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TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Serviços de Limpeza e 
Higienização para atender ao Edital de Chamamento nº 03/SS/2017 da Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de São José dos Campos para administração por Organização Social de Saúde 
do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 
Serviço a ser terceirizado responsável por manter a unidade limpa e higienizada dentro 

de padrões de qualidade da ANVISA e normas e procedimentos internos da entidade, bem 

como manter equipe capacitada e qualificada para tal função. 

Limpeza terminal área crítica 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas janelas, paredes, mobiliários e 

bancadas. 

• Enxaguar com pano umedecido e secar com pano limpo 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas, mobiliários e bancadas 

friccionando por três vezes em um único sentido 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte 

LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água 
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• Passar mop umedecido em detergente clorado 

• Deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar com mop plano umedecido em 

água limpa e secar com pano limpo 

• Lavar lixeiras com detergente neutro, passar pano umedecido com detergente clorado, 

deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar e secar com pano limpo 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Colocar os sacos de lixo dentro dos containers correspondentes no expurgo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço. 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

LEITOS: 

• Aguardar a comunicação da alta hospitalar através da camareira ou equipe de 

enfermagem 

• Retirar a roupa de cama e colocá-la dentro do saco na cor cinza no expurgo 

• Solicitar à enfermagem a retirada de aparelhos, cumadres, periquitos, etc 

• Comunicar à camareira ou à equipe de enfermagem a liberação do leito 

 

SALA CIRÚRGICA 

• Certificar-se do término das ações de enfermagem e liberação da sala 

• Iniciar limpeza do fundo para o meio e do meio para a porta 

 

CAPELA MORTUÁRIA 

• Certificar-se do término das ações da funerária e liberação da capela 

 

BANHEIROS 

• Limpar com auxilio de fibra branca e azulejos e pia. 

• Limpar o vaso sanitário com auxilio de fibra verde. 

• Remover a tampa do ralo e limpar o seu interior com detergente clorado 

• Passar pano umedecido com álcool 70% no espelho 

• Disponibilizar papel higiênico e papel toalha 

 

Limpeza concorrente área crítica 

 

• Reunir todo o material necessário 
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• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo o lixo 

• Executar limpeza conforme a planilha do setor 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Passar pano umedecido com detergente neutro 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas friccionando por três vezes em 

um único sentido 

• Passar mop plano umedecido com detergente clorado, enxaguar e secar com pano 

limpo 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Colocar os sacos de lixo hospitalar (branco infectante, vermelho infectante e o preto) 

no container identificado dentro do expurgo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

• Enquanto o leito estiver ocupado, limpar somente as partes externas da cama com 

pano umedecido em detergente neutro. Posteriormente enxaguar com pano limpo e 

passar pano com álcool 70% por três vezes friccionando em um único sentido.Se 

possível, solicitar que sejam retirados os pertences que estejam sobre o mobiliário para 

realizar a limpeza. 

 

Limpeza terminal área semi-crítica 

 

• Reunir todo material necessário: 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 
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• Sinalizar o local com placa de segurança. 

• Recolher todo lixo. 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas janelas, paredes, mobiliários e 

bancadas. 

• Enxaguar com pano umedecido e secar com pano limpo. 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas, mobiliários e bancadas 

friccionando por três vezes em um único sentido. 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte 

LT. 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo. 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água. 

• Deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar com mop plano umedecido em 

água limpa e secar com pano limpo. 

• Lavar lixeiras no DML com detergente neutro e deixar agir por 15 minutos com 

detergente clorado enxaguar e secar com pano seco. 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container dentro do expurgo. 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no 

expurgo. 

• Inspecionar o serviço. 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado. 

LEITOS 

• Aguardar a comunicação da alta hospitalar através da planilha de gerenciamento de 

leitos. 

• Retirar a roupa de cama; colocá-la dentro do saco determinado para o setor e 

encaminha-la para o expurgo. 

• Solicitar à enfermagem a retirada dos aparelhos, comadres, periquitos, etc. 

• Anotar a hora do início, o término e o responsável pela desinfecção. 

• Comunicar à enfermagem a liberação do leito. 

 

Limpeza Concorrente área semi-crítica 

 

ÁREA SEMI CRÍTICA 
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• Olhar a planilha de limpeza do setor  

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Executar limpeza conforme a planilha do setor 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e esfregar com suporte LT 

quando necessário 

• Tirar o excesso com auxílio do rodo E finalizar com mop plano umidecido em água 

• Limpar com detergente Neutro e finalizar com pano umedecido em álcool 70% nas 

superfícies metálicas friccionando por três vezes em um único sentido 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container dentro do expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

LEITOS 

• Cumprimentar pacientes e acompanhantes e explicar que será realizada a limpeza no 

leito 

• Quando houver acompanhantes, solicitar que os mesmos retirem, se possível, os 

pertences dos mobiliários 

• Limpar cabeceiras, os pés das camas e as grades de proteção sem encostar no 

paciente. 

 

Limpeza terminal área não-crítica 
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ÁREA NÃO-CRÍTICA: 

 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas luminárias, ventiladores e janelas 

• Limpar cadeiras e estofados com fibra branca e pasta rosa 

• Realizar varredura úmida 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e esfregar com auxilio do 

suporte LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Finalizar com mop plano umedecido em água 

• Lavar lixeiras no expurgo com detergente neutro e secar com pano seco 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo dentro do container no expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Limpeza Concorrente área não-crítica 

 

ÁREAS NÃO CRÍTICAS 

 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 
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• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Realizar a varredura úmida 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e com auxílio do mop 

umedecido realizar a limpeza; se necessário fizer o uso do suporte de LT. 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver conforme POP SHL 001 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo dentro do container identificado no expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos na cor 

preta, amarrar e direcionar ao expurgo. 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado. 

 

Limpeza de matéria orgânica 

 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais 

contaminado em um único sentido. 

• Recolher toda matéria orgânica com auxilio do pano de descarte e da pá de lixo 

• Descartar em saco de lixo branco hospitalar 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte 

LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água 

• Despejar detergente clorado pelo local com auxilio do suporte LT, deixar agir por 

aproximadamente 15 minutos, enxaguar e secar com mop plano. 
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• Utilizar detergente neutro para limpeza, retirar o excesso do mesmo e finalizar com 

álcool 70% nas superfícies metálicas friccionando por três vezes em um único sentido. 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container identificado dentro do expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos pretos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Limpeza da área externa 

 

• Reunir todo material necessário. 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 1, par luvas de borracha 

avental, botas de borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Varrer toda a parte externa incluindo calçadas e pátios 

• Recolher o lixo com auxílio da pá 

• Colocar no saco de lixo 

• Levar o lixo para o abrigo externo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Coleta de resíduos 

 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, luvas de borracha, avental, 

botas de borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Realizar a coleta sempre do último andar para baixo obedecendo a rota de circulação 

interna  

• Não abrir e nem fechar portas com mãos enluvadas 

• Entrar em todos os expurgos 

• Retirar os sacos plásticos fechados de dentro dos containers 

• Colocar os sacos dentro do carro de transporte, permitindo o fechamento total da 

tampa 

 



                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

UTI ADULTO, CENTRO CIRÚRGICO. 

 

• Estacionar o carrinho na entrada do setor 

• Entrar no setor e se dirigir ao expurgo 

• Trazer o container até o carro de transporte 

• Retirar todos os sacos do container e coloca-los no carro de transporte 

• Colocar o container novamente no expurgo 

• Encaminhar todos os resíduos ao abrigo externo 

• Colocar os sacos de acordo com o abrigo correspondente: 

• Sacos Brancos – Abrigo de Resíduos Infectantes 

• Sacos Pretos – Abrigo de Resíduos Orgânicos 

• Saco na cor vermelho infectante e descarte quis _ Abrigo Químico e Incineráveis 

• Realizar desinfecção do carro de transporte 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

 

Supervisão da limpeza hospitalar 

 

• Reunir todo material necessário; 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em 

cores diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro; 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas,bem como as luvas; 

• Com a planilha do CheckList em mãos, realizar inspeção nos setores conforme o 

cronograma 

• Antes de iniciar a atividade, chamar o colaborador responsável pela higienização do 

setor para acompanhar o processo; 

• Anotar o setor de aplicação, a data e o responsável pela realização do CheckList; 

• Ao lado de cada item, marcar com X as conformidades e as não conformidades; 

• Caso o setor não possua um dos itens, os campos correspondentes deverão ficar em 

branco; 

• Caso haja não conformidade, as pendências deverão ser anotadas no campo 

correspondente; 

• Explicar e orientar o colaborador do setor sobre as não conformidades e solicitar se 

possível, a correção imediata; 
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• Ao término do Check-List, encaminhar a planilha para a Hotelaria; 

Serviço de Dedetização 

• Está incluído no escopo dos serviços de Limpeza e Conservação a dedetização 

trimestral das unidades. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de serviços continuados de 
limpeza e conservação com fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal e equipamentos, 
e produtos específicos de manutenção de piso, visando cumprir as metas de qualidade e de 
quantidade previstas no contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação das 3 empresas prestadoras de serviços: 
 

• MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 

• SUPRICLEAN 

• GOCIL SEGURANÇA E SERVIÇOS 

 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Gino Cesário, nº 208  

4.4 - Bairro: Água Branca                

4.5 - Cidade: São Paulo 

4.6 - Est.:  São Paulo             

4.7- CEP: 05.038-140 

4.8 - Fone / Fax:   
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4.9 - E-mail 

4.10 - CNPJ: 25.014.900/0001-19                                                   

4.11 - CPF:                                                      

4.12 - RG: 

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Contratação de serviços de serviços continuados de limpeza e 
conservação com fornecimento de materiais de limpeza, higiene pessoal e equipamentos, e 
produtos específicos de manutenção de piso. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 16 de Dezembro de 2017. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: R$75.152,27 (setenta e cinco mil cento e cinquenta e dois reais e 
vinte e sete) 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$225.456,81 (duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e 
cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 03 meses 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Municipal de Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços:  Serviço prestado de maneira ininterrupta de Segunda 
a Domingo em escalas definidas pela contratada. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): A contratada irá 
fornecer mensalmente todos os utensílios e materiais de limpeza e higiene pessoal pertinente, a 
serem utilizados na execução dos serviços em quantidades suficientes para a continuidade da 
prestação dos mesmos. 
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5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? A contratada manterá um efetivo de 
83 funcionários, devidamente treinados e uniformizados, de acordo com quadro de horário 
definido. 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento:  O pagamento será feito até o dia 10 do mês subsequente 
ao serviço executado, mediante apresentação da respectiva fatura/nota fiscal emitida.  
 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco:  

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                      

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas:   
Limpeza terminal área crítica 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas janelas, paredes, mobiliários e bancadas. 

• Enxaguar com pano umedecido e secar com pano limpo 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas, mobiliários e bancadas friccionando 

por três vezes em um único sentido 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água 

• Passar mop umedecido em detergente clorado 

• Deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar com mop plano umedecido em água 

limpa e secar com pano limpo 
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• Lavar lixeiras com detergente neutro, passar pano umedecido com detergente clorado, 

deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar e secar com pano limpo 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Colocar os sacos de lixo dentro dos containers correspondentes no expurgo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no expurgo 

• Inspecionar o serviço. 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

LEITOS: 

• Aguardar a comunicação da alta hospitalar através da camareira ou equipe de enfermagem 

• Retirar a roupa de cama e colocá-la dentro do saco na cor cinza no expurgo 

• Solicitar à enfermagem a retirada de aparelhos, cumadres, periquitos, etc 

• Comunicar à camareira ou à equipe de enfermagem a liberação do leito 

 

SALA CIRÚRGICA 

• Certificar-se do término das ações de enfermagem e liberação da sala 

• Iniciar limpeza do fundo para o meio e do meio para a porta 

 

CAPELA MORTUÁRIA 

• Certificar-se do término das ações da funerária e liberação da capela 

 

BANHEIROS 

• Limpar com auxilio de fibra branca e azulejos e pia. 

• Limpar o vaso sanitário com auxilio de fibra verde. 

• Remover a tampa do ralo e limpar o seu interior com detergente clorado 

• Passar pano umedecido com álcool 70% no espelho 

• Disponibilizar papel higiênico e papel toalha 

 

Limpeza concorrente área crítica 

 

• Reunir todo o material necessário 
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• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo o lixo 

• Executar limpeza conforme a planilha do setor 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 

• Passar pano umedecido com detergente neutro 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas friccionando por três vezes em um 

único sentido 

• Passar mop plano umedecido com detergente clorado, enxaguar e secar com pano limpo 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Colocar os sacos de lixo hospitalar (branco infectante, vermelho infectante e o preto) no 

container identificado dentro do expurgo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

• Enquanto o leito estiver ocupado, limpar somente as partes externas da cama com pano 

umedecido em detergente neutro. Posteriormente enxaguar com pano limpo e passar pano 

com álcool 70% por três vezes friccionando em um único sentido.Se possível, solicitar que 

sejam retirados os pertences que estejam sobre o mobiliário para realizar a limpeza. 

 

Limpeza terminal área semi-crítica 

 

• Reunir todo material necessário: 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 
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• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança. 

• Recolher todo lixo. 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas janelas, paredes, mobiliários e bancadas. 

• Enxaguar com pano umedecido e secar com pano limpo. 

• Passar pano com álcool 70% nas superfícies metálicas, mobiliários e bancadas friccionando 

por três vezes em um único sentido. 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte LT. 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo. 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água. 

• Deixar agir por aproximadamente 15 minutos, enxaguar com mop plano umedecido em água 

limpa e secar com pano limpo. 

• Lavar lixeiras no DML com detergente neutro e deixar agir por 15 minutos com detergente 

clorado enxaguar e secar com pano seco. 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container dentro do expurgo. 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no expurgo. 

• Inspecionar o serviço. 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado. 

LEITOS 

• Aguardar a comunicação da alta hospitalar através da planilha de gerenciamento de leitos. 

• Retirar a roupa de cama; colocá-la dentro do saco determinado para o setor e encaminha-la 

para o expurgo. 

• Solicitar à enfermagem a retirada dos aparelhos, comadres, periquitos, etc. 

• Anotar a hora do início, o término e o responsável pela desinfecção. 

• Comunicar à enfermagem a liberação do leito. 

 

Limpeza Concorrente área semi-crítica 
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ÁREA SEMI CRÍTICA 

 

• Olhar a planilha de limpeza do setor  

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Executar limpeza conforme a planilha do setor 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e esfregar com suporte LT 

quando necessário 

• Tirar o excesso com auxílio do rodo E finalizar com mop plano umidecido em água 

• Limpar com detergente Neutro e finalizar com pano umedecido em álcool 70% nas 

superfícies metálicas friccionando por três vezes em um único sentido 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container dentro do expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

LEITOS 

• Cumprimentar pacientes e acompanhantes e explicar que será realizada a limpeza no leito 

• Quando houver acompanhantes, solicitar que os mesmos retirem, se possível, os pertences 

dos mobiliários 

• Limpar cabeceiras, os pés das camas e as grades de proteção sem encostar no paciente. 
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Limpeza terminal área não-crítica 

 

ÁREA NÃO-CRÍTICA: 

 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido 

• Passar pano umedecido em detergente neutro nas luminárias, ventiladores e janelas 

• Limpar cadeiras e estofados com fibra branca e pasta rosa 

• Realizar varredura úmida 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e esfregar com auxilio do 

suporte LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Finalizar com mop plano umedecido em água 

• Lavar lixeiras no expurgo com detergente neutro e secar com pano seco 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver  

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo dentro do container no expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos no expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Limpeza Concorrente área não-crítica 

 

ÁREAS NÃO CRÍTICAS 
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• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Recolher todo lixo 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 

• Realizar a varredura úmida 

• Colocar o detergente neutro no balde do carro multifuncional e com auxílio do mop 

umedecido realizar a limpeza; se necessário fizer o uso do suporte de LT. 

• Repor sacos de lixo de acordo com tamanho e a cor determinada 

• Lavar banheiro quando houver conforme POP SHL 001 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo dentro do container identificado no expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos na cor preta, 

amarrar e direcionar ao expurgo. 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado. 

 

Limpeza de matéria orgânica 

 

• Sinalizar o local com placa de segurança 

• Reunir todo material necessário 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Iniciar limpeza de cima para baixo, do lado menos contaminado para o mais contaminado 

em um único sentido. 
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• Recolher toda matéria orgânica com auxilio do pano de descarte e da pá de lixo 

• Descartar em saco de lixo branco hospitalar 

• Passar mop plano umedecido em detergente neutro e esfregar com auxilio do suporte LT 

• Tirar o excesso do detergente neutro com auxílio do rodo 

• Enxaguar tudo com mop plano umedecido em água 

• Despejar detergente clorado pelo local com auxilio do suporte LT, deixar agir por 

aproximadamente 15 minutos, enxaguar e secar com mop plano. 

• Utilizar detergente neutro para limpeza, retirar o excesso do mesmo e finalizar com álcool 

70% nas superfícies metálicas friccionando por três vezes em um único sentido. 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

• Colocar os sacos de lixo hospitalar no container identificado dentro do expurgo 

• Colocar os panos e os refis de mop plano utilizados dentro de sacos plásticos pretos no 

expurgo 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Limpeza da área externa 

 

• Reunir todo material necessário. 

• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 1, par luvas de borracha avental, 

botas de borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas 

• Varrer toda a parte externa incluindo calçadas e pátios 

• Recolher o lixo com auxílio da pá 

• Colocar no saco de lixo 

• Levar o lixo para o abrigo externo 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

 

Coleta de resíduos 
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• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, luvas de borracha, avental, botas de 

borracha, máscara e gorro. 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas, bem como as luvas. 

• Realizar a coleta sempre do último andar para baixo obedecendo a rota de circulação 

interna  

• Não abrir e nem fechar portas com mãos enluvadas 

• Entrar em todos os expurgos 

• Retirar os sacos plásticos fechados de dentro dos containers 

• Colocar os sacos dentro do carro de transporte, permitindo o fechamento total da tampa 

 

UTI ADULTO, CENTRO CIRÚRGICO. 

 

• Estacionar o carrinho na entrada do setor 

• Entrar no setor e se dirigir ao expurgo 

• Trazer o container até o carro de transporte 

• Retirar todos os sacos do container e coloca-los no carro de transporte 

• Colocar o container novamente no expurgo 

• Encaminhar todos os resíduos ao abrigo externo 

• Colocar os sacos de acordo com o abrigo correspondente: 

• Sacos Brancos – Abrigo de Resíduos Infectantes 

• Sacos Pretos – Abrigo de Resíduos Orgânicos 

• Saco na cor vermelho infectante e descarte quis _ Abrigo Químico e Incineráveis 

• Realizar desinfecção do carro de transporte 

• Inspecionar o serviço 

• Realizar desinfecção dos EPI e guardar em local apropriado 

• Recolher, lavar e guardar todo o material utilizado. 

 

Supervisão da limpeza hospitalar 

 

• Reunir todo material necessário; 
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• Vestir EPI para realizar a atividade: óculos de proteção, 2 pares luvas de borracha em cores 

diferentes sendo um para superfície e outro para piso, avental, botas de borracha, máscara 

e gorro; 

• Lavar as mãos antes e após a utilização das luvas,bem como as luvas; 

• Com a planilha do CheckList em mãos, realizar inspeção nos setores conforme o 

cronograma 

• Antes de iniciar a atividade, chamar o colaborador responsável pela higienização do setor 

para acompanhar o processo; 

• Anotar o setor de aplicação, a data e o responsável pela realização do CheckList; 

• Ao lado de cada item, marcar com X as conformidades e as não conformidades; 

• Caso o setor não possua um dos itens, os campos correspondentes deverão ficar em 

branco; 

• Caso haja não conformidade, as pendências deverão ser anotadas no campo 

correspondente; 

• Explicar e orientar o colaborador do setor sobre as não conformidades e solicitar se 

possível, a correção imediata; 

• Ao término do Check-List, encaminhar a planilha para a Hotelaria; 

Serviço de Dedetização 

• Está incluído no escopo dos serviços de Limpeza e Conservação a dedetização trimestral das 

unidades. 

 
 

Referências e Hospitais em que atua:   

Outras informações: 

 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 
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• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 
 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando:  
 

� Nome da empresa e CNPJ; 
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� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 

 
















































































































































































