍTICA

CONCORRENTE
E

TERMINAL

02 VEZ NO
PERÍODO

E sempre que
necessário

PRONTO
SOCORRO

ORTOPEDIA
AMBULATÓRIO

INTERNO
CLINICA

FEMININA
PEDIATRIA

19:00 ÀS 07:00 2ª a domingo CRITICA
SEMI-CRITICA

CONCORRENTE
E

TERMINAL

02 VEZ AO
DIA

E sempre que
necessário

Observação 1: 2ª a 6ª feira (Adm) – exceto Sábados, Domingos e feriados.

Observação 2: 2ª a sábado – inclusive feriados

Observação 3: 2ª a domingo – inclusive feriados.

9. TABELA Nº DE POSTOS E EXPEDIENTE DE TRABALHO)

Item Descrição
Nº  de Postos
(Empregados)

1 Posto de trabalho (auxiliar de limpeza) -  8 horas diárias - Diurno  - 2ª à
6ª feira - 40 horas - 07:00 às 16:00 horas
(conforme item 8 deste Termo de Referência)

7

2 Posto de trabalho (auxiliar de limpeza) - 8 horas diárias - Diurno  - 2ª à
6ª feira - 40 horas - 08:00 às 17:00 horas
(conforme item 8 deste Termo de Referência)

2

3 Posto de trabalho (auxiliar de limpeza) - 12 horas diárias – Diurno - 2ª à
sábado - 07:00 as 19:00 horas
(conforme item 8 deste Termo de Referência)

4

4 Posto de trabalho (auxiliar de limpeza) - 12 horas  - Diurno - Segunda à
Domingo -  07:00 às  19:00 horas  (conforme item 8  deste  Termo de
Referência)

 36

5 Posto de trabalho 12 horas – Noturno - Segunda à Domingos - 19:00 às
07:00 horas (conforme item 8 deste Termo de Referência)

6

6 Posto de trabalho 44 horas - (Supervisor e Responsável Técnico Nível
Superior)

1
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO APÓS A EMISSÃO
DA ORDEM DE SERVIÇO

Item Até 10 dias corridos após emissão
da ordem de serviço

Até 30 dias corridos após emissão da ordem
de serviço

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

OBS. A Ordem de Serviço será emitida na data da assinatura do contrato.
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ANEXO II

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

Por  este  instrumento  particular  de  Procuração,  a  (Razão  Social  da  Empresa),  com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no C.N.P.J./MF sob n.º ............ e Inscrição Estadual
sob  n.º  .................,  representada  neste  ato  por  seu(s)  (qualificação(ões)  do(s)
outorgante(s))  Senhor(a)...........................,  portador(a)  da  Cédula  de  Identidade  R.G.
n.º  .............  e  C.P.F.  n.º........................,  nomeia(m)  e  constitui(em)  seu  bastante
Procurador o(a) Senhor(a).....................................,  portador(a) da Cédula de Identidade
R.G. n.º ....................... e C.P.F. n.º.................................., a quem confere(imos) amplos
poderes  para  representar  a  .............  (Razão  Social  da  Empresa)  perante  o  Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, inclusive apresentar DECLARAÇÃO
de  que  a  proponente  cumpre  os  requisitos  de  habilitação  no  que  se  referir  ao  PREGÃO
PRESENCIAL N.º 014/2019, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances,
desistir  verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar  a
redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao
final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso
administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos
solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da Outorgante.

(LOCAL E DATA)

____________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL)

OBS.:  ASSINATURA(S)  COM  FIRMA(S)  RECONHECIDA(S)  DO(S)  OUTORGANTE(S)  COM
PODERES PARA ESTE FIM CONFORME CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE.

O CREDENCIAMENTO DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA 
COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO MESMO, CONFORME PREVISTO NO ITEM III, 1, ALÍNEA “B”
DO EDITAL.
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 014/2019
PROCESSO N.° 005/2019

Vimos pela presente apresentar a V. Senhoria, nossa documentação referente à licitação em
epígrafe e declaramos que atendemos todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da
preparação da mesma, não havendo fato impeditivo à nossa habilitação.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Nome e assinatura do representante legal

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO
DO TRABALHO

(Modelo – deve ser emitido em papel que contenha a denominação ou razão social
da empresa licitante)

AO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
PROCESSO Nº 005/2019
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS
DO HOSPITAL REGIONAL “DR. LEOPOLDO BEVILACQUA”.

Eu (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita no
CNPJ  (MF)  sob  o  no  ___________________,  interessada  em  participar  do  PREGÃO
PRESENCIAL N.º 014/2019, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral
Sul,  declara, para fins do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Federal no 8.666 de
21/06/1993,  acrescido  pela  Lei  Federal  no  9.854  de  27/10/1999,  que  está  em situação
regular perante o Ministério do Trabalho, uma vez que cumpre as disposições impostas pelo
inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal.

(local data)

.................................................................
(Nome, RG, Função ou Cargo e Assinatura
 do Representante Legal ou do Procurador)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Ao
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL

PREGÃO (PRESENCIAL) N.º 014/2019
PROCESSO N.° 005/2019

Declaramos  a  inexistência  de  fato  impeditivo  quanto  à  habilitação  para  participar  neste
pregão, bem como estamos cientes de que devemos declará-los quando ocorridos durante o
certame.

Por ser verdade, firmamos a presente sob as penas da Lei.

_____________________________
LOCAL E DATA.

______________________________
Representante legal

Nome do representante:___________
RG do representante:______________

OBS.: ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.

Rubrica 1ª …………………………….…………. 2ª……………………………………………..Visto do Jurídico .......………….…..............…  41

CONSAÚDE – Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionários, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Açu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80



       

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO,  sob  as  penas  da  lei,  sem  prejuízo  das  sanções  e  multas  previstas  no  ato
convocatório,  que  a  empresa
_________________________________________(denominação  da  pessoa  jurídica),  CNPJ
nº _______________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer
dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como
critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a
45  da  referida  lei  complementar,  no  procedimento  licitatório  do  Pregão  nº  014/2019,
realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul. 

_____________________________
LOCAL E DATA.

________________________________________
Representante legal

Nome do representante:____________________

OBS.: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER REDIGIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A
SUA IDENTIFICAÇÃO NA FOLHA, COM, NO MÍNIMO, A RAZÃO SOCIAL,  NÚMERO DO
CNPJ, ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER.
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Senhor(a) Pregoeiro(a),

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Presencial n.º
014/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de limpeza hospitalar nas dependências do Hospital Regional “Dr. Leopoldo Bevilacqua”, com
a disponibilização  de  mão  de  obra  qualificada  e  de  todos  os  equipamentos,  utensílios  e
ferramentas necessárias e adequadas à execução dos serviços, além dos uniformes, EPIs e
EPCs, conforme as especificações técnicas e condições  constantes do Anexo I - Termo de
Referência do Edital,  e após tomar conhecimento de todas as condições lá estabelecidas,
passamos a formular a seguinte proposta:

Item
Descrição

Qtde.
Postos 

(Empregados)

(A)

Valor
Unitário
(mês)
 (R$)
(B)

Valor Mensal
(R$)

(C) = (A) x (B)

1 POSTO  DE  TRABALHO  (AUXILIAR  DE
LIMPEZA), 8 HORAS DIÁRIAS – DIURNAS
SEGUNDA À SEXTA – 07:00 AS 16:00 H.

7

2 POSTO  DE  TRABALHO  (AUXILIAR  DE
LIMPEZA), 8 HORAS DIÁRIAS – DIURNAS
SEGUNDA À SEXTA – 08:00 AS 17:00 H.

2

3 POSTO  DE  TRABALHO  (AUXILIAR  DE
LIMPEZA), 12 HORAS DIÁRIAS – DIURNAS
SEGUNDA À SÁBADO – 07:00 ÀS 19:00 H.

4

4 POSTO  DE  TRABALHO  (AUXILIAR  DE
LIMPEZA 12 HORAS DIÁRIAS – DIURNAS
SEGUNDA À DOMINGO – 07:00 ÀS 19 H.

36

5 POSTO  DE  TRABALHO  (AUXILIAR  DE
LIMPEZA),  12  HORAS  DIÁRIAS  –
NOTURNAS
SEGUNDA À DOMINGO – 19:00 ÀS 07:00
H.

6

6 POSTO  DE  TRABALHO  (SUPERVISOR  E
RESPONSÁVEL  TÉCNICO  –  NÍVEL
SUPERIOR - 44 HORAS SEMANAIS)

1

D) VALOR TOTAL MENSAL

VALOR GLOBAL ANUAL = (D) x 12
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Categoria Profissional (Vinculada
à Execução Contratual) 

Data Base da
Categoria 

(dia/mês/ano)

Entidade de Classe

a) Declaro que no preço global ofertado estão incluídos, além do   lucro  ,   todas as despesas
resultantes de impostos, taxas, tributos, fretes e demais encargos, assim como todas
as  despesas  diretas  ou indiretas relacionadas  com a  integral  execução  do  objeto  da
presente  licitação,  inclusive  os  custos  referentes  a  equipamentos,    utensílios,
ferramentas, uniformes, EPIs, e EPCs.

b) Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas
no Termo de Referência - Anexo I;

c) Prazo de validade da proposta; _____ [mínimo de 60 (sessenta) dias]; 

LOCAL E DATA.

____________________________________
Representante Legal

RG nº
CPF nº

OBS.:  ESTE  DOCUMENTO  DEVERÁ  SER  REDIGIDO  EM  PAPEL  TIMBRADO  DA  EMPRESA.
QUANDO A EMPRESA LICITANTE NÃO POSSUIR PAPEL TIMBRADO, DEVERÁ FAZER A SUA
IDENTIFICAÇÃO  NA  FOLHA,  COM,  NO  MÍNIMO,  A  RAZÃO  SOCIAL,  NÚMERO  DO  CNPJ,
ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL E NÚMERO DO FAX, SE HOUVER
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ANEXO VIII

MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
REFERENTE À MÃO DE OBRA

Ao
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Pregão Presencial nº 014/2019 - Processo n° 005/2019
Objeto: Prestação de serviços de limpeza hospitalar nas dependências do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua.

1 CATEGORIA PROFISSIONAL: 

2 HORÁRIO DE TRABALHO:

3 SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA (SALÁRIO BASE):

4 DATA BASE DA CATEGORIA (DIA/MÊS/ANO):

ITEM DESCRIÇÃO DOS CUSTOS VALORES

MÓDULO 1 – REMUNERAÇÃO R$

1.1 SALÁRIO-BASE R$

1.2 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$

1.3 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$

1.4 FERIADO REMUNERADO R$

1.5 FOLGUISTA R$

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$

2.1 VALE-TRANSPORTE R$

CUSTO MENSAL R$

PARCELA DO TRABALHADOR R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

2.2 VALE-REFEIÇÃO R$

PARCELA DO EMPREGADOR R$

2.3 DIA DA CATEGORIA R$

PARCELA DO TRABALHADOR R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

2.4 CESTA BÁSICA R$

CUSTO COM CESTA BÁSICA R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

2.5 BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR R$

CUSTO COM BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR R$
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CRÉDITO PIS/COFINS R$

2.6 AUXÍLIO CRECHE R$

2.7 ASSISTÊNCIA FAMILIAR – BENEFÍCIO NATALIDADE R$

CUSTO DA ASSISTÊNCIA FAMILIAR – BENEFÍCIO NATALIDADE R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

2.8 NORMA REGULAMENTADORA Nº 07 R$

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS R$

3.1 UNIFORME R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

EPI/EPC R$

CRÉDITO PIS/COFINS R$

EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS R$

MÓDULO 4 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS R$

4.2 13º SALÁRIO + ADICIONAL DE FÉRIAS R$

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE R$

4.4 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$

4.5 CUSTO DE RESCISÃO R$

4.6 OUTROS (ESPECIFICAR) R$

MÓDULO 5 – CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS R$

5.1 CUSTOS INDIRETOS R$

5.2 LUCRO R$

5.3 TRIBUTOS R$

ISS R$

PIS R$

COFINS R$

RESUMO DOS CUSTOS POR EMPREGADO

MÓDULO 1 - REMUNERAÇÃO R$

MÓDULO 2 - BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$

MÓDULO 3 - INSUMOS DIVERSOS R$

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS R$

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$

QUANTIDADE DE EMPREGADOS R$

TOTAL MENSAL R$
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TOTAL ANUAL R$

OBS. 1: DEVERÁ SER PREENCHIDA UMA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E
FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CADA TIPO DE POSTO MENCIONADO NO MODELO DE
PROPOSTA COMERCIAL, (ANEXO VII DO EDITAL).

OBS. 2: A LICITANTE VENCEDORA PODERÁ AJUSTAR A SUA PLANILHA, CONTANTO
QUE  APRESENTE  TODAS  AS  INFORMAÇÕES  NECESSÁRIAS  DA  ESTRUTURA  DE
CUSTOS DE SEUS PREÇOS.

OBS.  3:  O  VALOR  TOTAL  REFERENTE  AO  RESSARCIMENTO  DO  CUSTO  DOS
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, E UTENSÍLIOS, JUNTAMENTE COM OS UNIFORMES,
EPI’s, E EPCs,  RELACIONADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL,
SERÃO DILUÍDOS EM 12 MESES E PELOS 55 AUXILIARES DE LIMPEZA E CONSTARÁ
NO  MÓDULO  03 REFERENTE  AOS  INSUMOS  DIVERSOS  DAS  PLANILHAS  DE
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS REFERENTES À MÃO DE OBRA.

Local e data.

_____________________________________
(Nome e Assinatura do representante Legal)
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ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/2019
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019
PROCESSO Nº 005/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
O  CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL  E A
EMPRESA ____________.

Aos ___ (_____) dias do mês de ______ do ano de 2019, nesta cidade de PARIQUERA-AÇU,
compareceram de um lado o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA
E LITORAL SUL, neste ato representado pelo Diretor Superintendente, Senhor JOSÉ ANTONIO
ANTOSCZEZEM,  R.G.  nº  7.564.909  e  C.P.F.  Nº  731.734.798-15,  doravante  designada
simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa ______________________ com
sede, na _______________________________________, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  __________________,  e  Inscrição
Estadual nº ________________, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
por  seu  Representante  Legal,  Senhor  _________________,  portador  do  R.G.  Nº
______________  e  C.P.F.  Nº  _______________,  em  face  da  adjudicação  efetuada  na
licitação Pregão Presencial indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE CONTRATO,
sujeitando-se  às  disposições  previstas  na  Lei  Federal  nº  10.520/2002,  aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições
que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de limpeza hospitalar,
com o fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
visando  a  obtenção  de  adequadas  condições  de  salubridade  e  higiene,  conforme
detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da
CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

1.2. O objeto contratual executado deverá atingir  o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requeridas.

1.3. O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1. Os serviços deverão ter início no prazo estabelecido no Cronograma de Implantação,
(item 9 do Termo de Referência - anexo I do Edital), contado a partir da emissão da Ordem
de Serviço, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessárias
à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes a seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DAS PRORROGAÇÕES
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3.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data do início da sua execução.

3.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores,
a critério da CONTRATANTE, até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos e condições
permitidos pela legislação vigente.

3.3. A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que trata o parágrafo anterior, desde
que o faça mediante documento escrito, recepcionado pelo CONTRATANTE em até 120 (cento
e vinte) dias antes do vencimento do contrato ou de cada uma das prorrogações do prazo de
vigência.

3.4. Eventuais prorrogações serão formalizadas mediante celebração dos respectivos termos
de aditamento ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nº 8.666/1993.

3.5. A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE
não gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

3.6.  Dentre  outras  exigências,  a  prorrogação  somente  será  formalizada  caso  os  preços
mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e consistentes com o mercado, conforme
pesquisa a ser realizada à época do aditamento pretendido.

3.7. Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência nos exercícios subsequentes ao da
celebração  do  contrato  estará  sujeita  à  condição  resolutiva,  consubstanciada  esta  na
inexistência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias de cada exercício para
atender as respectivas despesas.

3.8. Ocorrendo a resolução do contrato, com base na condição estipulada no item 3.6 desta
Cláusula, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA  QUARTA  -  DAS  OBRIGAÇÕES  E  DAS  RESPONSABILIDADES  DA
CONTRATADA

4.1. À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as
definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessários;
II – designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial
da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos
com o CONTRATANTE;
III -  fornecer à equipe alocada para a execução dos serviços os equipamentos de proteção
individual adequados à atividade, o necessário treinamento e fiscalizar sua efetiva utilização;
IV - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
V  -  dar  ciência  imediata  e  por  escrito  ao  CONTRATANTE de  qualquer  anormalidade  que
verificar na execução dos serviços;
VI  -  prestar  ao  CONTRATANTE,  por  escrito,  os  esclarecimentos  solicitados  e  atender
prontamente as reclamações sobre seus serviços;
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VII  -  responder  por  quaisquer  danos,  perdas  ou  prejuízos  causados  diretamente  ao
CONTRATANTE  ou  a  terceiros  decorrentes  da  execução  do  contrato,  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 
VIII - responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários,
resultantes  da  execução  deste  contrato,  nos  termos  do  artigo  71  da  Lei  Federal  n°
8.666/1993;
IX - manter seus profissionais identificados por meio de crachá com fotografia recente;
X - reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em
desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis;
XI - arcar com despesas decorrentes de infrações de qualquer natureza praticadas por seus
empregados  durante  a  execução  dos  serviços,  ainda  que  no  recinto  da  sede  do
CONTRATANTE;
XII - apresentar, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de pagamento dos
salários  e  de  quitação  das  obrigações  trabalhistas  (inclusive  as  previstas  em Acordos  e
Convenções  Coletivas  de  Trabalho)  e  previdenciárias  relativas  aos  empregados  da
CONTRATADA que atuem ou tenham atuado na prestação de serviços objeto deste contrato;
XIII  - identificar  todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não
serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE;
XIV - obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito
à segurança, à guarda, à manutenção e à integridade das informações existentes ou geradas
durante a execução dos serviços;
XV - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que
venha a tomar conhecimento,  respondendo,  administrativa,  civil  e  criminalmente por  sua
indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização;
XVI - submeter à CONTRATANTE relatório mensal sobre a prestação dos serviços, relatando
todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre
a execução do objeto contratual;
XVII - Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho toda legislação vigente e,
em especial, às determinações da Lei Federal 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e Portaria
nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações.
XVIII -  Atender, no âmbito de suas obrigações, os dispositivos da Ordem de Serviço nº 02/2001,
do TCE-SP,  publicada no DOE em 30/05/2001, instaurada no âmbito  do CONSAÚDE pela
Portaria nº 008/2.010, de 08 de março de 2.010.

CLÁUSULA  QUINTA  –  DAS  OBRIGAÇÕES  E  DAS  RESPONSABILIDADES  DO
CONTRATANTE

5.1. À CONTRATANTE, além das obrigações constantes do Termo de Referência, que constitui
Anexo I do Edital indicado no preâmbulo, cabe:

I  -  exercer  a  fiscalização  dos  serviços,  designando  servidor(es)  responsável(is)  pelo
acompanhamento da execução contratual e, ainda, pelos contatos com a CONTRATADA;
II - fornecer à CONTRATADA todos os dados e informações necessários à execução do objeto
do contrato;
III - efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste;
IV- permitir aos técnicos e profissionais da CONTRATADA acesso às áreas físicas envolvidas
na execução deste contrato, observadas as normas de segurança;

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1.  O CONTRATANTE exercerá a fiscalização  dos serviços contratados  por  intermédio  do
gestor do contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas.
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6.2.  A  fiscalização  não  exclui  e  nem reduz a  integral  responsabilidade  da  CONTRATADA,
mesmo  perante  terceiros,  por  quaisquer  irregularidades  constatadas  na  prestação  dos
serviços,  inclusive  quando  resultantes  de  utilização  de  pessoal  inadequado  ou  sem  a
qualificação técnica necessária, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por
parte do CONTRATANTE.

6.3. A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou
falhas, não exime a  CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste
contrato e no Anexo I do Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E DO REAJUSTE

7.1.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  executar  os  serviços  objeto  deste  contrato  pelo  preço
mensal  de  R$  ________  (______________),  perfazendo  o  total  de  R$  ________
(______________).

7.2. Nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos diretos e
indiretos relacionados à prestação dos serviços, tais como tributos, remunerações, despesas
financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação, inclusive
gastos com transporte.

7.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional e, por causa superveniente à
contratação,  perca  as  condições  de  enquadramento  como  microempresa  ou  empresa  de
pequeno  porte  ou,  ainda,  torne-se  impedida  de  beneficiar-se  desse  regime  tributário
diferenciado por incorrer em alguma das vedações previstas na Lei Complementar Federal nº
123/2006, não poderá deixar de cumprir as obrigações avençadas perante a Administração,
tampouco requerer o reequilíbrio econômico-financeiro, com base na alegação de que a sua
proposta levou em consideração as vantagens daquele regime tributário diferenciado.

7.4. Os preços a que se refere o caput serão reajustados anualmente, mediante a aplicação
da seguinte fórmula paramétrica:

R = Po x [(IPC/IPCo) – 1]

Onde:

R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês
de aplicação do último reajuste;

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de
referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

7.5  -  A atualização dos preços será processada a cada período completo de doze meses,
tendo como referência  o mês de  janeiro/2019,  data-base da categoria  profissional  que
representa a maior parcela do custo de mão de obra da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
8.1.  O  valor  total  deste  contrato  deverá  onerar  recursos  orçamentários  da  atividade
10.302.0101.2004, Natureza da Despesa 33.90.37, Fonte de Recurso Estadual, provenientes
do Termo Aditivo firmado em convênio com a SES.
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8.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às 
despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA NONA - DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

9.1. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os 
quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados.

9.2. A  Contratada  apresentará  a  cada  mês,  à  Diretoria  de  Serviço  Administrativo  da
Contratante  a  nota  fiscal/fatura  correspondente  aos  serviços  prestados  no  mês
imediatamente anterior.

9.3. No primeiro dia útil após o final de cada mês e antes da emissão da nota fiscal/fatura a
Contratada  deverá  remeter  ao  fiscal  da  Contratante,  relatório  contendo o nome de  cada
profissional e local onde se encontra prestando serviços e as modificações ocorridas durante o
mês a fim de sejam feitas as considerações sobre os subitens 9.4 e 9.5.

9.4.  Para a emissão da fatura,  deverá ser  considerado o valor  mensal  da prestação  dos
serviços, descontados os períodos de serviços não trabalhados.

9.5. O valor do desconto por falta de funcionário será equivalente ao valor diário dos serviços
de um funcionário multiplicado pelo número de faltas, valor esse que será obtido pela divisão
do valor mensal pelo número de funcionários, multiplicando o resultado pelo número de dias
de faltas apurados.

9.6. A ausência será configurada se, após 02 (duas) horas da comunicação da Contratante à
Contratada, esta não providenciar a reposição.

9.7. Após o aceite, a Nota Fiscal/Fatura será encaminhada para pagamento acompanhada do
relatório contendo o nome de cada profissional e local onde se encontra prestando serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS PAGAMENTOS

10.1.  Os pagamentos  serão realizados  mediante  depósito  na conta  corrente  bancária  em
nome  da  CONTRATADA,  preferencialmente,  no  Banco  do  Brasil  S/A,  conta  nº  _______,
Agência  nº  _______,  em  até  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  de  entrega  da  nota
fiscal/fatura,  ou de sua reapresentação em caso de incorreções, na forma prevista nesta
Cláusula.

10.2. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na
forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento)
ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

10.3. A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos
determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou
que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

10.4. O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser
feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº
116/2003, e respeitando as seguintes determinações:
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I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal
aplicável  aos  serviços  por  ela  prestados,  relativamente  ao  ISSQN,  esclarecendo,
expressamente,  sobre  a  eventual  necessidade  de  retenção  do  tributo,  pelo  tomador  dos
serviços;

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador
dos serviços:

a)  O  CONTRATANTE,  na  qualidade  de  responsável  tributário,  deverá  reter  a  quantia
correspondente  do  valor  da  Nota  Fiscal,  Fatura,  Recibo  ou  documento  de  cobrança
equivalente apresentado e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA no
prazo previsto na legislação municipal;

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de “RETENÇÃO
PARA O ISS” ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.
Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

III  -  Caso,  por  outro  lado,  não  haja  previsão  de  retenção  do  ISSQN pelo  tomador  dos
serviços: 

a)  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  declaração  da  Municipalidade  competente  com  a
indicação de sua data limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do ISSQN
por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço executado e deverá
estar  referenciado  à  data  de  emissão  da  nota  fiscal,  fatura  ou  documento  de  cobrança
equivalente;

c)  Caso,  por  ocasião  da  apresentação  da  nota  fiscal,  ou  do  documento  de  cobrança
equivalente,  não  haja  decorrido  o  prazo  legal  para  recolhimento  do  ISSQN,  poderão  ser
apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior,
devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo
legal para o recolhimento;

d) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o
pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

10.5.  Por  ocasião  da  apresentação  ao  CONTRATANTE  da  nota  fiscal,  fatura,  recibo  ou
documento de cobrança equivalente,  a CONTRATADA deverá fazer prova do recolhimento
mensal  ao  Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  -  FGTS  por  meio  das  Guias  de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP.

I - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas, que deverão corresponder ao
período de execução e por tomador de serviço, são as seguintes:

a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo “Conectividade Social”; 
b) Guia de Recolhimento do FGTS – GRF, gerada e impressa pelo SEFIP, com a autenticação
mecânica  ou acompanhada  do  comprovante  de  recolhimento  bancário  ou o  comprovante
emitido quando o recolhimento for efetuado pela internet; 
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c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP-RE;

d) Relação de Tomadores/Obras – RET;

II - Se por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do documento de
cobrança equivalente não houver decorrido o prazo legal para recolhimento do FGTS, poderão
ser  apresentadas  cópias  das  guias  de  recolhimento  referentes  ao  mês  imediatamente
anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento
do prazo legal para recolhimento.

III - A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar
o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

10.6.  Nos  termos do  artigo  31  da  Lei  Federal  nº  8.212/1991 e  da  Instrução  Normativa
MPS/RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, a CONTRATANTE deverá efetuar a retenção de
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança
equivalente, obrigando-se a recolher a importância retida, em nome da CONTRATADA, até o
dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da emissão do respectivo documento de cobrança ou,
se não houver expediente bancário naquele dia, até o dia útil imediatamente anterior.

I - Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente, a
CONTRATADA  deverá  destacar  o  valor  da  retenção,  a  título  de  “RETENÇÃO  PARA  A
SEGURIDADE SOCIAL”, sendo que:

a)  poderão  ser  deduzidos  da  base  de  cálculo  da  retenção,  os  valores  dos  custos  de
fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de vale-refeição, nos
termos da legislação própria.  Tais parcelas deverão estar discriminadas  na nota fiscal  ou
documento equivalente;

b) a falta  de destaque do valor da retenção no documento de cobrança impossibilitará a
CONTRATADA  de  efetuar  sua  compensação  perante  o  INSS,  ficando  a  critério  do
CONTRATANTE  proceder  à  retenção  e  ao  recolhimento  devidos  sobre  o  valor  bruto  do
documento de cobrança, ou, em alternativa, devolvê-lo à CONTRATADA.

II – O CONTRATANTE emitirá uma GPS – Guia da Previdência Social específica para cada
estabelecimento da CONTRATADA. Na hipótese de emissão, no mesmo mês, de mais de um
documento  de  cobrança  pela  CONTRATADA,  o  CONTRATANTE  se  reserva  o  direito  de
consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma Única Guia por estabelecimento.

III - Quando da apresentação do documento de cobrança, a CONTRATADA deverá elaborar e
entregar ao CONTRATANTE os seguintes documentos:

a)  cópia  da  folha  de  pagamento  específica  para  os  serviços  realizados  sob  o  contrato,
identificando  o  número  do  contrato,  a  Unidade  que  o  administra,  relacionando
respectivamente todos os segurados colocados à disposição desta e informando:

• nome dos segurados;
• cargo ou função;
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• remuneração discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência
das contribuições previdenciárias;
• descontos legais;
• quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
• totalização por rubrica e geral;
• resumo geral consolidado da folha de pagamento; e

b)  demonstrativo  mensal  assinado  por  seu  representante  legal,  individualizado  por
CONTRATANTE, com as seguintes informações:

• nome e CNPJ do CONTRATANTE;
• data de emissão do documento de cobrança;
• número do documento de cobrança;
• valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
• totalização dos valores e sua consolidação.

c) os documentos solicitados nas alíneas anteriores deverão ser entregues ao CONTRATANTE
na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente.

10.7.  No  caso  de  a  CONTRATADA  estar  em  situação  de  recuperação  judicial,  deverá
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou
se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

10.8. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com
os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo
as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

10.9. A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas anteriores assegura
ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

CLÁUSULA  DÉCIMA  PRIMEIRA  -  DA  SUBCONTRATAÇÃO,  CESSÃO  OU
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o
objeto deste ajuste.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -  DA  ALTERAÇÃO  DA  QUANTIDADE  DO  OBJETO
CONTRATADO

12.1.  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratadas,  os
acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem necessários  no  objeto,  a  critério  exclusivo  do
CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato. 

12.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo
aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO
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13.1. O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da
hipótese prevista nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada  pela  Lei  Federal  nº  8.883,  de  8  de  junho  de  1994,  autorizam,  desde  já,  o
CONTRATANTE a rescindir  unilateralmente o contrato,  independentemente de interpelação
judicial, sendo aplicável, ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

13.2. No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos
do CONTRATANTE em aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que
rege a licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a administração quem praticar quaisquer atos
previstos no Artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, bem como do Artigo 87, da Lei Federal
nº 8666/93, conforme o caso, ficarão sujeitos às seguintes penalidades, que serão aplicadas
mediante procedimento administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa.

14.2  –  Suspensão  do  direito  de  licitar  e  contratar  com  o  CONSAÚDE  –  Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul, pelo prazo até de 05 (cinco anos);

14.3 – Advertência; e

14.4 - Declaração de inidoneidade para licitar  ou contratar  com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida
sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos  prejuízos  resultantes  e  após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

14.5 - As sanções de que tratam os subitens anteriores poderão ser aplicadas juntamente
com as multas previstas na Resolução nº. 5/93, de 1º de setembro de 1993 (alterada pela
Resolução nº.  03/08),  do Tribunal  de Contas  do Estado  de São Paulo,  (anexo X deste
Edital), regulamentada no âmbito do CONSAÚDE, pela Portaria nº 008/10, de 08/03/2010,
(anexo XI deste Edital), garantido o exercício de prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

15.1  -  Para  garantir  o  cumprimento  deste  contrato,  a  CONTRATADA  prestou  garantia
conforme  previsão  contida  no  instrumento  convocatório,  no  valor  de  R$  __________
( _______________ ) equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato.

15.2 - A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o término da
vigência deste contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

15.3 - Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a
indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples,
obriga-se a repor ou completar o seu valor no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta
e oito) horas, contado do recebimento da referida notificação.

15.4 - Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título
lhe for devida pela CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que:

16.1  -  Consideram-se  partes  integrantes  do  presente  Termo de  Contrato,  como se  nele
estivessem transcritos:

a. o Edital mencionado no preâmbulo e seus anexos.
b. a proposta apresentada pela CONTRATADA;

16.2  -  Aplicam-se  às  omissões  deste  contrato  as  disposições  normativas  indicadas  no
preâmbulo deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

16.3 -  Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Pariquera-Açu, Estado de
São Paulo.

E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em
02 (duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela
CONTRATANTE,  vai  por  elas  assinado  para  que  produza  todos  os  efeitos  de  Direito,  na
presença das testemunhas abaixo identificadas.

Pariquera-Açu, ____ de __________ de 20XX.

__________________________
CONTRATANTE

__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

__________________________
(nome, RG e CPF)

__________________________
(nome, RG e CPF)
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ANEXO X

ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 02/2001

PUBLICADA NO DIÁRIO  OFICIAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO,  PODER LEGISLATIVO,  EM
30/05/2001, PÁG. 35. TCA - 29.863/026/00 Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas
do Estado, o § 2º do artigo 71 da Lei Federal 8666/93, com a redação determinada pela Lei
nº 9.032, de 28.04.95.

O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo art. 2º, inciso XXIII da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de
1993, c/c o artigo 24 do Regimento Interno;

Considerando o disposto no artigo 23 da Lei nº 9711, de 20.11.98, que alterou a redação do
artigo 31 da Lei nº 8212, de 24.07.91;

Considerando as normas do Decreto nº 3.048, de 6.05.99, que "Aprova o Regulamento da
Previdência Social e dá outras providências", especialmente aquelas previstas em seu artigo
219 e §§;

Considerando o dever imposto por tais normas à Administração; e

Considerando, finalmente, caber à Administração exigir do contratado a comprovação do
adimplemento  das  obrigações  previdenciárias  relativas  ao  objeto  da  avença,  de  modo  a
prevenir eventual responsabilidade solidária que, quanto a estas, lhe possa recair.

RESOLVE

Regulamentar  o artigo 71, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação determinada
pela Lei nº 9.032/95, nos rigorosos termos que seguem, aplicáveis aos contratos em que este
Tribunal figurar como Contratante.

Art. 1º - Por força do contido no art. 31 e §§ da Lei nº 9.711, c/c com o artigo 219, § 3º do
Decreto 3.048/99, este Tribunal deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços ali enumerados, para recolhimento, no prazo legal e
regulamentar, em nome da Empresa contratada.

Art. 2º  - Não se emitirá atestado de realização dos serviços sem prévia verificação, pelo
Gestor do Contrato, do efetivo cumprimento das regras desta Ordem de Serviço.

Parágrafo Único: O atestado a que se refere o caput será assinado por todos os membros
da Comissão de Fiscalização do Contrato, incluído o gestor.

Art. 3º - A Contratada deverá apresentar para a Comissão de Fiscalização:
I - Cópia autenticada da carteira de trabalho, devidamente registrada, dos empregados que
prestam serviços vinculados ao contrato.
II - Inscrição dos empregados e respectivos recolhimentos mensais previdenciários.
III - Comprovante dos recolhimentos regulares do FGTS.
IV - Comprovantes de:
a) EPI's - Equipamento de Proteção Individual
b) Saúde Ocupacional
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c) Seguro de Vida
d) Uniforme da Empresa

Art. 4º - No caso de contratação envolvendo execução de obras:
I - Incumbe à Contratada, juntamente com a Comissão Técnica de Fiscalização, providenciar:
a) inscrição da obra no posto do INSS, e informação sobre o valor pára obtenção da CND -
Certidão Negativa de Débitos da obra Contratada.
b)  Recolhimentos  de  seguros  de  Riscos  de  Engenharia,  de  Vida  e  outros  previstos
contratualmente.
c) Recolhimento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (para projetos, obras, etc.).
d) Recolhimento mensal do ISS para fins de "Habite-se".
Parágrafo Único:  Somente se emitirá Termo de Recebimento Definitivo da obra mediante
obtenção e apresentação, pela Contratada, da CND e do Habite-se.

Art. 5º - Os instrumentos convocatórios deverão, doravante, obrigatoriamente, fazer menção
a esta Ordem de Serviço para que dela tenham ciência os interessados em Contratar com o
Tribunal.

Art. 6º  - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data da publicação, sem prejuízo das
disposições constantes das Ordens de Serviço 1/83 e 1/89, revogadas as disposições em
contrário.
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ANEXO XI

RESOLUÇÃO nº. 5/93*

TC-A -16.529/026/93 – de 1/9/93
PUBLICADA no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 2 de setembro de 1993.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais
e  regimentais  e,  tendo  como  fundamento  a  regra  do  artigo  115  da  Lei  nº.  8.666/93,
considerando  a  faculdade  de  expedir  normas  para  a  realização  de  seus  procedimentos
licitatórios; considerando que a Lei nº. 8.666/93, ao se referir à multa o faz genericamente;
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da sanção.

RESOLVE baixar a presente resolução, na conformidade seguinte:

Artigo 1º - A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, obedecerá ao disposto
nesta Resolução.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento  equivalente,  dentro do prazo estabelecido pela Administração  do Tribunal  de
Contas do Estado de São Paulo, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II  - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o
mesmo fim.

Artigo 3º - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, obra, ou na entrega de
materiais, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/93 e
artigo  7º  da  Lei  10.520/02,  sujeitará  a  contratada  à  multa  de  mora  sobre  o  valor  da
obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado,
na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e
II - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o
45º (quadragésimo quinto) dia de atraso.
Parágrafo  único  -  A  partir  do  46º  (quadragésimo  sexto)  dia  estará  caracterizada  a
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, salvo disposição em contrário, em casos
particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à aplicação da multa prevista no
artigo quarto desta resolução.

Artigo 4º - Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra poderão ser aplicadas
à contratada as seguintes penalidades:
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou
II - Multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.

Artigo  5º  -  O  material  não  aceito  deverá  ser  substituído  dentro  do  prazo  fixado  pela
administração do Tribunal de Contas do Estado de são Paulo, que não excederá a 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da intimação.
Parágrafo único - A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no Artigo 4º desta Resolução, considerando-se a mora, nesta
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hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido no "caput"
deste artigo.

Artigo 6º  - O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de
material  somente  será  apreciado  se  efetuado  dentro  dos  prazos  fixados  no  contrato  ou
instrumento equivalente.

Artigo 7º - As multas referidas nesta resolução não impedem a aplicação de outras sanções
previstas nas Leis 8.666/93 e 10.520/02.

§ 1º  - Verificado que a obrigação foi cumprida com atraso injustificado ou caracterizada a
inexecução  parcial,  o  Tribunal  reterá,  preventivamente,  o  valor  da  multa  dos  eventuais
créditos que a contratada tenha direito, até a decisão definitiva, assegurada a ampla defesa.§
2º - Caso a contratada tenha prestado garantia, e esta for insuficiente para cobrir o valor da
multa, será retida a diferença, nos termos disciplinados no parágrafo anterior.
§ 3º - Se este Tribunal decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à
contratada devidamente corrigido pelo IPC-FIPE.

Artigo  8º  -  As  normas  estabelecidas  nesta  Resolução  deverão  constar  em  todos  os
procedimentos licitatórios e de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 9º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Atualizada pela Resolução nº. 03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 4
de setembro de 2008.
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ANEXO XII

PORTARIA Nº 008/2.010
De 08 de março de 2.010

MARIA  CÁRMEN  AMARANTE  BOTELHO,  Diretora  Superintendente  do
CONSAÚDE –  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Vale  do  Ribeira ,  no
uso de suas atribuições legais e estatutárias,  com fundamento à regra do Artigo 115
da Lei nº 8.666/93,

RESOLVE:

Art. 1º: Instaurar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da  Resolução nº 5/93  do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atualizada pela Resolução nº
03/08, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 04 de setembro
de 2.008, para os processos de licitações e contratos administrativos.

Art. 2º: Regulamentar, no âmbito do CONSAÚDE, a aplicação da Ordem de Serviço GP
nº 02/2001 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no que tange
à Previdência Social,  de modo a prevenir  eventual responsabilidade solidária
quanto a estas, que possa recair sobre o CONSAÚDE.

Art. 3º: CUMPRA-SE.

MARIA CÁRMEN AMARANTE BOTELHO
Diretora Superintendente - CONSAÚDE
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ANEXO XIIIANEXO XIII    

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE:_____________________________________________________________
CONTRATADA:______________________________________________________________
CONTRATO N° (DE ORIGEM):__________________________________________________
OBJETO:__________________________________________________________________
ADVOGADO(S): (*)__________________________________________________________

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes  do  seu  encaminhamento  ao  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO,  para  fins  de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado,
Caderno  do  Poder  Legislativo,  parte  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,  de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de
1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

LOCAL e DATA:____________________________________________________________

CONTRATANTE 

Nome e cargo:______________________________________________________________
E-mail institucional:_________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________

CONTRATADA 

Nome e cargo:_____________________________________________________________
E-mail institucional __________________________________________________________
E-mail pessoal:_____________________________________________________________
Assinatura:________________________________________________________________

(*) Facultativo, indicar quando já constituído.
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ANEXO  XIV

INFORMAÇÕES PARA CREDENCIAMENTO

Dados Principais

Razão Social:

Nome Fantasia:

CNPJ:

Tipo de Empresa - (assinalar a opção): 
1.  (  )  Empresa de Pequeno Porte;  2.  (  )  Empresa de Grande Porte;  3.  (  )  Microempreendedor Individual;  4.  (  )
Microempresa; 5. ( ) Sociedade Anônima; 6. ( ) Sociedade Limitada; 7. ( ) Sociedade por Ações; 8. ( ) Sociedade
Simples; 9. ( ) EIRELI – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada; 10. ( ) Outras (Especificar): ______. 

Endereço:

UF: Cidade: Bairro: Cep:

Inscrição Estadual nº:

Inscrição Municipal nº:

Telefone: E-mail:

Representante

Nome:

RG.: CPF:

Telefone: E-mail:

Sócios

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

CNPJ/CPF: Nome: Cargo:

Dados do Contrato Social

Tipo de Registro - (assinalar a opção): 
1.  (   )  Cartório  de  Registro;  Títulos  e
Documentos;
2. (  ) Junta Comercial; ou
3. (  ) Micro Empreendedor Individual - MEI

Data: Número:

Responsável pela Assinatura do Contrato

Nome:

RG.: CPF:

Telefone: E-mail Pessoal:

Dados para Pagamento

Banco: Agência: Conta Corrente:
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