
       

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019
PROCESSO Nº 005/2019
OBJETO:  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

QUESTIONAMENTO 1

O edital  supra  impõe  como condição  de  qualificação  técnica  para  fins  de  habilitação  na
licitação  em  epígrafe  que  as  empresas  proponentes  devem  apresentar  comprovação  de
capacitação  técnica  operacional  certidões  ou  atestados  fornecidos  por  pessoa  jurídica  de
direito público ou privado, demonstrando a execução pela licitante de objetos compatíveis
com o licitado, sendo necessário, para perfeita compatibilidade, a demonstração de serviço     de
limpeza hospitalar que contemplem a alocação de, no mínimo, 28 (vinte e oito) postos  de
trabalho (empregados), conforme súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Diante do exposto, questiona-se: A súmula n° 30 do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo reza que “Em procedimento licitatório, para aferição de capacitação técnica poderão ser
exigidos  atestados  de  execução  de  obras  e/ou  serviços  de  forma  genérica,  vedado  o
estabelecimento de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de
rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens” (sic). 

Considerando a súmula transcrita e os serviços de abertura e limpeza de covas que possuem
o mesmo grau de insalubridade e capacidade técnica operacional similar e compatível, com o
objeto  licitado,  serão  aceitos  atestados  de  capacidade  técnica  de  serviços  de  “limpeza  e
manutenção  de  cemitérios  no  fornecimento  de  estrutura,  planejamento  e  execução  dos
serviços diversos dentro dos cemitérios municipais, como: limpeza de banheiros, rastelagem
de  gramados,  varrição  de  áreas  comuns,  conservação  de  jardins,  canteiros,  abertura  de
covas,  limpeza  de  covas,  limpeza  e  manutenção  de  vasos  e  floreiras,  retirando  ervas
daninhas  e  repondo  terra  quando  necessário,  além  de  apoio  em  demais  atividades
operacionais que se fizerem necessário”? 

RESPOSTA:

Os serviços de limpeza e abertura de covas, bem como a limpeza e manutenção de cemitérios
não são atividades “compatíveis em características” com limpeza na área de atendimento a
saúde, à medida que guardam peculiaridades distintas, que não comprovam experiência na
atividade de limpeza em áreas de saúde.
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QUESTIONAMENTO 2

Interessada  em  participar  do  processo  em  tela,  solicitamos  informar  se  existe  empresa
atualmente executando os serviços, se sim, favor informar a razão social.

RESPOSTA:

QUESTIONAMENTO 3

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);

A Súmula 24 do TCE esclarece que:

SÚMULA Nº 24 -  Em procedimento licitatório,  é possível  a exigência  de comprovação da
qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a
ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público  ou  privado,  devidamente  registrados  nas  entidades  profissionais  competentes,
admitindo-se  a  imposição  de  quantitativos  mínimos  de  prova  de  execução  de  serviços
similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução
pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

Entendemos que de acordo com a Súmula 24 não necessariamente precisa ser "serviços de
limpeza em ambiente hospitalar" nossa empresa por exemplo é detentora de atestado de
"serviços  de  limpeza  em  ambiente  farmacêutico"  que  também  tem  área  com  controle
microbacteriológico que é mais restrita que a área crítica hospitalar.  Perguntamos: Nosso
atestado será aceito?

RESPOSTA:

O atestado de serviço de limpeza em ambiente farmacêutico não comprova experiência na
atividade de limpeza em ambientes destinados ao atendimento à saúde.

A conceituação de limpeza hospitalar extraída do CADTERC – site institucional relativo aos
serviços terceirizados – sinaliza a especialização necessária para esse tipo de serviço:

“Conceitua-se como Limpeza Hospitalar a limpeza, desinfecção e conservação das superfícies
fixas  e  equipamentos  permanentes  das diferentes  áreas.  Tem a finalidade  de preparar  o
ambiente  para  suas  atividades,  mantendo  a  ordem  e  conservando  equipamentos  e
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instalações,  evitando  principalmente  a  disseminação  de  microrganismos
responsáveis  pelas  infecções  relacionadas  à  assistência  a  saúde”  (Segurança  do
paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de
Vigilância Sanitária.– Brasília: Anvisa, 2012).

QUESTIONAMENTO 4:

O Auxiliar de limpeza de 12x36 diurno/noturno fara pausa para intervalo, poderá se ausentar
do local quanto tempo se houver pausa?

RESPOSTA:

Sim, porém deverá apresentar escala de saída de almoço para que outro profissional possa
ser acionado em qualquer urgência que ocorrer, durante o referido intervalo.

QUESTIONAMENTO 5:

O auxiliar de limpeza fará a limpeza dos banheiros? se sim deve ser cotado a 40% todos os
funcionários ou como deverá ser realizado a questão de insalubridade?

RESPOSTA:

Sim; a empresa vencedora do certame terá de fornecer o laudo de insalubridade de seus
profissionais para os serviços nesta unidade hospitalar.

QUESTIONAMENTO 6:

Na tabela 9 posto e expediente de trabalho diz:  Posto de trabalho (auxiliar de limpeza) - 12
horas diárias - Diurno - 2ª à sábado - 07:00 as 19:00 horas? Qual escala de trabalho deverá
ser seguida?

RESPOSTA:

Observação: A coluna nº de Postos de Trabalho corresponde ao número de profissionais.

Conforme item 8 do Termo de Referência o expediente de 12 horas diárias – diurno, de 2ª a
sábado, das 07:00 as 19:00 horas), destina-se a dois setores, a saber: Ambulatório Externo
e Centro Cirúrgico/CME. Neste caso, cada setor deverá contar com um profissional a cada
período de 12 horas diárias.

QUESTIONAMENTO 7: 

Interessada  em participar  do  processo  em tela,  solicitamos  informar  se  existe  empresa
atualmente executando os serviços, se sim, favor informar a razão social.
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RESPOSTA:

Não.

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO PINTO
Pregoeiro
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