
                                                                                                                 

  

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para 
fornecimento de Produtos de Limpeza para atender ao Edital de Chamamento 
nº 002/2012 da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro para 
administração por Organização Social de Saúde do Hospital Estadual da Mãe. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso 
de concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Estadual da Mãe (HEM) está localizado na Rua Doutor 

Carvalhães, nº400, Rocha Sobrinho, Mesquita – RJ, inserido na Macrorregião 
Metropolitana I, com população estimada de 3.444.423 habitantes, excluindo a 
cidade do Rio de Janeiro (fonte: IBGE Censo 2010).  

O HEM estrutura-se com perfil maternidade de baixas e médias 
complexidades para demanda referenciada pelas unidades de saúde da região 
e ambulatório para atendimento também à demanda espontânea. O HEM 
deverá atuar também como polo de apoio, treinamento e capacitação das 
equipes que operam na atenção básica de saúde, no município de Mesquita e 
em outros da região Metropolitana I, no que concerne ao atendimento 
ambulatorial de ginecologia e obstetrícia. 

O modelo gerencial proposto, como forma flexível de Administração de 
gestão compartilhada, obedecerá aos princípios e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde – SUS, observando as políticas públicas voltadas para a 
regionalização da saúde, preservando-se a missão da SES/RJ e o contido no 
Contrato. 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 

O Serviço de fornecimento a ser contratado é crucial para a manutenção 

dos serviço de limpeza e higienização, para que os mesmos atendam os 

padrões de qualidade da ANVISA e normas e procedimentos internos da 

entidade. 
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Relatório para 
Contratação de Serviços 
Fornecimento de 
Produtos de Limpeza 

Área/Setor Requisitante: Suprimentos 

Unidade: Hospital Estadual da Mãe 
Rio de Janeiro, 20 de Julho de 2017. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de fornecimento de produtos de limpeza e 
diluidor. 

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 

• FDS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME 

• COPOPEL COM ART DESC HIG E LIMPEZA LTDA 

• SEVENGEL 

3 – PARECER TÉCNICO 

 
Foi escolhida a empresa FDS Produtos de Limpeza Ltda – ME, por apresentar os melhores valores e 
a melhor proposta entre as empresas avaliadas. 
 
 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: FDS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua Treze de Junho, nº 27 

4.4 - Bairro: Santo Antônio 

4.5 - Cidade: Bicas 

4.6 - Est.: Minas Gerais 

4.7- CEP: 36.600-000 

4.8 - Fone / Fax:   

4.9 - E-mail:  

4.10 - CNPJ: 08.843.564/0001-06 
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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: O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de 
fornecedor de material de limpeza. 
 
5.2 - Data de início do contrato 20 de julho de 2017. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: Depende de demanda de compra. Os valores fixados em contrato 
são: 

• R$56,00 – Clearon Hospitalar 5 Lts 

• R$98,00 – Limpador Bactericida 5 Lts 

• R$150,00 – Desinfetante Sem Cheiro Hospitalar 5 Lts 

5.4 - Valor estimado anual do contrato: Depende de demanda de compra. 
 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Poderá ser aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Estadual da Mãe 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Plantão semanal de 24 horas. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever): Utilizará 
materiais e equipamentos próprios. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Funcionários devidamente treinados 
e habilitados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento efetuado até o dia 10 do mês subsequente aos 
serviços prestados mediante apresentação na nota fiscal, até o dia 25 do mês corrente. 

5.12 - Dados Bancários:  



 

Elaborado por Piétro Sìdoti 

Sìdoti Advogados  Página 4 

 

5.13 - Nome e Nº do Banco:  

5.14 - Nome e nº da Agência:  

5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas:  

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; 

• 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 
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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; 

� 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). 
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