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Ne005-2021 (HTMABA)

objeto: contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃo Do SERVIÇo coNTINUADo CoM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE LIMPEZA GERAL HOSPITALAR E JARDINAGEM, NO HOSPitAI ESIAdUAI

lnfantil e Maternidade Alzlr Bernardinho Alves (HIMABA), no município de Vila Velha/ES,

referente ao CONTRATO DE GESTÃO ne OOL/ÀO?L, firmado entre o INSTITUTO ACQUA e o
ESTADO DO ESPíRITO SANTO.
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Hospital Estadual lnÍantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA
Av. Min. Salgado Filho,91B - Soteco. Viia Velha - ES.29106-150

Telefone (27) 3636-3187

Vila Velha, 15 de Maio de 2021.

Oficio/Direçâo-Geral 81 12021 - HIMABA

Na competência de Diretor Geral do Hospital Estadual lnÍantil e Maternidade Alzir

Bernardino Alves - HIMABA, solicito a comissão de seleção, que inicie o

processo de seleção para a contÍatação de empresa paía a PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO CONTINUADO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE LIMPEZA

GERAL HOSPITALAR E JARDINAGEM. para a preslaçâo de serviços nas

dependências do Hospital lnfantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves -
HIMABA.

Justificativa:

O Hospital lnfantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA. dispÕe de

um vasto número de pacientes e funcionários, além de uma avantajada estrutura,

fazendo-se necessário a contrataÉo de empresa especializada em limpeza

hospitalar.

A execução dos serviços de limpeza geral hospitalar é imprescindível pois terá

como finalidade a realizaçáo de Limpeza Técnica Hospitalar na execução do

processo de remoção de su.lidades, mediante aplicação de agentes quimicos.

mecánicos ou térmacos, num determinado periodo de tempo. que consiste na

limpeza de todas as superfícies fixas (verticais e horizontais) das diversas áreas

do recinto.
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Hospital Estadual lnfantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA
Av Min Salgado Filho, 918 - Soteco, Viia Velha - ES, 29106-150

Telefone Í27) 3636-3187

O objetivo desses serviços é orientar o fluxo de pessoas. materiais,

equipamentos e a frequência, sendo imprescindível o uso de critérios de

classiÍicação das áreas para o adequado procedimento de limpeza no Hospital

lnÍantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves. a fim de promover um atendimento

de qualidade das atividades de saúde desenvolvidas nestas dependências.

O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 1 ano (um ano), doze

meses, prorrogáveis a critério do lnstituto ACQUA, gestor da unidade de saúde.

Respeitosamente,

.,--'t---

Dr. Ericson Puikow Ambrosano

Diretor Geral - HIMABA

lnstituto Acqua
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COTAçÃO DE MERCADO PARA PREçO DE REFERÊNCIA

2. DO LOCAL DA PRESTAçÃO DE SERVIÇO

2.1 Hospital lnÍantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) - Avenida

Ministro Salgado Filho, 918 - Bairro Soteco - Vila Velha/ES - CEP. 29106-010.

3. ESPECIFTCAçÃO DOS SERVIçOS

3.1 Limpeza Ambulatorial: A principal Íinalidade do Serviço de Higienização e

Limpeza é preparar o ambiente, manter a ordem, proporcionando maior segurança

favorecendo o bom desempenho das açôes a serem desenvolvidas, melhorando assim,

a qualidade dos serviços. O SHL tem como principais ínalidades:

a) Manter o ambiente limpo;

b) Prevenirinfecçõesambulatoriais;

c) Conservar equipamentos;

d) Prevenir acidentes de trabalho.

Santo André
Avenida Lino JaÍdim. 905 - Vila Bastos - sáo Paulo - cEP: 09ol11{31

+í5 (11) 482& 1800 | (11) 4825-2008
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1. DOOBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIçO

CONTINUADO DE LIMPEZA HOSPITALAR, JARDINAGEM E SERVIÇOS OE

HIGIENIZAçÃO DE CAIXAS D'AGUA, visando atender as necessidades iunto ao

Hospital Estadual lnfantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves - HIMABA, no Estado

do Espírito Santo, referente ao CONTRATO DE GESTÃo no oO1l2o21, firmado entre o

CONTRATANTE e o Estado do EspÍrito Santo.

3.2 Execução dos Serviços:
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a) lmplantação de procedimentos técnicos padronizados para conservação,

limpeza e desinfecÉo de todos os ambientes assistenciais e administrativos,

vinculados a contratantei

b) Fornecimento e reposiçáo de todos os recursos indiretos necessáraos para

administração e coordenação total dos serviços;

c) Capacitação da mão-de-obra através de treinamento contínuo teórico e prático,

reciclando a operacionalização de acordo com as inovações tecnológicas deste

segmento de mercado;

d) Quantitativo dos materaais de consumo, cronograma e Padronização de

equipamentos a serem colocados à disposição na prestação de serviços.

3.3 São substâncias ou preparações destinadas à higienização e desinfecção

domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no

tratamento da água, compreendendo:

a) DESINFETANTES: destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente,

microrganismos, quando aplicados em ob.ietos inanimados ou ambientes.

Princípios ativos permitidos para desinfetantes hospitalares para superfícies

fixas: fenólicos, quatemários de amÔnio, compostos clorados orgânicos e

inorgânicos, iodo e deÍivados, álcoois e glicóis.

b) DETERGENTES: destinados a dissolver gorduras e a higiene de recipientes e

vasilhas.

3.4 São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes, desinÍetantes e

respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em

ambientes, ficando sujeito às mesmas exigências e condições no concernente à

industrialização, registro, entrega, consumo e fiscalização:

a) Germicidas: são agentes químico que inibem ou destroem os micro-organismos,

podendo ou não destruir esporos. São classificados em: esterilizantes,

desinfetantes e antissepticos;

b) 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,

Santo André
Avenida Lino Jardim.905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP: 09041{31
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corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade a inativações por matérias

orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos);

c) Detergentes de baixo nível (sanificantes): são aqueles destituídos dê ação

turbeculicida, esporicida e virucida, devendo ter baixa toxicidade;

d) 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;

e) 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;

f) Alcoois - o mais utilizado e o Álcool etilico, por possuir maior atividade germicida,

menor custo e toxicidade. Para a desinfecção de superÍícies, recomenda-se a

concentração de 7770 volume/volume, que corresponde a 70% em peso/volume.

O uso em acrílico, bonachas e tubos plásticos é contraindicado, pois podem

daniÍicá-los.

3.5 Finalidades:

a) Execução dos serviços técnicos de higienização ambiental, assegurando níveis

de limpeza e desinfecção ótimos, de acordo com os parâmetros determinados

pelo Ministério da Saúde e OMS (Organização Mundial da Saúde), bem como

manter o estado geral de limpeza, preservando também, o bom aspecto visual

interno e externo das áreas abrangidas.

3.6 Areas Críticas:

a) São "ambientes onde existe risco aumentado de transmissão de infecção, onde

se realizam procedimentos de risco, com ou sem paciente, ou onde se

encontram pacientes imunodeprimidos" (Resolução RDC n.50, de 21102120O2\',

b) Ex.: Centro Cirúrgico e Obstetrico, Recuperação Anestésica (RA), UTI adulto e

infantil, Berçário de Alto Risco, Sala de Drenagem, Sala de Sutura, Sala de

Pequenas Cirurgias, Sala dê Emergência, lsolamentos, Lactário, Sala de

Endoscopia, CenÍal de Preparo de Medicamentos (CPM.), Central de Material

e Esterilização, Banco de Sangue, Laboratório de Análises Clínicas e Anatomia

Santo André
Avenida Lino Jardim,9O5 - Vilâ Bastos - Sâo Paulo - CEP: 09041{31

+55 (1 1) 4823-1800 | ( 11) 4825-2008

00 009



INSTITUTO
ACOUA

Patológica, Sala de Curativo, Lavanderia, Necrotério, Cozinha, Guarda de Lixo

lnfectante e outras que vierem a ser criadas.

3.7 Áreas Semi Críticas:

a) São "todos os compartimentos ocupados por pacientes com doenças infecciosas

de baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas' (Resolução RDC n.50'

de 21|0Z2OO2):

b) Ex.: Unidades de lnternação, Raao X, Sala de Ortopedia, Sala de Ultra-

sonografia, Postos de Enfermagem, Observaçôes Adulto e lnfantil,

Ambulatórios, Consultórios, Sala de Eletrocardiograma, Banheiro de uso

comum, Brinquedotecâ.

3.8 Areas Não CrÍticas:

a) São "todos os demais compartimentos dos EAS (Estabelecimentos

Assistenciais de Saúde) não ocupados por pacientes, onde não se realizam

procedimentos de risco" (Resolução RDC n.50, de 2110?J2002);

b) Ex.: Central de Abastecimento de Materiâis, Conforto Medico' Rouparia'

Vestiários, Areas Administrativas (Diretorias, Almoxarifado' Farmácia,

SAME, Agendamento etc.), PABX, Balcões de Atendimento, Salas ou Áreas

de Espera, Copa, Refeitório.

3.9 Externa:

a) Seção de Administração da Sub frota, Guaritas das Portarias, Pátios, Escadas,

Rampas, Calçadas lnternas e Externas ê Jardins.

3.10 Princípios básicos de limpeza:

a) Toda limpeza Ambulatorial, ou predial independente da áÍea a ser limpa, devê

seguir os principios abaixo descÍitos:

. De cima para baixo;

. Do mais limpo para o mais sujo, ou seja, do menos contaminado paÍa o mais

contaminado;

. Movimento único em um só sentido e do fundo da sala para a porta.

3.í1 Limpezasconcorrentes

Santo André
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a) E o pÍocesso de limpeza diária de todas as dependências das unidades,

objetivando a manutenção do asseio, ou seja, limpeza do piso, mobiliários,

lavação de sanitários, coleta de resíduos e a reposição dos materiais de

consumo diário (papel toalha interfolha não reciclado na cor branca; sabão

líquido neutro com emoliente pronto uso - ÍeÍil; papel higiênico náo reciclado na

cor branca, sacos para: resíduos infectantes, químicos e comuns (NBR

9í90/9191), proporcionando ambiente limpo e agradável - aquisicão de

a NTRATADA e rcalizada periodicamente ou conforme

protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas, janelas, pisos e mobiliários,

inclusive colchão, cama, travesseiros, mâcas, berços com cúpula acrílica e

cadeiras de rodas.

3.12 Limpeza terminal:

a) O processo de limpeza e/ou desinÍecção de todas as áreas das unidades,

objetivando a redução da sujidade e, consequentemente da população

microbiana, reduzindo a possibilidade de contaminaçáo ambiental. É realizada

periodicamente ou conforme protocolo, envolvendo tetos, paredes, portas,

janelas, pisos e mobiliários, inclusive colchão, cama, travesseiros, macas,

bêrços com cúpula acrílica e câdeiras de rodas.

3. í 3 Rêvisões da limpeza concorrênte:

a) É o procedimento onde se executa a reposição de material de consumo, de

material de higiene pessoal e a retirada dê su.iidades, sempre que houver

necessidade;

b) A limpeza concorrente, a limpeza terminal e a revisão da limpeza concorrente

devem ser executadas.

3.14

a)

Métodos para limpeza técnica:

Desinfecção úmida paÍa as superficies horizontais e verticais

Limpeza e desiníecção nas unidades, método:

Limpeza para as superfícies horizontais e verticais (paredes, mobiliários, pisos

etc.), e desinfêcção sempre que necessária;

Santo André
Avenida Lioo JaÍdim.905 - Vila Bastos - Sáo Paulo - CEP: 09041{31
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b) Limpeza molhada para banheiros com solução detergente e desinÍetante

3.16 Limpeza concorrente:

a) Deverá ser realizada diariamente e toda vez que for solicitado pelo enÍermeiro

ou responsável pela Unidade, sempre utilizando sinalizadores de piso molhado.

b) Técnica:

. 1o) Limpar a unidade do paciente sob supervisão do serviço de enfermagem

(mesa de reÍeição, mesa de cabeceira; suporte de soro e hamper; biombo;

cadeira de acompanhante, escadinha, régua ou painel com manÔmetÍos de

gases) com detergente neutro seguido de álcool a 70o/o, ou com este

precedido de detergente neutro na presença de secreções corpóreas e

suiidades;

. 2') Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente

neutro e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.);

. 3o) Retirar o lixo, limpar com detergente neutro e desinÍetar a lixeira sempre

que necessário;

. 4o) Limpar piso com pano ou mop úmido, sinalizando sempre, com

sinalizador de piso molhado;

. 50) Limpar o piso com detergente e na presença de matéria orgânica realizar

a descontaminação previa com cloro inorgânico.

. 6o) Substituir o saco de lixo padronizado novo, conforme (NBR 9190/9191);

. 7o) Lavar e desinÍetar os sanitários com cloro orgânico, na sequência:

azulejos, pias, vasos sanitários, lixeiras e pisos.

3.17 Limpêza terminal:

a) Técnica:

. Verificar o estado do ambiente e confirmar a Íealizaçáo dos serviços com o

enfermeiro ou responsável pela Unidade;

. Após a retirada de materiais e roupas das enfermarias pela enfermagem,

iniciar a limpeza terminal;

. Limpeza úmida para todas as superficies horizontais ê vêrticais, com

detergente neutro, utilizando sinalizador de piso molhado;

Santo André
Avenidâ Lino Jardim. 905 - Vila Bastos - São Paulo - CEP; 09041{31

+55 (1 1) 4823-18O01 (11) 4825-2008

00 0L2



INSTITUTC
ACQUA

. Proceder a limpeza de janêla, caixilhos, vidros e peitoris, paredes, tetos,

luminárias, portas e maçanetas,

. Limpar e remover os mobiliários da unidade do paciente (cama, colchão,

travesseiro, mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro e

hamper, cadeira de acompanhante e escadinha);

. A limpeza dos mobiliários e equipamentos deverá ser realizada pela

empresa sob a solicitação do enfermeiro ou responsável pela Unidade e

supervisão diÍeta do enÍeÍmeiro ou supervisor encarregado da empresa:

. Recolher o lixo, lavar e desinfetar a lixeira;

. Realizar a lavação do piso com máquina lavadora apropriada nas demais

dependências das Unidades, utilizar máquina lavadora e extratora de

líquidos para piso;

. Aplicar produtos com ação antiderrapante no piso, para acabamento (usar

produto âdequado para cada tipo de piso);

. Colocar saco para Lixo, padronizado (conÍorme especificaçõês ABNT saco

de lixo tipo ll NBR 9190/9191), em local indicado pela CONTRATANTE;

. Recolocar o mobiliário;

. Lavar os banheiros com cloro orgânico, na sequência: azulejos, portas, pias,

vasos sanitários, lixeiras e pisos;

. Retirar manchas das portas, maçanetas e paredes com detergente neutro

e/ou solução apropriada (ex.: polidor de metais, álcool etc.).

Observação:

Realizar impermeabilização do piso de todas as áreas (assistenciais e

administrativas), com manutenção periódica;

Não impermeabilizar as rampas de acêsso;

Utilizar máquina lavadora e extratora de líquidos para superfÍcies horizontais

extensas;

Para o isolamento a Contratada deveÍá fomecer para seus funcionários EPI'S

(Equipamentos de Protêção lndividual) adequado para a realização da limpeza;

Primar pela utilização de PRODUTOS ANTIDERRAPANTES.

3.19 Periodicidade

Sanio André
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3. í 9.1 Diariamente:

a) Limpeza, usando produtos apropriados, todos os pisos, enfermarias, salas em

geral, escadas, corredores de acesso e intercomunicação, portas e divisórias de

vidro, aparelhos têlefônicos, cestos de lixo, banheiros, lavatórios, pias,

compartimentos sanitários, vestiários, corrimãos, expurgos, macas e cadeiras de

rodas;

b) Limpeza e retirar manchas dos móveis, bâlcões, bancadas, paredes e portas;

c) Limpeza aparelhos telefônicos com âlcool a 7Oo/o;

d) Removerá detritos das caixas de areia e lavar cinzeiros;

e) Limpeza mesas de teleÍone;

0 Limpeza bebedouros e caixas de hidrante;

g) Lavagem de todos os banheiros, vasos sanitários e lavabos aplacando solução

desinfetante:

h) ManteÍá limpas as dependências externas do prédio (pátios, jardins, entradas:

principal, do pronto-socorro e de funcionários), lixeira externa, calçada etc.;

i) Manterá a limpeza contínua nas dependências de maior fluxo de usuários (ex.:

saguões, salas de espera, corredores etc.);

j) Retirar do prédio todos os detritos de limpeza, papeis dos recipientes de lixo e

das instalações sanitárias, de acordo com a necessidade;

k) Lavagem e desinÍetar os cestos de lixo de todos os sanitários,

l) Lavagem e desinfetar carros coletores de lixo, após cada coleta;

m) Limpeza terminal na lixeira externa após a coleta realizada pelo serviço de

limpeza pública;

n) Abastecerá as saboneteiras;

o) Abastecerá toalheiros e suportes de papel higiênico;

p) Efetuará todo e qualquer serviço considerado como necessário à limpeza diária

ou que, êm virtude de circunstâncias imprevistas, embora de competência

semanal, quinzenal ou mensal, exija sua execução para a manutençáo da

higiene e saúde, boa aparência e profilaxia de inÍecçâo hospitalar.

3.19.2 Semanalmente (em dias programados):

a) Lavar e tratar os pisos de todas as dependências, utilizando máquina lavadora

apropriada para piso; restaurando brilho e eliminando marcas e riscos;

Santo André
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b) Limpará as paredes, portas, divisórias, vidros internos e parapeitos das janelas

de todas as dependências das unidades;

Lavagem e desinfetará todos os cestos de lixo,

Limpará e lustrará os móveis das áreas administrativas com produto adequado;

Limpará e aplicará produlo adequado nos móveis estofados;

Limpará placas indicativas e relógios de parede;

Retirará papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;

Lavará filtros de água e limpar geladeiras internamente por determinação e

supervisão do enfermeiro ou responsável pelo setor;

Efeluará todo e qualquer serviço refeÍenle à limpeza geral e diária.

Demais informações:

Equipamentos de Proteção lndividual (EPl) - tem poÍ Íinalidade a proteção do

indivíduo durante a realização de determinadas tarefas, sendo composto por

óculos, luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental,
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c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

3.19.3 Quinzenalmente (em dias e horários programados)

a) Limpará eÍintores e equipamentos de incêndio;

b) Efetuará todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária e

sêmanal.

3.19.4 Mensalmente (em dias e horários programados):

a) Limpará os globos de luz, calhas com lâmpadas fluorêscentes e demais

aparelhos de iluminação, acompanhado por funcionários da manutenção;

b) Limpará o teto de todas as dependências das unidades;

c) Limparáventiladores;

d) Aparará o gramado de toda área verde;

e) ManteÍá capinada as laterais das guias a uma distância de 20 cm

aproximadamente.

3.19.5 Semestralmente (em dias programados):

a) Efetuará todo e qualquer serviço considerado como limpeza geral, diária,

semanal, quinzenal e mensal.

3.20

a)

00 01
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máscara, gorro descartável, capa de chuva, cintos de segurança para janelas, e

outros;

b) Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) - tem por finalidade a proteção

coletiva durante a realizaçáo de determinadas tarefas, sendo composto por

placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros.

3.21

a)

Das especificações gerais:

O trabalho noturno será feato respeitando-se o horário de repouso do paciente,

evitando falas altas e desnecessárias, denubamento de equipamentos ou

materiais, enÍim, tudo que possa prejudicar a recuperação do paciente;

Utilizará máquinas do tipo lavadora e e)Ítratora de líquidos para piso, quando

couber;

Utilizará mops úmidos ou rodos; panos para limpeza de: piso, mobiliário, parede

e etc, todos demarcados com cores diferentes, de modo a Íicar visível quando o

pano de uma superfície estiver sendo utilizado em local indevido;

Utilizará baldes de cores diferentes e, identiÍicados entre eles o que receberá

água limpa e água com detergente neutro;

A Empresa elaborará juntamente com a CONTRATANTE, quadros de

identiflcação das cores e respectivos locais de uso dos mateÍiais de limpeza,

mantendG.os em locais visíveis para constante observação;

Elaborará manuais de procedimentos contendo todo tipo de limpezâ nas

diversas áreas; incluindo o método, o material, a periodicidade e o horário para

a execução da limpeza. Estes manuais serão elaborados e entrego quando

solicitado à Assessoria Técnica da CONTRATANTE para a devida apreciação;

Apresentará esse manual, após a apreciaçâo da CONTRATANTE, à Direção das

Unidades; devendo o mesmo ficar à disposição dos Íuncionários da empresa e

da direção das unidades para orientaçáo das atividades, devendo ser reavaliado

e quando necessário recolhido e emitido o atualizado.

b)

c)

d)

e)

s)

3.22 Resíduos:

a) O procedimento de recolhimento dos resíduos hospitalares é dividido em vários
passos: separação, acondicionamento, coletas, transporte interno,

armazenamento e disposição final dos resíduos, conforme legislação vigente
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3.23

a)

b)

3.24

a)

b)

c)

respeitando o plano de gerenciamento de Íesíduos de serviços de saúde

(PGRSS), com o acompanhamento do auxiliar de limpeza da empresa.

Separação:

Segundo classificação existente os resíduos provenientes da área podem ser

classiÍicados em comuns, infectantes e químicos.

Para separação optou-se pela seguinte classificação, conÍorme segue:

. Resíduos infectantes (GRUPO A): resíduos com a possível presença de

agentes biológicos, que por suas caracteristicas de maior virulência ou

concentração, podem apresentar risco de contaminação.

. Resíduos Químicos (GRUPO B): resíduos contendo substâncias químicas

que apresentam risco à Saúde Pública ou ao meio ambiente, independentê

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e

toxicidade.

. Resíduos Comuns (GRUPO D): resíduos que por suas características, não

necessitam de processos diferenciados relacionados ao acondicionamento,

identiflcação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos

urbanos.

. Resíduos Perfurocortantes (GRUPO E): são objetos e instrumentos,

contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias rigidas e agudas,

capazes de cortar ou perfurar.

Acondicionamento:

Resíduos lnfectantes: serão depositados em saco especÍfico e padronizados:

branco leitoso, espessura padronizada pela ABNT (saco de lixo tipo ll - NBR

9191/2008), com símbolo de substância infêctante (NBR 7500/2011);

Residuos Químicos: serão depositados em saco branco leitoso, resistente e

impermeável; ulilizar saco duplo para resíduos pesados e úmidos, devidamente

identificado com símbolo para riscos químicos (NBR 750012011\',

ResÍduos Comuns: serão depositados em saco plástico resistente na cor preta

segundo o tamanho necessário;
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d) Resíduos Perfurcortantes: para embalagem perÍurocoÍtante devem ser

observadas as Normas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde,

devendo a CONTRATANTE fornecer caixas próprias para o seu recolhimenlo;

e) O saco de lixo será retirado quando estiver com dois terços de sua capacidade

preenchida (ABNT - NBR 12809) e substituído por outro da mesma cor, nuncír

despejando o conteúdo em outro recipiente;

f) Todo recipiente será fechado de forma a não possibilitar vazamentos;

g) Serão de uso obrigatório o uso de paramentação, incluindo gorro, máscara,

óculos, avental, botas e luvas de borracha (cano longo e médio) no manuseio do

lixo (ABNT - NBR 12810/93). Esta paramentação deve ser usada no manuseio

do lixo embalado e retirada após o procedimento.

3.25

a)

Coleta e Transporte lnterno:

O caninho utilizado estará identiÍicado com símbolo de substância infectante e

sendo próprio para lixo: fechado com tampa, lavável, impermeável, com cantos

arredondados, dispositavos para drenagem com sistema de fechamento e sem

emendas na sua êstrutura;

O coletor de perfuÍocodantes será fechado pela enfermagem e, posteriormente,

colocado pelo funcionário da empresa em saco para resíduos infectantês,

fechado e recolhidoi

Será feito um Fluxograma e Cronograma de coleta interna do lixo, com roteiros

definidos e horários Íixos, não coincidentes com a distribuiÇão de roupas,

alimentos e medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas, os

quais, deverão ser de conhecimento das unidades;

O transportê interno de resíduos deve ser Íeito separadamente e em recipientes

especificos a cada Grupo de resíduos.

b)

c)

d)

3.26 Armazenamento:

a) Resíduos lnfectantes: Os sacos brancos padronizados (NBR 919í/2008) e as

caixas de recebimento de materiais perfurocortantes serão armazenados em

área própria, separada dos resíduos comuns, devendo a porta do local

obrigatoriamente manter-se fêchada para a segurança;

b) Processamento final: Uma firma especializada se encanegará da coleta e

transporte eliternos até seu destino final;
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c) Resíduos QuÍmicos: Os sacos brancos padronizados, identaÍicados com símbolo

para risco químico, serão armazenados no mesmo abrigo externo que os

resíduos infectantes, porém, em contêiner especíÍico para este Íim;

d) Processamento final: Uma firma especializada se encarregará da coleta e

transporte externos até seu destino final (incineração);

e) Resíduos Comuns: Os sacos de lixo, devidamente embalados, serão

armazenados em área própria, abrigo eriterno, devendo todos os sacos estar

bem lacrados com presilhas próprias ou com 2 (dois) nós. O local deverá ser

lavado diariamente, mantido em total higiene e com as portas permanentemente

fechadas;

f) Processamento Íinal: O Poder Público se encarregará da coleta e transporte

externo até seu destino final;

g) Resíduo Perfurocortantes: Se os residuos contidos na caixa de perfurocortantes

tiverem caÍacterísticas de resíduos infectantes, proceder como o

armazenamento de resíduos infectantes: se os resíduos contidos na caixa de

perfurocortantes tiverem caracterÍsticas de resíduos químicos, proceder como o

armazenamento de resíduos químicos.

3.27

a)

b)
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Observação:

Armazenamento lnterno: Fornecerá e manterá em locais determinados pela

CONTRATANTE recipientes específicos para armazenamento de resíduos

infectantes, químicos e comuns, identiÍicados com os respectivos símbolos; e

com as características descritas no item seguinte (armazenamento externo);

Armazenamento Erlerno: Fornecerá e manterá no(s) abrigo(s) de resíduos

comuns e resíduos químicos recipientes específicos identificados com

respectivos sÍmbolos, as seguintes características:

. Será estânque, constituído de material rígido, lavável, impermeável com

cantos arredondado;

. Será dotado de tampa articulada ao próprio corpo do equipamênto;

. Será provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento;

. Terá rodas do tipo giratórias e revestidas de material que reduza o ruído;

. Será branco, e no caso dos resíduos químicos ser identiÍicado com o

símbolo de risco químico em local visíveli
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A tampa do contêiner peÍmanecerá fechada, sem empilhamento de

recipientes sobre ela.

3.28

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)

f)

Procedimentos nas Áreas lnternas:

A limpeza terminal das áreas críticas será realizada a cada 7 (sete) dias, das

áreas semicrÍticas: após alta, óbito, transferência ou a cada 15 dias, em casos

de permanência prolongada; e das áreas não críticas uma vez por mês, ou

quando for solicitada pelo enfermeiro ou responsável pela Unidade;

A limpeza concorrente será feita pela manhã e revisada nos outros turnos de

Íorma permanente;

Cada área será higienizada conforme rotina própria, respeitando as exigências

estabelecidas pela CONTRATANTE no Projeto Básico contido do edital;

As técnicas e as soluções químicas utilizadas serão as recomendadas pelo

Ministerio da Saúde;

Sempre que houver presença de matéria orgânica, será executado

procedimento estabelecido no Projeto Básico do edatal;

Seráo padronizados materiais e luvas em cores distintas para limpeza de:

paredes, tetos, portas e mobiliários; piso e sanitários; pias e banheiros, assim

como, para lsolamentos;

Os depósitos de resíduos sólidos serão lavados e desinfetados diariamente (logo

após o recolhimento do lixo);

Os carrinhos de coleta dos resíduos sólidos serão desinfetados sempre que a

coleta for concluída,

Os contêineres de resíduos serão em locais apropriados paÍa sua permanência,

de forma que facilite a sua desinfecção;

Nas rotinas de limpeza serão utilizadas vassouras na área externa, substituindo-

se o seu uso pelo mop pó nas demais áreas.

i)

i)

3.30. Serviços de higienização de caixas d'agua:

a) A higienizaÇão dos reservatórios d'água compreende a limpeza e desinfecção

interna e a limpeza e)Íerna dos locais em que se encontram.

b) A prestação do serviço de higienização das caixas d'água se dará

trimestralmente, com monitoÍamento mensal, ou, conforme necessidade

acordada entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
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c) Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados, seÍáo

Íornecidos pela CONTRATADA na quantidade e qualidade necessária à boa,

plena e completa execução dos serviços.

4. TREQUÊNCIA OA TIMPEZA

4.1 Unidades de enfermarias

Santo André
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Face
externa

1 vez ao dia e sempre que
necessário (*)

ARMARIOS

Face lnterna
e eíerna

Quinzenal

Na saída do paciente

BALCÃO E BANCADAS 1 vez ao dia e sempre que
necessário (*)

Quinzenal

Na saída do paciente

MACAS Sempre que necessário
í.)

[iIOBILIÁRIO SEM
PACIENTES

MOBTLTÁRlO COM
PACIENTE

í vez ao dia

Sempre que necessário (*)

Quinzenal

LUMINÁRIAS

00 02

I

I

I

Na saÍda do paciente

I erinren"t 
I

LIMPEZA TÉRMINAL

FREQUENCIA

AMBIENTE / SUPERFíCIE
LIMPEZA

CONCORRENTE
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Na saída do paciente

JANELAS

Face interna
Quinzenal

Na saída do paciente

Face
externa

Mensal

PAREDES/DIVISÓRIAS,
TETO E PORTASA/ISORES Sempre que necessário (.)

Ouinzenal

Na saída do paciente

PISOS EM GERAL
2 vezes ao dia

Sempre que necessário (")

Quinzenal

Na saída do paciente

BANHETROS (PrSOS, ÁREA
DE BANHO, VASOS, PIAS,

TORNEIRAS E
ACESSORIOS)

2 vezes ao dia

Sempre que necessário

BANHEIRO COMPLETO
Semanal

Na saÍda do paciente

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

Face
interna

2 vezes ao dia

Sempre que necessário (')

Face
externa

Sempre ao término
do sabão

TOALH EIRO
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4.2 Sala de procedimentos (limpeza geral)

Face
externa

'l vez ao dia e sempre que
necessário (.)

ARMÁRIOS
Face

lnterna
externa

Semanal

Sempre que necessário (*)

BALCÃO E BANCADAS Após cada procedimento
Semanal

Sempre que necessário (t)

Semanal

Sempre que necessário (*)

Semanal

Sempre que necessário (*)

LUMINÁRIAS E
SIMILARES

Semanal

Sempre que necessário (*)

Face
internâ

JANELAS

Face
externa

lvl en sa I

PAREDES/DIVISORIAS,
TETO E

PORTASA/ISORES

Semanal

Sempre que necessário (*)

PISOS EM GERAL Semanal
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Na saída do paciente

LAVATÓRIO
Após cada procedimento

Sempre que necessário

SABONETEIRA
E

DISPENSADOR

Face
externa

Após cada procedimento

Semprê que necessário (.)

Face
interna
externa

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
e)derna

Após cada procedimento

Sempre que necessário (*)

Face
interna
externa

Sempre ao término do
PaPel

4.3 Pronto atendimento adulto e infantil (limpeza geral)
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Face
externa

1 vez ao dia e sempre
que necessário (-)

ARMÁRIOS
Face

Interna
eÍerna Sempre que necessário

c)

Mensal
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BALCÃO E BANCADAS

3 vezes ao dia

Sempre que necessário

Semanal

Sempre que necessário
c)

MOBILIARIO SEM PACIENTES
Na saÍda do paciente

Sempre que necessário

LUMINÁRIAS E SIMILARES
Semanal

Sempre que necessário

JANELAS

Face
interna

Sêmanal

Sempre que necessário
c)

Face
externa

Mensal

PAREDES/DIVISÓRIES ETO
E PORTASA/ISORES

Semanal

Sempre que necessário

PISOS EM GERAL Sempre que necessário
(.)

Semanal

LAVATÓRIO
3 vezes ao dia

Sempre que necessário
Semanal

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)
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Face
interna e
enerna

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
(1

Face
interna e
e)derna

Sempre ao término do
papel

4.4 Salas de atendimento
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CONSULTORIOS
3 vezes ao dia

Sempre que necessário (.)

Semanal

SALA DE ELETRO
1 vez ao dia

Sempre que necessário (*)
Sêmanal

SALA DE SUTURA Sempre que necêssário (') Semanal

SALA DE PARADA Sempre que necessário (.) Semanal

SALA DE PROCEDIMENTO Sempre que necessário (*) Semanal

00 026
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SALA DE INALAÇÃO E
MEDTCAÇAO

3 vezes ao dia

Sempre que necessário (")
Semanal

LAVATORIO
3 vezes ao dia

Sempre que necessário
Semanal

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário (*)

Face
interna
externa

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário (*)

Face
interna
eliterna

Sempre ao término do
papel

4.5 Ambulatórios

ARMÁRIOS Face
externa

1 vez ao dia e sempre
que necessário (*)

Santo André
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Face lnterna
externa

Mensal

BALCÃO E BANCADAS

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Quinzenal

Sempre que necessário
c)

JANELAS

Face interna

Quinzenal

Sempre que necessário
c)

Face
externa

lr,4ensal

LUMINÁRIAS E SIMILARES

Quinzenal

Sempre que necessário
c)

PAREDES/DIVISÓRIAS,
TETO E PORTASA/ISORES

Ouinzenal

Sempre que necessário

PISOS EM GERAL

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
í1

Semanal

CONSULTORIOS /
TRIAGEM

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
Semanal

SALA DE CURATIVOS Sempre que necessário
c)

Semanal
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SALA DE MEDICAÇÃO i
INALAÇÃO

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Semanal

SALAS DE VACINAÇÃO

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)

Semanal

SALAS DE
PROCEDIMENTOS ES
PECIAIS (endoscopias,

colonoscopias e similares)

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)

Semanal

SALAS DE PEQUENAS
CIRURGIAS Após cada procedimento Após o final do

expediente

LAVATORIO
3 vezes ao dia

Sempre que necessário
Semanal

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)

Face
interna
externa

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Face
interna
e)Íerna

Sempre ao término do
papel
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DISPENSADORES
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4.6 Salas de exames

4.7 Central de material
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PROCEDIMENTOS NÁO
INVASIVOS

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Semanal

PROCEDIMENTOS
INVASIVOS

Após cada
procedimento

1 vez ao dia ao final do
expediente

Face
eLterna

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
t,SABONETEIRA E

DISPENSADORES

Face
interna
externa

Sempre ao término do
sabão

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)

TOALHEIRO

Face
interna
externa

Sempre ao término do
papel

00 03

FREQUENCIA

AMBIENTE / SUPERFíCIE
LIMPEZA

CONCORRENTE
LIMPEZA TERMINAL



INSTITUTO
ACQUA

Face
externa

1 vez ao dia e sempre que
necessário (')

SemanalFace
lnterna
externa

ARMARIOS

Sempre que necessário
(,

Semanal
2 vezes ao dia

Sempre que necessário (.)
BALCÃO E BANCADAS

Sempre que necessário
(.,

Semanal
Face

interna

Mensal

JANELAS

Face
externa

Sempre que necessário
o

Semânal
LUMINÁRIAS E

SIMILARES

Sempre que necessário

o

Semanal
PAREDES/DIVISORIAS,

TETO E
PORTASA/ISORES

Semanal
2 vezes ao dia

Sempre que necessário (*)
PISOS EM GERAL

Santo André
Avenida Lino Jardim.905 - Mla Bastos - Sâo Paulo - CEP: 09O41{31

+55 (11) 4823-18001(11) 4825-2008

00 031

AMBIENTE 1

SUPERFíCIE

FREQUENCIA

LIMPEZA
CONCORRENTE

LIMPEZA TERMINAL





INSTITUTO
ACQUA

LAVATORIO

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
Semanal

Face
interna
externa

Mensal

Sempre que necessário
c)

BALCÃO E BANCADAS
1 vez ao dia

Sempre que necessário (.)
Diária

MOBILIARIOS
(CADEIRAS, MESAS)

1 vez ao dia

Sempre que necessário
r)

LUMINÁRIAS E
SIIVIILARES

Mensal

Sempre que necessário
í*\

JANELAS

Face
internê

Semanal

Sempre que necessário
í*)

Face
externa

Mensal

PAREDES/DIVISORIAS,
TETO E

PORTASA/ISORES

Semanal

Sempre que necessário
/*\

PISOS EÍ\' GERAL
1 veze ao dia

Sempre que necessário (*)
Semanal

Santo André
Avenida Lino JaÍdim.905 - Vilâ Bastos - São Paulo - CEP: 00041{31

+55 (1 1) a823- 1800 | ( 1 1) 4825-2008
00 03





INSTITUTO
ACQUA

LAVATORIO
3 vezes ao dia

Sempre que necessário (')
Semanal

SABONETEIRA
E

DISPENSADOR

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário (*)

Face
interna
externa

SempÍe ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário (')

Face
interna
externa

Sempre ao término do
papel

4.8 Farmácia/almoxarifado

Santo André
Avenida Lino Jardim.905 - Vila Baslos - Sâo Paulo - CEP: 0904'l {3'l

+55 (1 1) 4823-1800 | {11) 4825-2008

Face
externa

1 vez ao dia e sempre que
necessário (-)

Sempre que necessário
c)

SemanalARMÁRIOS
Face

lnterna
externa

00 033

FREQUENCIA

LIMPUA TERMINALLIMPEZA
CONCORRENTE

AMBIENTEI
.SUPERFíCIE



INSTITUTO
ACOUA

BALCÃO E BANCADAS
1 vez ao dia

Sempre que necessário (*)

Semanal

Sempre que necessário
(.)

LUMINARIAS E
SIMILARES

Semanal

Sempre que necessário
c)

JANELAS

Face
interna

Semanal

Sempre que necessário
í-)

Face
externa

Mênsal

PAREDES/DIVISORIAS,
TETO E

PORTASA/ISORES

Semanal na saída do
paciente

Sempre que necessário
(.)

PISOS EM GERAL

I vez ao dia e ao Íinal do
expediente

Sempre que necessário (.)

Semanal

LAVATÓRIO
3 vezes ao dia

Sempre que necessário (')
Semânal

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

Face
êxterne

3 vezes ao dia

Sempre que
necessário (-)

Santo André
Avenada Lino JâÍdim. 905 - Vila Bastos - Sâo Pauio - CEP 09041{31

+55 (1 l) 4823-1800 | (11)482s-2008

000





INSTITUTO
ACOUA

4.9 Mobiliário em geral

4.10 Banheiros em geral

Face
interna
externa

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que
necessário (-)

Face
interna
externa

Sempre ao término do
paPel

MOBILIÁRIOS 2 vezes ao dia e sempre
que necessário (-)

Santo André
Avênada Lino JaÍdim, 9O5 - Vita Bastos - Sáo paulo - CEp: 09041{31

+55 (11) 4823-'1800 l(11) 4825-2008

00 035

AMBIENTE 
' 

SUPERFíCIE

FREOUENCIA

LIMPEZA
CONCORRENTE LIMPÉZA TERMINAL

AMBIENTE / SUPERFíCIE

FREQUENCIA

LIMPEZA
CONCORRENTE LIMPEZA TERMINAL



INSTITUTO
ACOUA

PISOS, ÁREA DE BANHO,
VASOS, PIAS, TORNEIRAS E

ACESSÓRIOS

2 vêzes ao dia

Sempre que necessário
c)

BANHEIRO COMPLETO

Semanal na saída do
paciente

FRE

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

Facê
externa

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
c)

Sempre ao término do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

2 vezes ao dia

Sempre que necessário
(.)

Sempre ao término do
papel

4-11 Lavatórios em geral

Semanal3 vezes ao diaLAVATORIO

Santo André
Avenida Lino Jardim,9O5 - Vila Bastos - São Paulô - CEP: 09041{31

+55 (11) a8ã-1800 l(11) 482s-20O8

00 036

I

I

l-ace I

interna I

externa

_L
l- ace I

intêrna I

externa I

FREQUENCIA

LIMPEZA TERMINAL
II LIMPEZAI conconnerure



INSTITUTO
ACOUA

SempÍe que necessário
o

SABONETEIRA E
DISPENSADORES

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Face
interna
externa

Sempre ao téÍmino do
sabão

TOALHEIRO

Face
externa

3 vezes ao dia

Sempre que necessário
o

Face
interna
externa

Sempre ao término do
papel

5. Padronizaçôes de materiais e equipamentos

a) Todos os materiais, equipamentos e prodúos químicos a serem utilizados nas

unidades, serão fornecidos pela CONTRATADA na quantidade e qualidade

necessária à boa, plena e completa execuÉo dos serviços, e distribuídos

diariamente pela empresa.

b) A empresa manterá nas unidades estoque de produtos ê materiais de consumo,

necessários ao bom desempenho dos serviços, a entrega destes materiais

deverá atender ao cronograma estipulado em comum acordo com a

CONTRATANTE e a CONTRATADA.

c) Os carros de limpeza serão acondicionados 02 (dois) baldes diferenciados por

cores, suporte para saco de coleta de lixo e prateleiras para transportar: papel

higiênico, papel toalha, sacos de lixo limpos, produtos e materiais de limpeza;

dêverão também, ser de material anticorrosivo, resistentes à desinfetantes e

detergentes, leve, prático, funcional, higiênico e dotado de rodas giratórias.

Sanlo André
Avenida Lino JaÍdim.905 - Vila Bastos - Sâo Paulo - CEP: 0004.1{31

+55 (1 1) 4823-1800 | ( 11) 482s'2008

00 03?





INSTITUTO
ACOUA

5.1

d) Os carros de limpeza serão constituídos de balde e espremedor mop.

e) Os carros para acondicionamento e transporte de lixo, serão fechados, de

material anticorrosivo, resistente e leve. Práticos, funcionais, higiênicos, dotados

de rodas giratórias revestidas de material que reduza o ruído, cantos

arredondados e dispositivo para drenagem com sistema de Íechamento. Os

carros destinados ao lixo hospitalar deverão estaÍ identificados com a simbologia

preconizada pela ABNT.

0 Todos e quaisquer produtos estão de acordo com as normas estabelecidas pelo

Ministério da Saúde.

Materiais e equipamentos:

a) Carros de utilidades, dotados de puxadores e rodízios, apresentando todos os

materiais necessários para realização da limpeza (ex: baldes, panos, escovas

etc);

b) Baldes plásticos com cores distintas e diferenciadas para limpeza de: paredes,

pisos etc;

c) Panos para limpezas identificados com tarja colorida, todos demarcados com as

cores das áreas críticas, semicritica e não crítica, de modo a ficar visível quando

o pano de uma área estiver sendo utilizado em local indevido;

d) Pá coletadora de lixo com cabo longo, em alumínio ou plástico;

e) Rodos de alumínio, tipo profissional (cabo longo e lâmina de borracha com

el:tensão apropriada para a área onde será utilizado);

0 Escova lavatina plástica com supode;

g) Escova de cerdas de nylon (plástica);

h) Saco plástico branco leitoso com simbologia infectante, em vários tamanhos

(ABNT 9191/2008, constando o símbolo de substância infectante conforme NBR

7500/201í);

i) Saco plástico para lixo comum, na cor preta;

j) Luva de látex, forrada, de diferentes cores, para limpeza de mobiliários, pisos,

banheiros etc;

k) Máquinas lavadoras de pisos, com discos para: polir, lavar e remover;

l) Máquinas lavadoras e extratoras de líquidos, para piso;

m) Fibras de limpeza branca e verde;

Santo André
Avenida Lino JaÍdim,905 - vila Bastos - Sâo Paulo - CEP: 09041{31

+55 (1 1) 4823- 1800 | ( 1 1) 4825-2008

00 038
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5.2

a)

b)

c)

d)

e)

n) Kit para limpeza de paredes, rodapés, peitoris e demais locais de difícil acesso

(suporte LT com cabo de alumínio);

o) Kit para limpeza vidros e tetos;

p) Placas de sinalização e fita demarcatória para as áreas onde estão sendo

realizados pÍocedimentos de limpeza úmida;

q) Máquina lava-jato (atta pressão);

r) Escada de alumínio, com plataforma de apoio;

s) Carros para transporte de resíduos, para: resíduos infectantes/resíduos

químicos e resíduos comuns;

t) Mop úmido (cano funcional de limpeza com mop e balde com prensa de torção):

u) Vassoura para varredura de área externai

v) Mop seco.

Relação de produtos de limpeza

Hipoclorito de Sódio;

Detergente líquido neutro;

Cera;

Removedores,

Sabão lÍquido neutro.

5.3 Nota: É de responsabilidade da CONTRATADA a diluição e/ou preparação de

materiais e/ou produtos, quando necessários, em atenção as normas de segurança

sanitárias.

6. DOS PROFISSIONAIS

Além de responsável técnico pelos serviços objeto do referido contrato, a

CONÍRATADA deverá disponibilizar de segunda-fêiÍa à domingo, profissionais

capacitados a executarem os serviços descrilos neste documento, utilizando-se as

metragens estabelecidas nas planta da unidade para fins de definiçáo de quantitativo

de pessoal e respectivas escalas de trabalho.

7. PLANTAS DA UNIOADE

Plantas baixas da Unidade em anexo, para proposla de preqo e quantitativo de pessoal

Santo André
Avenidâ Lino Jaídim.905 - Vila Bastos - São Pauio - CEP: 09041{31

+55 (11) 4823- 1800 I (11) 482s-2008

/

00 039



HIMABA - lnstituto Acqua

A Speed Multlserviços ,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referêncla anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 10106/2027

\-,)úvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

r Equipe de Gomissão

ACQUA

De:

Enviado em:
PaÍa:
Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira,8 dejunho de 2021 16:53
'speed.multiservicos@gmail.com'

Cotação de PÍeço de Referência: Serviços de Limpeza - ConfoÍme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdÍ; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

rdnp"Éê*iecrô-i.màiàAiréal,:l:t4cr=.oE,.1

@ wv..Ív.instiluloacqla.org-bí
g (11) 442&r8O,0

I 11 ) 4825-2008

00 040r'
1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-Íeira, 8 dejunho de 2021 16:55
'sieg.servicos@outlook.com'

Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - ConÍorme TR

(H IMABA)

Anexo lPlantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

(or1laãe5c:.ãojnrnrEàA ÍÉ?i./io{,ôrn oÉ.ia

@ www.insliluloacqua.oíg-br o (1r ) 4823" 1800
( 11) 4825-2004

Anexos:

A Sieg Serviços Gerais ,

o lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 1O/06/2o2L

a- rúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

t Equipe de Gomissão

ACQUA

00 041

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acquâ <compraseselecao.himâba@institutoacqua.org.br>

terça-feira, 8 dejunho de 2021 -16:56

'd3facilitys@gmail.com'

Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Coníorme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

csno:Éesee.ão.i:iràiàA irÉarôz:í]ra oE-i.

@ wúw.anslilutoâcqúa.o€.bí
g (r 1) 4823r8OO

(r 1) á825-2008

À D3 Facili§s Eirelli

o lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 70/06/2021

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

I Equipe de Gomissão

ACQUA

oo 047
1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira,8 dejunho de 2021 16:57
'criativa.3@uol.com.br'

Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdÍ Termo de cotação Limpeza Himaba.pdÍ

rõrp õeÍ€E(õo-ii maààA irÉiao*i"r: o:,a.

@ wwrY.insliluloacqua.oE.bÍ
g (11) 482318OO

{1 1 ) 482}2008

À Criativa Terceirização de Serviços,

O tnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

\- )or favor encaminhar até o dia 70/06/202L

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail

INSTITUTO
I

r Equipe de Gomissão

ACQUA

00 o[á

I



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira, 8 dejunho de 2021 16:59
'bgs.servicosl 7@gmail.com'
Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

a6nft ÉÉ=EÉão.iár'áàatrcl?J-o.r_4B.6E,ia

e www.inslilutoacsra.org.br
g ( 11 ) 4823' r 80O

{ 11) 4825-2008

Bom Gourmet Serviços Ltda,

O lnstituto ACqUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 10/06/2027

.\- )úvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

r Equipe de Gomissão

ACQUA

//

00 044
1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.oÍg.br>

terça-feira, 8 de junho de 2021 17:02

'lucas@msservice.srv.br'

Cotação de Preço de Referência: Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

cqnÊaÉÊsáaaaiirrênàê jn§iraraôra õE-ia

@ www.inslíuloacqua.oíg-br § { 11) 4a23'1800
(l'r ) 4825'2008

MS Service Serviços Ltda

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleçâo a ser realizado'

Por favor encaminhar até o dia LO/06/2O2T

\-)úvidas 
poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO Equipe de Comissão

ACQUA

00 045./

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira, 8 dejunho de 2021 17:03

'f lplimpeza@gmail.com'
Cotação de Preço de Referência :Serviços de Limpeza - Conforme TR

(H IMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

adÍtpa6Êr€ie(ati,tââA irÉAraoiâ.f ô: -iÍ

@ wwwinstilutoaaqua -oI9. br o (Ír)4a23-r80o
(11)4825,2008

FLP Limpeza e Conservação Ltda,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dta 10/06/2027

)úvidas poderão ser encaminhadas por e-mail

INSTITUTO
I

i Equipe de Gomissão

ACQUA

00 049-/

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

Da:

Enviado em:
PaÍa:
Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

teÍça-feira. 8 dejunho de 2021 17:04

'licitacao@masterprimefoods.com.br'

Cotação de Preço de Referência: Serviços de Limpeza - Conforme TR

(H IMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdf; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdÍ

.cnp.Eereie(6,i,rrâa*irE!r/,ô-n,3o:.i'

@ www.insliluloacqua.o€.bí o (r1) 482318OO

i11)4825-2008

Prime Refeiçôes Serviços Eirelli ,

o lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

\-Por favor encaminhar até o dia fO/O6/2oZt

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

I Equipe de Gomissão

ACQUA

0o 04Y

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua-org.br>

terça-feira, 8 de junho de 2021 17:05
'star5service.sede@gmail.com'

Cotação de Preço de ReÍerência: Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Anexo I Plantas HlMABA.pdÍ; Termo de cotação Limpeza Himaba.pdf

O lnstituto ACqUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de

referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

2or favor encaminhar até o dia tOlO6/2O21

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INST UTO Equipe de Gomissão

ACQUA aaílpÉ€sêâaao-t màiâAirélaraôrôJa 6:.4í

@ wv/rv. insliluloacquâ.o§. br o (1r) 442$ r8O0
(1r ) 482t2008

00 048

STAR 5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAçÃO E LIMPEZA LTDA,

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira, 8 dejunho de 2021 17:,07

'star5service.sede@gmail.com'; juridico.himaba@institutoacqua.org.bf
RES: Edital referente ao Serviço de Limpezâ e Portaria

00 049

Ao Responsável,

Referente aos contratos existentes, caso seja necessário eles serão renovados conforme previsão contratual

Atenciosamente,

INSTITUT Equipe de Gomissão

ACQUA (€.Í'p üÊs€iecão.ir,r]la5àP insl.-r,oraJ3.oE -ar

@ www.inslit.noacqua -org- br o (1r)4423-r80O
( l1) 4825.2008

De: starsservice.sede@gmail.com <star5service.sede@gmall.com>
Enviada em: terça-feira, 8 de junho de 2021 16:49
PaÍa: juridico.himaba @institutoacqua.org.br; compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br
Assunto: Edital referente ao Serviço de Limpeza e Portaria

Boa tarde
Acompanhando o portal do instituto ACQUA veriÍiquei que foi aberto vários processos seletivos para o Hospital
HIMABA em Vila Velha. Porém não vi processo seletivo para Limpeza e Portariâ. Contratos ao qual sou o detentor

r- tual do serviÇo. Gostaria de saber se será aberto processo ou será prorrogado nosso contrato.

Atenciosamente
Departamento Comercial.

Saudações, informamos que estamos em processo de cotação de serviços de limpeza, para formatação de preço de
referência, inclusive foi encaminhado e mail a empresa solicitando cotação.

I

1



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

ACQUA

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

terça-feira, 8 de junho de ?021 17:49
'star5service.sede@gmail.com'

RES: Cotação de Preço de Referência: Serviços de Limpeza - ConÍorme TR

(H IMABA)

Ao responsável,

lnformamos que trata-se de um processo para cotação e formação de preço de referência, a empresa deverá
mensurar a mão de obra necessária e materiais para o atendimento e cobertura de toda a área hospitalar, conforme
plantas encaminhadas.

Na proposta de preço encaminhada deverá constar os detalhamentos de mão de obra e quantitativo de materials

'-{tenciosa mente,

INSTITUTO
I

r Equipe de Gomissão
ícmp üEEêPI: ão iimaaaê jrél.,r!,c*cr: ÕE -4,í

@ wvrw.inslillloâc$râ.org.br § {Ír}482}r80O
{í1} 4825-2004

De: star5service.sede@gmail.com <star5service.sede@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, I de junho de zOZf l7:.33
Para: HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba @institutoacqua.orB.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Boa tarde
rão há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?\att

Dep Comercial

escreveu

STAR 5 SERVTCE COMERCTO E CONSERVAçAO E LtMPEZA LTDA,

Por favor encaminhar até o dia 70/06/2027

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

00 050

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:05, HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de
referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

I
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INSTITUTO
ACQUA

INSTITUTO Equipe de Eomissão

ACQUA @ *1,lxjn§itulo.cqui ô§.bt

Equipe de Somissão
.snFíàsasalaa» §u\abà&irlttúeq, d8. U

@ y6À1À,'nslilúoêcq{.rr.oi§.b.

o irl)da??1r{)o
i!1i r6?t2008

o (1t ) 4823'râ00
{!r) {82t2OO8

2

00 051



HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

HIIVABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>
quarta-feira, 9 dejunho de 2021 1?:34
'sta15service-sede@gmail.com'

RES: Cotação de Preço de Referência: Serviços de Limpeza Conforme TR

(H IMABA)

Ao Responsável,

Segue esclarecimentos quanto as informações solicitadas:

1-) Qual documentação deve ser enviada?

Nesse momento, não é necessário o envio de documentação, por se tratar apenas de um processo de cotação de
valores para preço de referência para futuro edital, por favor acompanhar o site do lnstituto e da SESA para acesso
eo processo de seleção, quando o mesmo for realizado.

2-) Há necessidade de Vistoria técnica e agendamento?

3-) O edital enviado está completo?

O documento encaminhado está completo com as informaçôes necessárias para a cotação.

4) E estamos no aguado do edital de portaria também

Quanto ao processo de cotação de portaria para formação de preço de referência, o documento está em
elaboração, quando o mesmo for liberado encaminharemos o pedido de cotação por e mail, como foi feito com o
serviço de limpeza, e posteriormente o edital do processo de seleção estará disponível no site da lnstituição e SESA.

\átenciosa mente,

INSTITUTO Equipe de Gomissão

ACQUA rcul}.Ée5de(.o.i,mriâe jr€i..riü..!z a: 5.

@ w\r,w.inslÍutoacqua.org.bÍ I ir1) 4823180ô
ili ) 4e2s-2008

De: sta15servicê.sede@gmail.com <sta r5service.sede@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2021, 09:46
Para: HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacq ua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Bom dia
Reforço o e-mail anterior
Qual documêntação deve ser enviada?
Há necessidade de Vistoria técnica e agendamento?

/
00 052

Como informado anteriormente, nesse momento não existe a necessidade de visita técnica, por se tratar apenas de
cotação de valores para referência de futuro processo de seleção.

I

1



O editalenviado está completo?.
E estamos no aguado do edital de portaria também.

Att
Departamento Comercial

No aguardo
Dep Comercial

Em qua., 9 de jun. de 2021 às 08:53, Star 5 Service <star5service.sede(aqmail.com> escreveu:

Bom dia

Juntamente à proposta é para enviar alguma documentação pois o termo enviado não informa a relação de
documentos.

No aguardo
Dep Comercial

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:48, HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecão.hima ba@institutoacquã.org.br>
escreve u:

Ao responsável,

lnformamos que trata-se de um processo para cotação e formação de preço de referência, a empresa deverá
mensurar a mão de obra necessária e materiais para o atendimento e cobertura de toda a área hospitalar,
conforme plantas encaminhadas.

Na proposta de preço encaminhada deverá constar os detalhamentos de mão de obra e quantitativo de materiais

Atenciosamente,

INSTITUTO
I

i Equipe de Comissão

ACQUA

2

00 053

@ trT.rír.ü§ühísa.qrra .or0 br
g {r)4s23,r€ô§

{tí1,1425,2004



@ www.insltlutoôc$ra.org.bt § {Í).182}raoo
(Í ) n82$2OO8

De: sta15service.sede @smail.com <star5se rvice. sede (asm a il.com >

Enviada em: terça-feira, 8 de junho de 2021 17:33
Para: HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.hima (a institutoacoua.ore. br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Boa tarde

-- Não há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?

Att

Dep Comercial

Em ter., 8 de jun. de 202L às 17:05, HIMABA - tnstituto Acq ua <comoraseselecao.himaba @institutoacqua.ors.br>
escreveu:

STAR 5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo

r.- de referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia LO/06/202L

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mâil.

INSTITUTO Equipe de Gomissão

INSTITUTO
ACQUA

Equipe de Gomissão

00 054

ACQUA
3

g (ll ) 482318OO
(1r) {825.2OO8



INSTI Equipe de GomissãoTU TO

ACQUA aqnqÀsaáàa<&. nÍ4üôc ÍÉiír!ürsrà.aÍ3.!Í

@ i,/ir1,v.in§tiluto&qs8.oíg.br
g (1r) €23r80O
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HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>
quarta-feira, 9 dejunho de 2021 12:35
'flplimpeza@gmail.com'

RES: Cotação de Preço de Referência: Serviços de Limpeza - Conforme TR

(H IMABA)

(qnp.6esê{ôo.r'ir,iàiàê ir6! Jiia*.rn õE.i.

@ www.instiluloacqua.oíg.br o 11i,4423-taoo
(1114825-2008

Ao Responsável,

Informamos que não tem horário limite para o envio da cotação para formação de preço de reÍerência.

INSTITUTO Equipe de Gomissão

ACQUA

De: flplimpeza@gmail.com <flplimpeza@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 10:19
Para: HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba @institutoacqua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Bom dia,

iremos enviar sim âté amanhã o orçamênto da empresa FLP Limpeza e Conservação?

Tem horário limite para enviar?

Att,

ívia Leitê

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:03, HIMABA - lnstituto Acqua <como raseselecao.hima bâ @institutoacoua.ore.br>
escreveu:

FLP Limpeza e Conservação Ltda,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de
referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia |O/O6/2OZL

00 056

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

I
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INSTITUTO
I

I Equipe de Gomissão

ACQUA

ACQUA

O

INSTITUTO Equipe de Gomissão

o {1r)44?}'80O
i 
'l 

) 4s292008

g {ui4823.t80O
(Í!)4825-2008

aoig.raaatràê.h,{r&€,rEarrroic}5a.8 tí

C a/iv* iôínubôcaFra oÍg-b.
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HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

flplimpeza@gmail.com em nome de FLP EMPRESA <Ílplimpeza@gmail.com>
quarta-feira,9 dejunho de 2021 10'.19

HIMABA - lnstituto Acqua
Re: Cotação de Preço de Referância: Serviços de Limpeza - Coníorme TR

(H IMABA)

@,À.!e!n.msuu!oacqJa.oí9.bí
o

Equipe de Comissão
T*n "".Eüfls.!úeqrâca t

Bom dia,

iremos enviar sim até amanhã o orçamento da empresa FLP Limpeza e Conservação?

Tem horário limite para enviar?

Att,

Lívia Leite

Em ter., 8 de jun. de 2021. às 17:03, HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.himaba@institutoacoua.org.br>
eScreveu

FLP Limpeza e Conservação Ltda,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encâminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de
referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 1010612021

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail

INSTITUTO
I

t Equipe de Gomissão

ACQUA

INSTITUTO
ACQUA @ www.tnshhno&$la.ol9 b, o { l1) 4a2} r80o

(1r ) 482t20O8

00 o5{,]



2 00 05s /



HIMABA - lnstituto Acqua

De: starsservice.sede@gmail.com em nome de Star 5 Service

< star5service.sede@gmail-com >

quarta-feira, 9 dejunho de 2021 09:46

HIMABA - lnstituto Acqua
Re: Cotação de Preço de Referência :Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Enviado em:
Pala:
Assunto:

Bom dia

Reforço o e-mail anterior
Qual documentação deve ser enviada?
Há necessidade de Vistoria técnica e agendamento?
O edital enviado está completo?.
E estamos no aguado do edital de portaria também.

Att
)epartamento Comercial

No aguardo
Dep Comercial

Em qua., 9 de jun. de 2021 às 08:53, Star 5 Servlce <star5service.sede@gmail.com> escreveu:
Bom dia
Juntamente à proposta é para enviar alguma documentação pois o termo enviado não informa a relação de

documentos.

No aguardo
Dep Comercial

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:48, HIMABA - lnstituto Acqua <com praseselecao.himaba@institutoacq ua.org. br>
escreveu:

Ao responsável,

lnformamos que trata-se de um processo para cotação e formação de preço de referência, a empresa deverá
mensurar a mão de obra necessária e materiais para o atendimento e cobertura de toda a área hospitalar,
conforme pla ntas enca minhadas.

Na proposta de preço encaminhada deverá constar os detalhamentos de mão de obra e quantitativo de materiais-

00 060

Atenciosame nte,

l



INSTITUT
ACQUA

INSTITUTO
ACQUA

Equipe de Comissão

o

Equipe de Gomissão

@ wÍts.instíutoacqua.org.bt o (rr,4823-r8OO
(l r ) 4825-2008

Oe: sta15service.sede@gmail.com <star5service.sede@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 8 de.junho de 2027 L7:33

Para: HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.himaba@institutoacqua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Boa tarde

Não há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?

Att

Dep Comercial

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:05, HIMABA - lnstituto Acqua <com ra cao.himaba U . br>
escreveu:

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme dêscrito no termo
de referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia LO/O6/2O27

00 061
2

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail

STAR 5 SERVTCÊ COMERCTO E CONSERVAçÃO E LtMPEZA LTDA,
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HIMABA - Instituto Acqua

De:

Enviado em:
PaÍa:
Assunto:

sta15service.sede@gmail.com em nome de Star 5 Service
<star5service.sede@ gmail.com >

terça-feira, 8 de junho de ?O21 17.33

HIMABA - lnstituto Acqua
Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR
(HIMABA)

o' g

Equipe de Gomissão
<3ÍngúarÊ{<e h;í'aÊaê iÍú (úorerâ c'8 bí

e ww§.rnstitutoa.qle.oí9.b{

Boa tarde
Não há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?
Att
Dep Comercial

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:05, HTMABA - lnstituto Acq ua <com prasese leca o. h ima ba @ institutoacqua.ore.br>
escreveu

INSTITUTO

STAR 5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAçÃO E LIMPEZA LTDA,

o lnstituto ACQUA Ação cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo de
referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 7O/06/2O2L

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INST UTO Equipe de Gomissão

ACQUA

ACQUA 0

00 063



HIMABA - lnstituto Acqua

De star5servicê.sede@gmail.com em nome de Star 5 Service
<staÍ5service.sede@gmail.com >

quarta-feira,9 dejunho de 2021 08:53
HIMABA - lnstituto Acqua
Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

Bom dia
Juntamente à proposta é para enviar alguma documentação pois o termo enviado não informa a relação de

documentos.

No aguãrdo
Dep Comercial

lEm ter., 8 de jun. de 2O2! às L7:48, HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.himaba@institutoacqua.orq.br>

Ao responsável,

lnformamos que trata-se de um processo para cotação e formação de preço de referência, a empresa deverá
mensurar a mão de obra necessária e materiais para o atendimento e cobertura de toda a área hospitalar,
conforme plantas encaminhadas.

Na proposta de preço encaminhada deverá constar os detalhamentos de mão de obra e quantitativo de materiais

Atenciosamente,

INSTITUTO Equipe de Comissão
asrlFs.-{É !El!.lÊt {ttr!úo(qra-Eg-t

€ §wj.|írt Gc+ra.oErbíACQUA o { fi ) 482}1«X)
{ r } 482}ã0ê

00 06

Enviado em:
PaÍa:
Assunto:

escreveu:

1



§ §\sw-insl,irto.1c1i.t3.or§.bt § {t1}da2}180o
(11)4825-2OC8

De: sta 15 se rv ice. s e d e @ gmlil.ç eno <sta 15service. sede @ gm a il. co m>

Enviada em: terça-feira, 8 de .junho de 2021,17:33

Para: HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.himaba @ institutoacqua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Boa tarde

-- Não há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?

Att

Dep Comercial

Em ter.,8 de jun. de 2021 às 17:05, HIMABA - lnstituto Acqua <compraseselecao.hima ba @institutoacqua.org.br>
escreveu

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo
\- de referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Dúvidas poderão ser encaminhadas por e-mail.

INSTITUTO
I

i Equipe de Comissão

INSTITUTO
ACQUA

§quipe de Comissãs

ACQUA g ÍltY i.tsnübêcqua.or9-bí

2

§

oo o6y

STAR 5 SERVICE COMERCIO E CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA,

Por favor encaminhar até o dia 10/06/2021,



I N ST ITUTO Equipe de Gomissão

ACQUA @ wwwanslnuloac$Jâ.olg.bí o {lii4a2}1800
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HIMABA - lnstituto Acqua

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

starSservice.sede@gmail.com em nome de Star 5 Service
<star5service.sede@gmail.com >

quinta-feira, 10 dejunho de 2021 16:43

HIMABA - lnstituto Acqua
Re: Cotação de Preço de Referência : Sêrviços de Limpeza - Conforme TR

(HIMABA)

STAR PROPOSTA Himaba limpeza.pdÍ

m aseselecao. h im a ba institutoa ua

Boa tarde
Se8ue nossa proposta de preço para o serviço de Limpeza no hospital Himaba.

Atenciosamente
Departamento Comercial

Em qua.,9 dejun. de 2021às 12:34, HIMABA - lnstituto Acqua
, screveu:

. br>

Ao Responsável,

Segue esclarecimentos quanto as informações solicitadas:

1-) Qual documentação deve ser enviada?

Nesse momento, não é necessário o envio de documentação, por se tratar apenas de um processo de cotação de
valores para preço de referência para futuro edital, por favor acompanhar o site do tnstituto e da SESA para acesso
ao processo de seleção, quando o mesmo for realizado.

2-) Há necessidade de Vistoria técnica e agendamento?

Como informado anteriormente, nesse momento não existe a necessidade de visita técnica, por se tratar apenas
de cotação de valores para referência de futuro processo de seleção.

3-) O edital enviado está completo?

00 06?

O documento encaminhado está completo com as informações necessárias para a cotação

De:

l





4) E estamos no aguado do edital de portaria também

Quanto ao processo de cotação de portaria para formação de preço de referência, o documento está em
elaboração, quando o mesmo for liberado encaminharemos o pedido de cotação por e mail, como foi feito com o
serviço de limpeza, e posteriormente o edital do processo de seleção estará disponível no site da lnstltuição e SESA.

Atenciosa mente,

INSTITUTO
I

I Equipe de Gomissão

O úr,'lr.tnstíríoôcrf€.or9.bt

INSTITUT Equire de Gomissão

ACQUA

ACQUA

o {fi}.{a2}ra00
{ll} 4a2í20O8

adntaÉêsa4a(ra nmr$*l.rsiuô<q,,l!aÍl tí

I !11!1Y irlslitúloac$Ja o.g.bí
g í1'){823-jAOO

{1r) 4e2t2008

De: §tA!'s§ely!çe-sede @gma il.com <sta15service.sede@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2OZ109:46
Para: HIMABA - lnstituto Acqua <com oraseselecao.himaba @institutoacq ua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência :Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Bom dia

Reforço o e-mail anterior

Qual documentação deve ser enviada?

Há necessidade de Vistoria técnica e agendamento?

2 00 068/



O editalenviado está com pleto?.

E estamos no aguado do editalde portaria também.

Att

Departamento Comercial

No agua rdo

Dep Comercial

Em qua., 9 de jun. de 2021às 08:53, Star 5 Service <star5service.sede@gmail.com> escreveu:

Bom dia

Juntamente à proposta é para enviar alguma documentação pois o termo enviado não informa a relação de
documentos.

No aguardo

Dep Comerclal

Em ter., 8 de jun. de 202L às 17:48, HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.himaba@institutoaco ua.org.br>
escreveu

Ao responsável,

lnformamos que trata-se de um processo para cotação e formação de preço de referência, a empresa deverá
mensurar a mão de obra necessáría e materiais para o atendimento e cobertura de toda a área hospitalar,
conforme plantas enca minhadas.

Na proposta de preço encaminhada deverá constar os detalhamentos de mão de obra e quantitativo de
materiais.
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Atenciosamente,

INSTITUTO
ACQUA

INST UTO
ACQUA

Equipe de Comissão

o,,, " ,:1 ''

Equipe de Gomissão

g {r!) 442}1800
(rr) 4@5.2004

aüngÉaaaL(e àrÍrEb* nrnnúoú§JàaÍ8.à

ê www ihslaluloâcqoa.oÍ§. bí
g (1r) 4823r8OO

(r114a25-2OOA

De: sta15service.sede@gmail.com <sta15service.sede@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 8 de junho de ZOZ1 77:-33

Para: HIMABA - lnstituto Acq ua <compraseselecao.himaba @institutoacqua.orR.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência : Serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Boa tarde

Não há quantidade de pessoal e material no termo de referência? Qual seria a quantidade solicitada?

Att

Dep Comercial

Em ter., 8 de.iun. de 2021 às 17:05, HIMABA - lnstituto Acq ua <com prasese lecao. h ima ba@institutoacq ua.org.br>
eScreveu:

srAR s sERVrcE coMERcro E coNSERVAçÃo E LtMpEzA LTDA,

O lnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de
valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo
de referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia 70/06/2027

,J
00 070

Dúvidas poderâo ser encaminhadas por e-mail
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INSTITUTO Equipe de Gomissão

ACQUA o

Equipe de Gomissão

@ wlv|Í anstítdõacq.ra org.b.

o {11}.1823.1800
(1r) 442ç2004

G
(fl)482$r8OO
(r!)4825.2008

INSTITUTO
ACQUA

/

00 0?1
5



J'II,\R
5

S.TAR 5 SEBVJçE COMÉRCIO, CONSERVAçÃO E LIMPEZA !-T-QA
CNPJ :02.739.90710001 -00

Rua Engenheiro Ç_loIis D-qqq 181 Piedade - Rro de Janeiro - RJ
TeleÍone (2.1) 3251-5461 E-marl íar5seÍvÍce.sede@gmail com

\r:n icc

Ref: Prestação continuada de serviços de limpeza hospitalar,
conservação e jardinagem com fornecimento de materiais e
equipamentos no Hospital Estadual lnfantil e Matêrnidade Alzir
Bernadino Alves - HIMABA.

Prezados Senhores:

Proposta válida por 60 dias

STAR 5 SERVICE COMERJ
i
iIO, CONSERVAÇAO E LIMPEZA LTDA

cNPJ N' 02.739.907/0001-00

Íoz.zsg.so:rsco1's

. !'t J

Quantidade DescÍiÉo V, Unitifuio V. Mensàl
1 Supervasor R$ 7.625,22 R$ 7.625.22
1 AuxiliaÍ de Adminislrativo R$ 6.251,06 R$ 6.251.06
2 LÍder Diurno R$ 5.306,24 R$ 10.612,48
2 Líder Notumo R$ 5.615,32 R$ 11.230,65

AuxiliaÍ de Serviços GeÍais Djumo R$ 5.197,95 R$ 176.730,52
72 Auxiliar de ServiÇos Gerais Notumo R$ 5.493,97 R$ 65.927,69
6 Auxiliar de Serviços Gerais Diurno CRIT R$ 5.652,79 R$ 33.916,78
2 AuxiliaÍ de SeruiÇos Gerais Noturno CRIT R$ 5.948,81 R$ l-1.897.66
2 Jardineiro R$ 5.85s,64 R$ 11.711,27

TOTAL RE :BrqXL3s

oo o7{

Rio de Janeiro, I 0 de junho de 2021 .

Ao
TNSTTTUTO ACOUA-AÇÃO, CTDADANtA, QUALTDADE URBANA E AMBTENTAL

A STAR 5 SERVICE e uma Empresa prestadora de serviços, com
especializaçáo na locaçáo de mão de obra, Limpeza e Conservaçáo, Jardinagem,
Portaria , Recepção, entre outros.

Cuidar da limpeza de Hospitais, escritórios, lojas, empresas, condomínios, e
outros estabelecimentos comerciais, tanto pequeno, quanto de grande porte, é a
especialidade da STAR 5 SERVICE.

Enviamos nossa proposta abaixo e a relação de matêriais em anexo:

I
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oEscRrÇÃo PRoc'uTÕ

ÂLCOOL MULTISEPT ESPUMA (í2 X AOO.O ML)
MULTIBAC PLUS

CABO DE MADEIRA C/ ROSCA 1,2Ô
CERA LíOUIOA P/PISO- BECT<ÉR MA)(
DESENTUPIOOR OE WASO

OESINFEÍANTÉ PINHO SILVESTRE
OÉTÉRGENTE NEUTRO CLETEX AUDAX
DETERGENTE NÊUTÊO VÉRO CLEAN
DETERGENTE V'REX HEALTH
orscô E'RANco oE 350
OISCO ElRANCO OE á1O,O MM
DISCO PRETO DE 35O,O MM

OISCO VERDE C'E 35O-O MM
DISCO VERDE DÉ 51O,O MM

ESCOVA DE AçO

ESPONJA DUPT-A FACE
ESPONJA FIBRAÇO
ESCOVA PLÁSTICA COM CERDAS OE NYLON CB LG C/ SUP, WAS<

LUVA WERNIZ SILVER SLIM AMARELA _ P (SANRO)
_ M (SANRO)

LI..'VA VÉRNIZ SILVER SLIM AMÂRÉLA _ G (SANRO)
LUVA VERNIZ SILVER SLIM AZTJL P íSANRO)
LTJVA VERNIZ SILVER SLIM Â.2\JL - M (SANRO)

ER SLIM AZUL - G (SÂNRO)
ÉR SLIMVERDE P (SANRO)

LUVA WERNIZ SILVER SLIM VÉROE - M (SANRO)
LUWÂ WERNIZ SILWER SLIM VERDE - G (SANRO)
MOP AMARELO ÚMIOO
MOP Pó AMARELC' €i0,O CM
MOP AZUL ÚMIOO
MOP Pó AZUL 60.0 CM (REFIL)
MÔP E RANCC' ÚMIC)O
MOP Pó BRANCO AO O CM

MÔP PO VEROE 60,0 CM
MOP VÊRMELHO ÚMIDO
MoPPoVFRMEI
PANO DE CHÃ<)
PANO MULTIUSO
PAPEL HIGIÊNICO C l OOOI" CELULOSE
PAPEL INTERFOLHÂS FD C/ lOOOFLS l OOOI. CELULOSE
PAPEL TOALHA E|OBINA CX C/6 BOBINAS DE 2OOMTS
RODO DE ALUMINIO 60 CM
RODO PL ÁSTICO €lORRÂCHA DUPLA _ áO,O CM
ROl)O PL ÁSTICO BORRACHA DUPLA _ 60,OCM

PTROc,O 6o,o Cl\,
PrFrôoo tNox. o,o cM

NEUTRO REFIL€OO N.) GRA r r'í

DE CERA
SACO LI)<O PRETO 6OLTS

SACO LIXO PRETO 2OOLTS
SACO LIXÔ INFEc:TANTÉ 60LÍS
SACO LIXO INFECTANTE lOOLTS
SA(:C' LIXO INFECT
SACO LIXO INFÉCTANÍE lOOLTS , VERMELHO
SACO LIXO INFECTANTE 2OOLTS _ VERMELHO

WASCL,LHO OE TETO
PIAÇÂWA GRANOE

WASSOURA NOVIÇA NYLON
VASSOURINNHA OÉ VASO

APLIêAR CEÊA LIcrUIOA
ENCAIXÊ PAFIÂ

c,É CÉRA

§T"AR 5 SERVICE COMÉRCIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA
cNPJ :02.739.907/0001 -00

Rua Engenheiro gleqls D^a.!tq.
Telefone í21) 3251.54ô1 E

'181 Piedade - Rio de Janeiro - RJ
-mail starsservicê sede(@gmail com

RELAÇÃO DE MATERIAIS

l-oz.u gs.9o:rooo1-0o
STÀi § SERYICT. COTÊRCIO

toxstivÀÇlo Ê Ll*7ÉIÀ LIur

Rúr Erf;§lúío C{§iit ârsÉl' t } 1ê:

Piçd*de CÊlt :ô.?'0 - {10

Rlo ds Jaliâ?r§ ' R"l -f
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HIMABA - lnstituto Acqua

De:

Enviado em:
Para:

Assunto:

Anexos:

flplimpeza@gmail.com em nome de FLP EMPRESA <flplimpeza@gmail.com >

quinta-feira, 10 dejunho de 2021 15:13

HIMABA - lnstituto Acqua
Fwd: Cotação de Preço de Referência :Serviços de Limpeza - ConÍorme TR
(H IMABA)

Orçamento FtP - HTMABA pdÍ.pdÍ

itutoa ua br>

C n.rYw.iosnltrtoôcqla oÍ9 br § (lt)4a23r8oo
í r l {8?920oa

Equipe de Comissão

e wwH ihstÍuloãaq,ra oÍg.bt

Boa tarde,

Segue em anexo a proposta da empresa FLP Limpeza e Conservação para o atendimento ao Hospital Estadual
lnfantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves.

Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e ajustes

Fovor ocusor o recebimento do e-moil.

Att

Tatia na Ga rcia.

Em qua., 9 de jun. de 2021 às 12:35, HTMABA - tnstituto Acqua aseselecao.him
escreveu

Ao Responsável,

lnformamos que não tem horário limite para o envio da cotação para formação de preço de referência.

INSTITUTO Equipe de Comisão

ACQUA

INST UTO
ACQUA

De: flplimoeza@smail.com <flplim peza@smail.com>
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2021 10:19

o { 11) r82} r8(»
{1r)4A2S-2OO8

oo o7 4/
l



Para: HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao. himaba @institutoacqua.org.br>
Assunto: Re: Cotação de Preço de Referência :serviços de Limpeza - Conforme TR (HIMABA)

Bom dia,

iremos enviar sim até amanhã o orçamento da empresa FLP Limpeza e Conservação?

Tem horário limite para enviar?

Att,

Lívia Leite

Em ter., 8 de jun. de 2021 às 17:03, HIMABA - lnstituto Acqua <comoraseselecao.himaba@institutoacqua.orq.br>

escreveu:

FLP Limpeza e Conservâção Ltda,

O tnstituto ACQUA Ação Cidadania Qualidade Urbana e Ambiental, solicita o encaminhamento de proposta de

valores para a prestação de serviços na unidade HIMABA, Vila Velha Espirito Santo (conforme descrito no termo

de referência anexo) para a formação de termo de preço, para futuro processo de seleção a ser realizado.

Por favor encaminhar até o dia L1/o6/zo?l

Dúvidas poderão ser encaminhâdas por e-mail.

INSTITUTO
I

i Equipe de Gomissão

2

00 0?5

ACQUA o ( l1 ) 4423 l80O
{lri48?5.2004



INSTITUTO Equipe de Gomissão

ACQUA 6 trÀíw-ins§iJioacqra.oíg.bt o {r)4a2}r8oo
{r1).ra2t2ü}8

3 00 076rt










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































