PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 125/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040 – 18.693/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do Pregoeiro,
designada pela Portaria n.º 19 de 20 de agosto de 2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 53.647/2019 e 44.406/2013, da Instrução
Normativa nº 005/2017 – MPOG, dos Decretos Federais nºs 7.892/2013 e 8.538/2015, da Lei Complementar
n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico
mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde
Objeto: Preços a serem registrados em Ata para eventual contratação de empresa especializada na
prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, asseio e conservação com controle, manuseio,
coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis gerados nas instalações físicas e
mobiliárias das unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS
Esclarecimentos: Até 21/07/2020 às 18:00 hrs para o endereço andros.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 21/07/2020 às 18:00 hrs para o andros.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 24/07/2020 às 09:30
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
☒ Valor Total: R$ 51.249.347,29 (cinquenta e um milhões e duzentos e quarenta e nove
VALOR
mil reais e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).
ESTIMADO,
☐Estimado
MÁXIMO,
DE
☒Máximo
REFERÊNCIA
☐Referência
OU SIGILOSO
☐ Orçamento Sigiloso.
☐AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☒SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
PARTICIPAÇÃO ☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP – Art.
– MEI / ME / EPP 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☒ Licitação de Ampla Participação.
Prazo para envio da proposta/documentação: 24 (VINTEE QUATRO) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro: Andros R M G de Almeida
e-mail: andros.cpl@gmaill.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
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PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou modificar as
informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da Parte
Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte
Definições da Parte Específica.
Geral.
☐ POR GRUPO
FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☐ POR ITEM
2.1

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________, observadas
as condições definidas neste Edital e anexos.
☒ GLOBAL

FORMA DE
DISPUTA DE
LANCES

2.2.

☒ PELO VALOR GLOBAL
☐ PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM
☐ NÃO HÁ REGIME DE EXECUÇÃO, POIS TRATA-SE DE AQUISIÇÃO

REGIME DE
EXECUÇÃO

☒ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
2.3.

☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
☐ EMPREITADA INTEGRAL
☐ TAREFA

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA
ENTRE OS
LANCES

3
3.1 e 27

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 5.000,00
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

☐ Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no item 7.8 e seus subitens da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer
CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

MODO DE
DISPUTA

26

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

que seja a sua forma de constituição. A vedação a participação de
consórcio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado,
o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um número
amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e
médio porte que em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante
a qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em
qualquer limitação quanto a competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a contar
da data da abertura da sessão pública.
☒ABERTO
☐ABERTO E FECHADO
1. A proposta de preço adequada deverá conter:

30.4

1.1. Proposta de Preços com Preço global para a execução dos serviços
propostos, adequado ao último lance vencedor, já inclusos todos os
tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto e Planilha
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de Composição de Custos e Formação de Preços, utilizando
preferencialmente o modelo do Anexo II e III do Termo de Referência,
que demonstre a composição do preço mensal e global cotados para a
prestação dos serviços, incluindo despesas diretas, indiretas e lucro, de
cada categoria, em que poderá ser ajustada, se possível, para refletir
corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja
majoração do preço proposto.
1.2. Deverá ser apresentada uma Planilha de Composição de Custos e
Formação de Preços para categoria profissional em sua jornada de
trabalho separando por categoria com insalubridade ou não;
1.3. Deverá ser apresentada uma planilha consolidada de todo o quadro
de funcionários propostos;
1.4. O licitante deverá informar o seu regime de tributação, se é optante
pelo regime do Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido;
1.5. Cópia da última Convenção Coletiva de Trabalho homologada e em
vigência, da categoria do objeto desta licitação:

1.5.1. As licitantes deverão apresentar as Planilhas de Custos e
Formação de Preços com base em convenção coletiva de trabalho,
ou outra norma coletiva mais benéfica, aplicável à categoria
envolvida na contratação e à qual a licitante esteja obrigada.

1.6. Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas
adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os
encargos, insumos e demais componentes da planilha de composição de
custos e formação de preços do posto de serviço envolvido na
contratação, podendo ser utilizado como modelo dos Anexo II e III do
Termo de Referência;
☐ Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, do:
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e
Liquidez Corrente.
41.3.2.

☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente, caso a licitante
que apresentar índice econômico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente.
☒ patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratação ou do item pertinente.
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☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.1.

ou patrimônio líquido mínimo.
a) 01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, o qual comprove que a licitante prestou, de forma
satisfatória, serviços compatíveis com o objeto deste Termo de
Referência, com, no mínimo 50% das áreas de limpeza em ambiente
hospitalar;
b) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão
se referir a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica
principal e/ou secundária especificadas no contrato social registrado na
junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas
da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme art. 19, XV, alínea ‘b’, da
IN nº 02/2008;
c) Comprovante de que o licitante possui experiência de, no mínimo, 3
(três) anos no mercado, abrangendo todas as atividades, relativas ao
objeto deste Pregão, comprovado através de atestados de capacidade
técnica conforme art. 19, § 5º, I, da IN nº 02/2008.Cadastro Técnico
Federal junto ao IBAMA, conforme determina a Instrução Normativa nº
31 de 03 de dezembro de 2009, por conter atividades potencialmente
poluidoras na prestação dos serviços ora licitados;
d) Licença ambiental expedida por órgão competente para controle,
manuseio e destinação final de resíduos, compatível com o objeto da
licitação, em cumprimento aos dispositivos legais inseridos na Resolução
(RDC/ANVISA Nº 307/2004);
e) Comprovação documental do licitante de que possui pessoal
treinado em biossegurança, bem como em classificação, manejo e
descarte de resíduos hospitalares, visando a perfeita execução dos
serviços objeto desta licitação e em conformidade com a Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC 306/2004 – ANVISA;
f) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da
empresa, de que, sendo vencedora da Licitação comprovará junto à
CONTRATANTE o nível de escolaridade exigida para os profissionais,
mediante a apresentação de cópia de diploma ou certificado emitido por
instituição legalmente credenciada pelo Ministério da Educação, bem
como a experiência dos mesmos, através de cópia da Carteira de
Trabalho, do contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista
e regido pela legislação civil comum, ou ainda de outro documento
equivalente cuja validade seja legalmente reconhecida;
g) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da
empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitação, manterá,
em São Luís - MA, sede, filial ou representação dotada de infraestrutura
administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados,
necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados;
h) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da
empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, se responsabiliza por
quaisquer danos causados por seus empregados à Administração e
servidores do SEMUS, dentro da área e dependências onde serão
prestados os serviços, bem como pelo desaparecimento de bens da
União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus
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empregados;
i)
Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da
empresa, de que, sendo vencedora da Licitação, de que, antes da
homologação, apresentará Licença para funcionamento junto a
Vigilância Sanitária, conforme art. 20, § 1º, da IN nº 02/2008;
j)
Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade
técnica e operacional, desde que reste demonstrada a execução
concomitante dos contratos. (Acórdão nº 1214-17/13-P – TCU).

Declaração da LICITANTE de que os serviços ofertados atendem
integralmente a todos os requisitos especificados neste Edital e seus
anexos;
OUTROS
DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

42.2.

Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no mínimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis
centésimos por cento) do valor estimado da contratação, tendo por base
o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício
social;
☒NÃO

51

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da
convocação, conforme item ___ do Termo de Referência.
☐NÃO
☒ SIM, podendo ser substituído por declaração de ciência, na forma do item

VISITA TÉCNICA:

52

52.1. c/c item 20 do Termo de Referência.
☐ SIM. A visita será obrigatória, não sendo permitido o uso da declaração
mencionada do item 52.1., na forma do item ____ do Termo de Referência.

ANEXOS

102

Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos Anexos mencionados
na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
PARTE GERAL

SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito
no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as
especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a
que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará:
2.1. a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:
2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
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devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas facultase ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.
2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
2.2. a forma da disputa dos lances.
2.3. o regime de execução.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais
vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em
relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I – Termo de Referência – constam o valor
total da contratação, salvo quando o orçamento for sigiloso.
4.2. Conforme Decreto Municipal n.º 44.406/2013, Capítulo IV, art. 6.º § 2.º, para registros de preços não se
faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização
do Contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento
do sistema.
5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações
inerentes a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
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produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá
participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos
ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico
em comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, deverão
ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que
deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das
consorciadas perante a Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida
no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica
das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá
atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá
ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de
sua respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de
cada um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital
maior ou igual ao valor obtido no subitem 7.8.4.
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7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do
consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2
(duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida na
Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado
o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada
enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG
e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil
que comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora
(30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início
da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase própria do certame.
13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação
da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por
mais de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
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17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela
ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de
desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior
a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa
for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
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26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto
e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final
e fechado.
26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja
igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;
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28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais
condições estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”,
contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para
leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe
Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados: Central
Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São
Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com
o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
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32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
32.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da
proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
32.6. O pregoeiro
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
33.1. SICAF;
33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
33.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
33.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
33.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
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33.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
33.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação.
33.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
34. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
34.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
34.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que
estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
34.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta
aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de designado no campo “DADOS DO CERTAME”, sob
pena de inabilitação.
35. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
37.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
39. Habilitação jurídica:
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39.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
39.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
39.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
39.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
39.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
39.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
39.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
39.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
39.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
39.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
40. Regularidade fiscal e trabalhista:
40.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
40.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
40.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou
sede da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta
licitação;
40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até 120
(cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
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mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de Débitos
Municipais e a Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
41. Qualificação Econômico-Financeira:
41.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da
sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de
apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.
41.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
41.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
41.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
41.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.
41.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da proposta, deverá
comprovar:
41.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1;
41.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa
em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente
memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas
dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
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41.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua
inabilitação.
41.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital
Social;
42. Qualificação Técnica:
42.1. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na Parte
Específica deste Edital.
42.2. documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.
43. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.
43.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
45. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
47. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
48. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
49. A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
49.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação da
licitante nos remanescentes.
50. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
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SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
51. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
52. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
53.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
53.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
53.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
54. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
55. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
56. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
57. A sessão pública poderá ser reaberta:
57.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
57.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
57.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
57.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
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57.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
58. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
59. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.
60. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de Cadastro
da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Adjudicação, objetivandose agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores informações poderão
se obtidas no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 991610441 ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS
61. A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
62. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
63. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
63.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
63.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
63.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
63.3.1. A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo,
respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
63.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
64. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para assinar a
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação.
64.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, poderá ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Central
Permanente de Licitação.
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64.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.
65. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 13 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
66. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
67. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
68. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei
n.º 8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
68.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a
Ata e iniciar outro processo licitatório.
69. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
69.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
69.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
70. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
70.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
70.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
71. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
72. O registro do fornecedor será cancelado quando:
72.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
72.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
72.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
72.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no
art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
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73. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 72.1, 72.2 e 72.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
74. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
74.1. Por razão de interesse público; ou
74.2. A pedido do fornecedor.
75. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os
procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
76. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso
do prazo de sua vigência.
SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
77. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
77.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
78. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo órgão Contratante.
79. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES
80. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
80.1. Cometer fraude fiscal;
80.2. Apresentar documento falso;
80.3. Fizer declaração falsa;
80.4. Comportar-se de modo inidôneo;
80.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
80.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
80.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
80.8. Não mantiver a proposta.
81. Para os fins da Subcondição 80.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
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SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
82. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial
de Brasília-DF.
83. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
84. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
85. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo
setor técnico competente.
86. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
86.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
87. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no site da CPL
e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XXI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
88. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES
89. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO
90. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
91. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
91.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
91.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
92. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese
do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
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93. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
93.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
94. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e
cópias autenticadas em papel.
95. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
96. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do Edital,
prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.
97. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, sem
prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
98. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações - Pregão eletrônico”.
99. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma
de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
100. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de
até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:
100.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
100.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
101.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXV - DOS ANEXOS
102. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
102.1. Anexo I - Termo de Referência;
102.2. Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços
102.3. Anexo III - Minuta do Contrato;
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SEÇÃO XXVI - DO FORO
103. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
São Luís - MA, 09 de julho de 2020.

Andros Renquel Melo Graciano de Almeida
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO
SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O
DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Processo 18693-2020)
ORGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Saúde/SEMUS
SETOR SOLICITANTE: Coordenação de Serviços Gerais/CSG/SEMUS
RESPONSAVEL PELA SOLICITAÇÃO: Francílio Ramos Santos
FUNÇÃO DO SOLICITANTE: Coordenador de Serviços Gerais/CSG/SEMUS
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Preços a serem registrados em ata, para eventual contratação de empresa
especializada em serviços de limpeza, conservação, e higienização com controle e destinação final de
resíduos recicláveis das unidades de saúde da SEMUS.
1. OBJETO
1.1. Preços a serem registrados em Ata para eventual contratação de empresa especializada na prestação,
de forma continuada, de serviços de limpeza, asseio e conservação com controle, manuseio, coleta seletiva,
transporte e destinação final dos resíduos recicláveis gerados nas instalações físicas e mobiliárias das
unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS, conforme previsto neste Termo de Referência (TR).
2. DO OBJETIVO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
2.1. Execução de serviços de limpeza, asseio e conservação com controle, manuseio, coleta seletiva,
transporte e destinação final dos resíduos recicláveis gerados nas instalações físicas e mobiliárias das
Unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS, diante da necessidade dos serviços continuados de
assistência à Saúde Humana. As referidas unidades recebem diariamente em suas instalações, um
significativo número de Servidores, Fornecedores, Contratados, Visitantes, entre outros, estimando-se
aproximadamente 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas/dia, os quais circulam nas diversas dependências das
Instituições.
2.2. A Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores contemplam esses serviços que, por sua natureza, são
necessários à Instituição, cuja paralisação pode ocasionar transtornos ao bom andamento das suas
atividades. Os serviços solicitados se enquadram perfeitamente nessa essência, que, além de necessários,
devem ser executados de forma contínua para que não venha comprometer os serviços e causar sérios
prejuízos para saúde pública.
2.3. Considerando que o serviço de higienização consiste na conservação dos ambientes e desinfecção de
superfícies fixas, com o objetivo de promover a remoção de sujidades visíveis; a remoção, redução ou
distribuição de micro-organismos patogênicos, visando obter controle de disseminação de contaminação
biológica, química, etc., mediante aplicação de energias química, mecânica ou térmica, num determinado
período de tempo, nas superfícies das diversas áreas administrativas e hospitalares, no qual podemos incluir
também tetos, pisos, paredes/divisórias, portas, janelas, mobiliários, equipamentos, instalações sanitárias,
grades do ar condicionados e/ou exaustor, frigobar, entre outros.
2.4. Dado o grande volume de resíduos gerados nas dependências das diversas unidades da SEMUS, e,
pelas características poluidoras dos mesmos, além da CONTRATANTE não ter como fiscalizar externamente
o CONTRATADO quando da coleta e transporte para destinação final com fins de reciclagem, foram inseridas
previsões ambientais legais com objetivo de fiscalizar e proteger a saúde, o meio ambiente natural e do
trabalho visando a eliminação dos riscos que tais resíduos poluentes possam produzir ao meio ambiente.
2.5. Todos os critérios ambientais e de segurança do trabalho adotados são objetivos, respeitaram os
princípios da legalidade e da isonomia entre os licitantes e não restringem a competição porque decorrem de
normas gerais que devem ser seguidas por todas as empresas dos setores envolvidos no objeto licitado.
Dentre elas a LEI FEDERAL Nº 12.305/2010, RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/1997, IN Nº 31/2009 – IBAMA,
NBR 10004/2004 – ABNT, DECRETO Nº 13.494/1993 DO ESTADO DO MARANHÃO E LEI º 4.730 DE 28
DE DEZEMBRO DE 2006 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS (MA).
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2.6. Registramos que os critérios ambientais não foram utilizados como mecanismo de desempate e
respeitaram as Leis 8.666/93, 10520/02 e o Decreto 5.450/05.
2.7. O fundamento legal para a inserção destas previsões no artigo 3º, “caput”, da Lei 8.666/93 e na IN
SLTI/MP nº 01 de 19/01/2010, que estabelecem a “promoção do desenvolvimento nacional sustentável” como
um dos objetivos da licitação, concluindo que, na presente contratação, a exigência de observância das
normatizações ambientais e de segurança do trabalho não tem o propósito de efetuar fiscalização indireta do
cumprimento das referidas normas pelas licitantes, anotado que, como órgão da Administração Pública, a
SEMUS tem o dever de observância da estrita legalidade.
2.8. A SEMUS busca, com observância ao mandamento legal e aos princípios norteadores dos atos
administrativos, a melhor e mais vantajosa contratação para a Administração.
2.9. O fato de licitar os serviços de asseio e conservação com o controle, manuseio, coleta seletiva, transporte
e destinação final dos resíduos recicláveis ocorre ante a possibilidade de se buscar proposta verdadeiramente
vantajosa, considerando-se a política de contratações sustentáveis proposta pelo Governo Federal. Os
serviços de limpeza e conservação relacionam-se com relevante harmonia aos serviços de controle,
manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis.
2.10. É fato que aquele que limpa e recolhe o resíduo está realizando efetivamente a primeira ação para seu
controle e manuseio. As outras atividades são correlatas, a fim de fechar um ciclo.
2.11. E nesse aspecto, dada à expectativa de mercado, o ganho a ser obtido pela Administração será
financeiro, visto que a junção dos dois serviços viabilizaria a economia de escala. A possibilidade de
encontrar preços relevantemente mais vantajosos será maior. As experiências vivenciadas por diversos
órgãos da Administração Pública servem de referência, porquanto os preços contratados são efetivamente
vantajosos, não ultrapassando, inclusive o teto estabelecido pela Portaria nº 28, de 2 de abril de 2014, da
Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
2.12. A regra sabe-se, é a subdivisão dos serviços. Contudo, não é o único caminho, principalmente quando
esta não auferir vantagem nenhuma à Administração. A IN SLTI/MPOG nº 02/2008 (art. 3º) justifica o
raciocínio acerca da não fragmentação do serviço licitado. Vejamos:
Art. 3º Serviços distintos podem ser licitados e contratados
conjuntamente, desde que formalmente comprovado que:
(Redação dada pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013).
I
- o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e
administrativamente inviável ou provoca a perda de economia de
escala; e (Incluído pela Instrução Normativa nº 6, de 23 de
dezembro de 2013).
II
- os serviços podem ser prestados por empresa
registrada e sob fiscalização de um único conselho regional de
classe profissional, quando couber. (Incluído pela Instrução
Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013).
2.13. E isso tudo está reunido no presente caso, eis que experiências anteriores mostraram que a junção de
todos os serviços, visando o fechamento do ciclo ora proposto, com a destinação final dos resíduos sólidos,
é extremamente vantajosa para a Administração. O custo do transporte e da destinação final dos resíduos
sólidos fica diluído nas despesas administrativas, não ultrapassando, inclusive, o valor máximo estimado para
contratações no Estado do Maranhão só para limpeza e conservação, regulamentado pela Portaria nº 28, de
2 de abril de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que é fonte fidedigna de consulta ao mercado do Estado.
2.14. A Lei, assim como a Jurisprudência, frisa, também, que a divisão dos serviços não deve ser aplicada
sempre. Há casos (como este) em que não dividir será mais benéfico à Administração. Vejamos:
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Lei nº 8.666/93 Art. 23 – omissis (...)
"§ 1º - As obras, serviços e compras efetuadas pela administração
serão divididas em tantas parcelas quantas
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda
da economia de escala". (grifamos)
TCU - Súmula 247 - "É obrigatória a admissão da adjudicação por item
e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível,
desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou
perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar
a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de
capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade
do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas,
devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade".
2.15. A divisão do objeto só seria benéfica para ampliar a disputa se não prejudicasse o conjunto ou complexo
da contratação, ou, ainda, malograsse a economia de escala. Este é o caso. A divisão seria economicamente
negativa à Administração, tendo em vista que o custo com transporte e destinação final dos resíduos
representa parcela bem pequena do serviço – menos de 3% (três por cento), e licitá-la em separado poderia
representar um custo bem maior a SEMUS.
2.16. O serviço licitado deverá ser executado em vários pontos do município. Assim sendo, o contratado
deverá estabelecer representação no local que os serviços serão executados. O preço desta representação
se faria constar na composição do custo, de forma expressa ou diluída nas despesas operacionais.
2.17. Assim, o melhor entendimento é de que a licitante que executa os serviços de asseio, conservação,
controle, manuseio e coleta seletiva poderia oferecer preço mais atrativo para o transporte e destinação final
dos resíduos, pelo fato de já estar instalada nos diversos locais da prestação de serviço, já que assim o fará
de qualquer maneira.
2.18. O TCU já se posicionou, em momento anterior, acerca de situação semelhante:
"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada
adotada nesse parecer utilizou uma excessiva pulverização dos
serviços. Para cada um de cinco prédios, previram-se vários contratos
(ar condicionado, instalações elétricas e eletrônicas, instalações
hidrossanitárias, civil). Esta exagerada divisão de objeto pode
maximizar a influência de fatores que contribuem para tornar mais
dispendiosa a contratação (...) embora as estimativas numéricas
não mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência
no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso
para a Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em
considerar a licitação global mais econômica" (Fonte: TCU. Acórdão nº
3140/2006 do TCU).
2.19. Diz mais. Que a vantajosidade do parcelamento deve ser demonstrada consistentemente de forma
contrária. A divisão, in casu, seria mais dispendiosa à Administração.
2.20. Conclui-se, então, que há, no presente caso, uma definição do objeto a ser licitado, levando em
consideração as necessidades da Administração, em toda sua amplitude, os princípios do Direito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Administrativo e a legislação, sobretudo, em relação à qualificação jurídica, econômica e técnica necessária
à execução do serviço. Tudo ocorre dentro da Lei.
2.21. Não há, portanto, restrição ao caráter competitivo, visto que, além dos preços pesquisados na Portaria
nº 28, de 2 de abril de 2014, da Secretária de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, houve, também consulta a três empresas, instaladas no Maranhão, que
desenvolvem as atividades ora licitadas, e que forneceram propostas, acompanhadas dos documentos de
qualificação técnica, necessários à execução de todos os serviços que compõem o objeto desta licitação. E
é bom nesse ponto esclarecer que a competição deve ser a mais ampla possível. Porém, não pode ser
absolutamente livre, por razões jurídicas, técnicas e econômicas, é óbvio.
2.22. Além disso, cumpre explicar que as exigências de qualificação técnica não são excessivas, mas
devidas, haja vista a existência de normas, inclusive, para que fiquem bem claras no edital, como critério de
julgamento de qualificação técnica. O descumprimento, sim, das disposições legais e normativas podem – e
devem – constituir situações de grande desconforto administrativo, tanto no campo de preservação ambiental,
quanto na seara de controle administrativo, vez que qualificações mínimas para garantir a aptidão e a
expertise dos licitantes não foram observadas pelo Administrador.
2.23. O próprio ato normativo prevê que se devem exigir outros documentos, além daqueles exaustivamente
previstos, sempre que houver disposição em outro diploma legal que regulamente a atividade. Vejamos:
“Art. 30 – A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
(...)
IV – prova de atendimento previsto em lei especial,
quando for o caso.” (grifamos)
2.24. Vale ressaltar que o Tribunal de Contas da União - TCU, julgou legal edital que contemplava exigências
de requisitos previstos em lei especial, entendo que a expressão “lei especial”, contida no inciso IV do art. 30
da Lei n. 8.666/93, deve ser interpretada no sentido lato, englobando inclusive regulamentos executivos
(Acórdão n. 1.157/2005 TCU - 1ª Câmara).
2.25. O TCU não julga somente possível, mas sim obrigatória a exigência de requisitos previstos em lei
especial, conforme disposto nos Acórdãos n. 247/2009 – TCU/Plenário, n. 1.908/2009 – TCU/Plenário, n.
2.214/2010 –TCU/2ª Câmara e n. 7.168/2010 – TCU/2ª Câmara.
Acórdão n. 247/2009 – TCU/Plenário
[[Representação. Licitação. Pregão presencial para serviços de
manutenção de viaturas. Não exigência no edital de licença ambiental,
como qualificação técnica dos licitantes. É obrigatória apresentação da
licença de operação concedida pelo Órgão ambiental do estado onde
a licitante esteja localizada e/ou daquele onde os serviços serão
prestados. Determinação para alteração de edital visando ao
atendimento à legislação ambiental]]
[VOTO]
3.
No mérito, acompanho integralmente o posicionamento da
Unidade técnica. A Lei de Licitações exige, em seu art. 30, inciso IV,
prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial,
encontrando o licenciamento da empresa Interessada junto ao Órgão
ambiental, para fins de funcionamento e exercício das atividades
requeridas no edital, fundamento também no disposto no art. 28, inciso
V, segunda parte, da referida lei. Há, portanto, necessidade de se
incluir no edital, em razão dos serviços que serão prestados, exigência
que reflita a adequada observação da legislação específica
(ambiental), cuja comprovação deverá ser apresentada pelas licitantes
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para habilitação.
Acórdão n. 1.908/2009 – TCU/Plenário
[Representação. Licitação. Qualificação Técnica. Atendimento a
legislação especial]
[VOTO]

7.

Assim, a comprovação de registro no Inea para fins de
qualificação técnica no pregão não é abusiva nem contraria o disposto
na Lei de Licitações, que admite, em seu art. 30, inciso IV, que seja
exigido dos licitantes o atendimento aos requisitos previstos em lei
especial.

8.

Além disso, a exigência não configura, no meu entender,
restrição à participação de licitantes sediadas em outros estados, uma
vez que não existe nenhum impedimento ao seu registro junto ao órgão
ambiental do Rio de Janeiro, caso lá pretendam desenvolver suas
atividades.
[ACÓRDÃO]
9.1. conhecer desta representação, haja vista o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade, para no mérito julgá-la improcedente;
Acórdão n. 2.214/2010 – TCU/2ª Câmara [ACÓRDÃO]
1.5. Alertar a ECT - DR/RJ quanto à seguinte impropriedade
constatada: ausência, no edital do Pregão Eletrônico nº 8000200/2008,
de exigência de apresentação de licenciamento ambiental, em relação
a serviços de manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas, em desacordo com os
arts. 28, inciso V, e 30, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e com o Decreto
Municipal nº 28.329/2007, Anexo Único, da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, bem como os regulamentos expedidos pelo Instituto
Estadual do Meio Ambiente/RJ
Acórdão n. 7.168/2010 – TCU/2ª Câmara [...]
9.5. alertar os gestores da Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego no Estado de Rondônia - SRTE/RO a respeito da necessária
observância dos seguintes dispositivos:
[...]
9.5.3. inc. IV do art. 30 da Lei 8.666/1993 e inc. I do art. 14 da Lei
7.102/1983, no sentido de somente proceder à contratação de
empresas de vigilância armada ostensiva que já contem com a devida
autorização de funcionamento;

2.26. Em suma. As exigências têm respaldo legal, tanto na legislação complementar, que estabelecem as
obrigatoriedades ora sob exame, quais sejam, a posse de atestado sanitário, licença ambiental e
comprovação da existência de pessoal treinado e capacitado em biossegurança, como no Código de
Licitações, que dispõe no inciso IV do art. 30, que se exija a comprovação de que os licitantes atendem aos
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requisitos técnicos impostos pelos atos normativos especiais.

2.27. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, vem reiteradamente disseminando o entendimento de que
o cumprimento à Lei não fere a competitividade, haja vista que esta se submete àquela, como se vê, no
Enunciado de Decisão nº 351/95:
“A proibição de cláusulas ou condições restritivas do caráter
competitivo da licitação não constitui óbice a que a Administração
estabeleça os requisitos mínimos para participação no certame
considerados necessários à garantia da execução do contrato, à
segurança e perfeição da obra ou do serviço, à regularidade do
fornecimento ou ao atendimento de qualquer outro interesse
público. (Fundamentação legal dada pelo art. 3º
§ 1º, inciso I da Lei 8.666/93).” (grifamos)

2.28. Além disso, há exigências específicas para aquele que presta serviços de limpeza e conservação em
hospitais, eis que há relevante diferença na execução da limpeza e do recolhimento do lixo comum e o
contaminado. Este último exige maior capacitação do prestador de serviços, sobretudo, para resguardar a
saúde de usuários e funcionários. O Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive, já se manifestou sobre isso,
conforme abaixo demonstrado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA EDITAL DE PREGÃO - NÃO RESTRIÇÃO DO CARÁTER
COMPETITIVO DO CERTAME - OBSERVAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
ESPECIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALIDADE TÉCNICA LIMINAR CASSADA - AGRAVO.
PROVIDO. I - In casu, ao inverso das considerações lançadas na
decisão agravada (fls.49/55), não vemos no instrumento convocatório
em análise (fls.146/63), cláusulas (itens) de caráter excessivo ou
restritivo do certame, em ofensa aos princípios da isonomia, da
competitividade e/ou da legalidade. II - Com efeito, a exceção do item
6.5, relacionado à exigência de garantia de proposta, vedada pelo
artigo 5º, inciso I, da Lei n.º 10.520/02, todos os demais itens,
vinculados a demonstração de qualificação (capacidade) técnica
dos licitantes, cujo preenchimento a agravada intentava se furtar,
não elidiam o caráter competitivo do certame, ao contrário disso,
mostraram-se absolutamente necessários à garantia da fiel
execução do contrato, na medida em que, tendo-se como objeto a
prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização
hospitalar com controle de resíduos, caberia ser atendido os
requisitos previstos em lei especial, no caso, a Resolução da
ANVISA (RDC n.º 306/2004) e o Código de Saúde do Estado do
Maranhão - Lei Complementa n.º 039, na forma que dispõe o artigo
30, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93. III - Por sua vez, os itens 7.4.5 e
7.4.6, relacionavam-se por completo com o objeto licitado, visto
que, tais exigências visavam assegurar a mais perfeita execução
dos serviços de controle e manuseio dos resíduos hospitalares,
em consonância ao objeto licitado e em conformidade com a
Resolução da ANVISA (RDC n.º 306/2004), não sendo nenhum
exagero ou irrazoabilidade no caso em voga, a comprovação de
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que o licitante possui pessoal treinado (entende-se, qualificado)
em biossegurança, bem como, licença ambiental expedida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAN, ressaltando-se,
nesse particular, que o documento de fls. 248 (fls.134, dos originais),
não credencia a agravada ao exercício da atividade de limpeza em
prédios, domicílios e hospitais, vez que, tal documento se refere a
terceira pessoa, com número de CNPJ completamente diverso do seu,
circunstância essa, flagrantemente inobservada pelo magistrado a quo.
IV - Decorre, então, que a finalidade do procedimento licitatório não é
só selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública,
como também assegurar a observância do princípio constitucional da
isonomia, facultando a todos, sem distinção, nem privilégios, a
oportunidade de contratar com o Poder Público, revestindo-se de plena
legalidade as exigências necessárias à garantia do fiel, adequado e
eficaz cumprimento do contrato, devendo-se para tanto, a devida
habilitação dos licitantes, condição essa que não fora atendida pela
agravada, sendo de comum sabedoria forense que a vinculação aos
termos e às exigências do edital de licitação (Lei n.º 8.666/1993, art.
41, caput) deve ser observada por todos os licitantes, não podendo a
exigência nele prevista ser afastada para alguns deles, sob pena,
também, de igualmente ser ofendido o princípio da isonomia dos
licitantes (art. 3º, da Lei n.º 8.666/1993). Agravo conhecido e provido.
Unânime.
(FONTE: TJ/MA. Acórdão nº 0926652010. Agravo de Instrumento nº
0002191-19.2010.8.10.0000. 4ª Câmara Cível. Rela: Desa. Anildes
Cruz. Publicação DJE 28/06/2010.)

2.29. Como dito, a comprovação de qualificação técnica deve ser mensurada de forma suficiente para
demonstrar a aptidão técnica da licitante ao fornecimento, ou prestação do serviço, objeto da licitação. Esta
suficiência, como vimos, submete-se ao rigor da Lei.

2.30. A legalidade é, portanto, fundamento basilar para execução do presente ato administrativo, sendo que
o legislador, ao enunciar os princípios informadores da Administração Pública, direta e indireta, através da
Constituição Federal, em seu art. 372, determinou incisivamente que os agentes públicos devem pautar sua
conduta administrativa obedecendo aos princípios ali estabelecidos (legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência), atribuindo destaque ao da legalidade, que limita a atuação do
administrador às determinações legais (reserva legal). A norma é, portanto, o verdadeiro centro do universo
administrativo; não o administrador.

2.31. A contratação, objeto deste Termo de referência, dar-se-á por meio de seleção de proposta, via Sistema
de Registro de Preços – SRP, na modalidade Pregão, regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e suas alterações,
aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por
se tratar de objeto comum.
3. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá
ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame
licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
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3.2. As aquisições ou contratações não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente
do número de órgãos não participantes que aderirem.
4. LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. Os serviços serão executados em diversas unidades de saúde e unidades administrativas da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís – SEMUS, conforme especificado no anexo I.
5. DOS SERVIÇOS
5.1. A CONTRATADA fornecerá mão de obra (Instrução Normativa n° 05/2017, Portaria nº 02 de 08 de Abril
de 2009 e Portaria MTE n° 485), materiais de Limpeza/Higiene (Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA
RDC n°306 e Equipamentos (IN-02), por sua conta, compreendendo a Gestão e Execução dos serviços nas
instalações de Unidades de Saúde mencionadas.
5.2. A execução dos serviços seguirá os parâmetros estabelecidos no RESUMO DOS QUANTITATIVOS E
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS parte integrante deste Termo Referência quanto a locais, quantitativos,
turnos e horários de funcionamentos das Unidades Hospitalares e Administrativas, considerando
produtividades mínimas estabelecidas na IN -05/2017.
5.3. A execução efetiva dos serviços deverá ser atestada, mediante a posição de carimbo na nota fiscal e na
fatura, através de preenchimento e assinatura do diretor ou do administrador da Unidade de Saúde
correspondente.
6. SERVIÇOS DE LIMPEZA - AREA ADMINISTRATIVA
6.1. DESCRIÇÃO E PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREAS
INTERNAS PISOS FRIOS:
a) Remoção com pano úmido de pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris,
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos,
extintores de incêndio, entre outros;
b) Lavagem dos cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum;
c) Remoção dos capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando pó;
d) Lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetante, duas
vezes ao dia;
e) Varrição e aplicação de pano úmido e polimento dos balcões e pisos;
f) Varrição dos pisos de cimento (áreas livres);
g) Limpeza com saneamentos domissanitários dos pisos de sanitários, copas e outras áreas molhadas,
duas vezes ao dia;
h) Abastecimento dos sanitários com papel toalha, higiênico e sabonete líquido, sempre que necessário;
i) Retirada do pó dos telefones com flanela e aplicação de produtos adequados para a limpeza dos
mesmos;
j) Limpar com produtos adequados tampos de mesas e assentos dos refeitórios antes e após as
refeições;
k) Retirada de lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendoos para local indicado pela administração;
l) Limpeza de corrimãos;
m) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nos locais indicados neste Termo de
Referência, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis nos termos da IN/MARE nº 01, de 19 de janeiro de 2010, ficando sob
responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas localidades em que não houver
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associação ou cooperativa para esse fim.
6.1.1.

SEMANALMENTE UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;
Limpeza com produtos adequados das portas e divisórias;
Limpeza com produto apropriados, das forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
Limpeza e polimento de todos os metais, com válvulas, registros, cifões, fechaduras e entre outros;
Limpeza dos espelhos com produtos adequados;
Retirada de pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
Lavar convenientemente, interna e externamente janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros em
geral;
h) Execução dos demais serviços considerados necessários à frequência semanal;
i) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nos locais indicados neste Termo de
Referência, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis nos termos da IN/MARE nº 01, de 19 de janeiro de 2010, ficando sob
responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas localidades em que não houver
associação ou cooperativa para esse fim.
6.1.2. MENSALMENTE UMA VEZ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Limpeza de todas as luminárias, por dentro e por fora;
Limpeza de forros paredes e rodapés;
Limpar cortinas com equipamentos e acessórios adequados;
Limpar persianas com produtos adequados;
Limpezas e lubrificação de dobradiças de portas, grades, basculantes, caixilhos e entre outros;
Manutenção do tratamento do piso, conforme programação específica;
Revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;
Coletar, transportar e destinar papel e outros resíduos recicláveis gerados nos laboratórios e demais
dependências do CONTRATANTE para cooperativas ou demais localidades determinadas pela
Administração, ficando sob responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas
localidades em que não houver associação ou cooperativa para esse fim.

6.1.3. SEMESTRALMENTE UMA VEZ:
a) Lavagem das paredes externas, revestidas com pastilhas ou pintura;
b) Limpar as calhas pluviais do telhado do prédio.
6.1.4. ESQUADRIAS EXTERNAS:
a) QUINZENALMENTE: Limpeza de todos os vidros face interna e externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;
b) SEMESTRALMENTE: Limpeza das fachadas envidraçadas face externa, em conformidade com as
normas de Segurança do Trabalho, aplicando-lhes produtos ante embaçantes.
6.1.5. ÁREAS EXTERNAS
6.1.5.1.
DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:
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a)
b)
c)
d)

Remoção de capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
Varrição da área de acesso e estacionamento;
Varrição das demais áreas pavimentadas;
Retirada de lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendoos para local indicado pela administração;
e) Demais serviços considerados necessários à frequência diária.
6.1.5.2.

SEMANALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:

a) Limpeza e polimento de todos os metais (torneiras, válvulas, registros etc.);
b) Varrição com retirada de detritos e folhagens das áreas verdes;
c) Demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
7. SERVIÇOS DE LIMPEZA - AREA HOSPITALAR
7.1. DIARIAMENTE OU SEMPRE QUE NECESSARIO NAS ÁREAS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO A
SEGUIR
7.1.1. NAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS
Limpeza e desinfecção de pisos, balcões, maçanetas, divisórias, móveis e utensílios, camas, berços,
incubadoras, mesas de cabeceira, suporte para soro, equipamentos hospitalares, macas, instalações
sanitárias, coletores de detritos, extintores de incêndio, telefones, lixeiras, limpeza externa de aparelhos de
ar condicionado, posto de enfermagem, dispensadores, saboneteiras (limpeza das faces interna e externa
sempre ao término do sabão) e papeleiras.
Abastecimento, sempre que necessário, com papel toalha e sabonete líquido.
OBS:
a) Deverão ser realizadas a limpeza e a desinfecção terminais de leitos, camas, colchões, travesseiros,
mesas de cabeceiras e suporte de soro;
b) Na limpeza e na desinfecção das salas de necropsia, incluir seus anexos e utensílios, inclusive com
recolhimento de resíduos e com limpeza das dependências logo após cada procedimento. É
terminantemente proibido o uso de vassoura. A varredura deverá ser úmida em todas as áreas
citadas.
7.1.2.

NAS ÁREAS NÃO CRÍTICAS:

a) Limpeza de pisos, portas, divisórias, mobiliários, instalações sanitárias, lixeiras, extintores de
incêndio, telefones, circulações, escadarias sociais, elevadores de serviço e enceramento de pisos,
que necessitem desse serviço, a critério da Administração da Unidade. Antes do encerramento é
obrigatória a lavagem de todo o piso a ser encerrado.
7.1.3. EM TODAS AS ÁREAS:
a) Limpeza com água e sabão e desobstrução de raios de escoamento, desentupindo-os quando
necessário desde que isto não implique em mão-de-obra de bombeiro ou pedreiro;
b) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% nos bebedouros;
c) Limpeza externa com água e sabão de aparelhos de ar condicionado;
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d) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% dos aparelhos telefônicos de todas as
áreas, inclusive os telefones públicos para uso dos pacientes;
e) Varredura de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas da Unidade;
f) Limpeza com água e sabão e remoção de manchas de pisos e paredes;
g) Poda e rega diárias de jardins, gramados, jardineiras e vasos com plantas;
h) Segregação, acondicionamento, transporte interno dos RSS (resíduos de serviços de saúde),
obedecendo a RDC nº. 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA;
i) Limpeza de dispensadores, papeleiras e saboneteiras (limpeza das faces interna e externa sempre
ao término do sabão);
j) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% dos patinhos e comadres;
k) Os funcionários da empresa de limpeza deverão recolher a caixa de acondicionamento de materiais
pertucortantes (que devera estar lacrada) e repor outra caixa montada no momento do recolhimento.
7.1.4.

SEMANALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS, E/OU SEMPRE QUE NECESSARIO:

a) Lavagem geral com água e sabão de pisos, paredes, portas, corredores, tetos, rodapés, parapeitos,
janelas, halls de entrada, elevadores, ponto de luz fluorescente e incandescente, luminárias em geral,
parte interna e externa dos prédios, escadas e cortinas, persianas, áreas acarpetadas, grades,
pedestais, móveis e demais áreas de circulação;
b) Limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado e dos ventiladores;
c) Limpeza dos espelhos com pano umedecido em álcool;
d) Troca da areia das caixas coletoras de cigarro;
e) Lavagem geral das áreas internas e externas, incluindo calçadas e pátios;
f) Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, entre outros;
g) Encerramento dos pisos vitrificados e de madeira com cera inodora e antiderrapante, própria para
utilização em Unidades Hospitalares;
h) Limpeza das geladeiras (parte interna e externa) em uso nos setores e da geladeira de cadáveres,
sob orientação de funcionário da manutenção do hospital.
7.1.5.

QUINZENALMENTE, EM TODAS AS AREAS, OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO:

a) Limpeza com água e sabão dos vidros e vidraças (parte interna e externa);
b) Limpeza com pano úmido das plantas ornamentais, naturais ou artificiais, e polimento dos respectivos
vasos com produto próprio;
c) Limpeza com água e sabão de tetos, paredes e marquises;
d) Lustro de moveis e superfícies de madeira com uso de produtos aprovados pelo Ministério da Saúde;
e) Limpeza de luminárias externas e placas de comunicação visual.
7.1.6.

MENSALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS

a) Limpeza geral.
8. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITARIOS
São substâncias ou materiais destinados a higienização, 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 objetos inanimados ou ambientes;
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b) Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de
uso doméstico;
c) Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido;
d) São equiparados aos produtos domissanitários os detergente e desinfetantes e respectivos
congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às
mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao consumo
e fiscalização.
9. TIPOS DE LIMPEZA PRECONIZADOS
a) Limpeza concorrente ou diária: é o processo de limpeza diária, com a finalidade de remover a
sujidade e repor o material de higiene;
b) Limpeza terminal: é o processo de limpeza e/ou desinfecção de toda a área hospitalar, incluindo
todas as superfícies, mobiliários e equipamentos, com a finalidade de remover a sujidade e diminuir
a contaminação ambiental, abastecendo as unidades com material de higiene e será realizada
sempre que se fizer necessária.
10. MÉTODOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA DE SUPERFICIES
a) Limpeza Úmida: Consiste na utilização da água, como elemento principal da remoção da sujidade,
podendo ser por processo manual ou mecânico;
b) Limpeza com Jatos Vapor de Água: Trata-se de alternativa de inovação tecnológica por meio de
limpeza realizada com equipamento com jatos de vapor d’água, saturada por pressão, sendo
destinada predominantemente para a limpeza terminal. Sua utilização será precedida de avaliação,
pela contratante, das vantagens e desvantagens;
c) Limpeza Seca: Consiste na retirada de sujidade, pó ou poeira se a utilização de água. A limpeza com
vassoura é recomendável somente em áreas externas.
11. DESINFECÇÃO
a) A desinfecção é o processo aplicado a superfícies inertes, que elimina microrganismos na forma
vegetativa, não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos. Pode ser realizada por meio
de químicos ou físicos;
b) Utilizar na prestação de serviços somente produtos que possuam garantia de qualidade, série NB9000 da ABNT ou substitutivo, bem como atender os requisitos básicos estabelecidos pela legislação
vigente e submetidos a previa apreciação e aprovação da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar; disponibilizar germicida que possuam Certificado de Registro no Ministério da Saúde,
contendo as características básicas do produto aprovado e Laudos específicos.
12.

PRODUTOS UTILIZADOS
a) Germicidas: são agentes químicos que inibem ou destroem os microrganismos, podendo ou não
destruir esporos. São classificados em: esterilizante, desinfetantes e antissépticos. Na seleção dos
germicidas há necessidade de considerar: a necessidade de seu uso e a avaliação dos produtos
disponíveis no mercado (formulação, ação sobre patógenos, efeitos de alcalinidade ou acidez;
incompatibilidade, corrosividade, efeitos tóxicos, susceptibilidade às inativações por matérias
orgânicas, efeito cumulativo e/ou residual e custos);
b) Desinfetantes: são agentes químicos capazes de destruir microrganismos na forma vegetativa,
podendo destruir parcialmente os esporos, em artigos ou superfícies, sendo divididos segundo seu
nível de atividade em alto, médio ou baixo;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
c) Detergentes de baixo nível (sanificantes): são aqueles destituídos de ação turbeculicida, esporicida
e virucida, devendo ter baixa toxicidade;
d) Detergentes: são substâncias tensoativos, solúveis em água e dotadas de capacidade de emulcificar
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 a sua ação corrosiva;
f) Cloro orgânico: o dicloroisocianureto de sódio age da mesma forma que hipoclorito de sódio.
Apresentado em pó e pode ser associado a tensoativos. Para a desinfecção de superfícies fixas é
utilizado numa concentração de 3%;
g) Álcoois: o mais utilizado é o álcool etílico, por possuir maior atividade germicida, menor custo e
toxicidade. Para a desinfecção de superfícies recomenda-se a concentração de 77% volume/volume,
que corresponde a 70% em peso/volume. O uso em acrílico, borrachas e tubos plásticos é contra
indicado, pois podem danificá-los.
13. MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS
NAS UNIDADES DE SAÚDE
13.1. MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

1

Aplicador de Cera
Caixa p/ coleta de Perfuro-Cortante, com
tampa, capacidade 1,5 litros (com desconector
de agulhas)
Caixa p/ coleta de Perfuro-cortante, com
tampa, capacidade 13 litros (com desconector
de agulhas)
Cera Impermeabilizante 2 em 1
Desincrustante Germicida
Desinfetante
hospitalar
concentrado
(Optigerme PPT) Bombonas de 2 litros.
Desinfetante em espuma pronto uso
(Desinfetante, a base de Didecildimetilamônio
e PHMB, Spray de espuma.
Detergente Neutro (Baldes de 20 litros)
Esponja dupla face
Fibra Verde p/ limpeza
Flanela p/ limpeza
Lã de aço fina, pacote com 08 unidades
Limpa vidros, com formula desingraxante e
desencrustante, concentrado
Pano de Chão
Papel higiênico, cor branca, folha picotada, não
reciclado, macio e de primeira qualidade, rolo
de 300m

2

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unidade

QUANT
TOTAL
38

VIDA ÚTIL
(MESES)
1

Unidade

920

1

Unidade

1.106

1

Litro
Litro

646
74

1
1

Litro

147

1

Litro

147

1

Litro
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote

1.474
1.474
2.955
5.537
415

1
1
1
1
1

Litro

18

1

Unidade

3.692

1

Rolo

2.353

1
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Papel Toalha em folha não reciclado (branco)
fardo com 1000 folhas
Removedor de Cera
Sabonete Líquido para mãos em refil
Saco Plástico de Lixo Hospitalar, capacidade
100 litros
Saco Plástico de Lixo Hospitalar, capacidade
50 litros
Saco Plástico para lixo, capacidade 200 litros
Saco Plástico para lixo, capacidade 50 litros
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade
50 litros, cor: azul
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade
50 litros, cor: amarelo
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade
50 litros, cor: vermelho
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade
50 litros, cor: verde

Fardo

7.382

1

Litro
Litro

593
3.138

1
1

Cento

443

1

Cento

553

1

Cento
Cento

591
923

1
1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

13.2. MATERIAL PERMANENTE:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIÇÃO

Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Azul – áreas
Administrativas)
Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Amarela – áreas
Críticas)
Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Vermelha –
Banheiros)
Cesto Telado
Disco de Feltro para Enceradeira (400mm)
Escova Plástica
Lâmina para Raspador
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade
15 litros
Lixeira Marfinite com Tampa e Pedal, capacidade
100 litros
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade
25 litros
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade
50 litros
MOP Úmido sem cabeleira, com cabo de
alumínio
Pá Coletora de lixo com vassoura
Porta Papel Higiênico Plástico ABS
Porta Papel Toalha Inter folhado
Raspador para Piso, com cabo de alumínio
Refil aplicador de cera

UND

QUANT
TOTAL

VIDA
ÚTIL
(MESES)

Unidade

1.183

3

Unidade

1.183

3

Unidade

1.183

3

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

185
442
184
294

12
2
3
6

Unidade

224

12

Unidade

87

12

Unidade

743

12

Unidade

184

12

Unidade

297

6

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Par

111
446
411
28
49

6
12
12
6
3
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18
19
20
21
22
23

Refil para saboneteira
Rodo
Saboneteira para sabonete líquido
Suporte de Fibra (LT)
Vassoura de Piaçava
Vassoura Sanitária

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

1.328
775
672
557
94
774

12
3
12
12
3
3

13.3. EQUIPAMENTOS:
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT
TOTAL

1
2

Aspirador de Pó
Carrinho de mão (Pneu com Câmara)
Carro coletor para resíduos, capacidade 1000
litros
Carro Funcional Completo
Container, capacidade 1200 litros
Enceradeira Industrial 400mm
Escada de Alumínio
Facão para Mato 16”, lâmina de aço carbono e
cabo de Polipropileno
Feiticeira para limpeza de carpetes, medidas: 6
cm (alutra) x 19,5cm (largura) x 27cm
(comprimento)
Máquina de lavar com jato d’água de Alta
Pressão, com jato de potência mínima de
1.600W
Mangueira com 30 metros
Roçadeira com fio de nylon (a gasolina), com
ignição eletrônica, Sistema antivibratório e
cinturão, e óculos de proteção, modelo FS 85 ou
FS 80
Tesoura para cerca-viva com lâmina de 12
polegadas e cabo de madeiras

Unidade
Unidade

19
19

VIDA
ÚTIL
(MESES)
60
60

Unidade

111

60

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

111
40
24
20

60
60
60
60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

Unidade

20

60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

3
4
5
6
7
8

9

10
11

12

13

13.4. PRODUTOS TÉCNICOS/SIMILARES:
a) Solvente desodorizado (Éter Glicólico), Tensoativo não iônico (álcool etoxilado), Tenso ativo aniônico
(Xileno Sulfônico) e sequestrantes: Limpeza pesada e remoção de ceras velhas;
b) Matéria Ativa Aniônica (Dodecibenzeno Sulfonato de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio) e
conservante e corante: Limpeza de piso impermeabilizado e de pisos em áreas alimentícias;
c) Tensoativo não iônico (Nonil Fenol Etileno Glicol), agentes bactericidas (Quaternário de
Amônio/Formaldeído), perfume (Lavanda) e corante: Para superfície que exijam desinfecção e
limpeza;
d) Matéria Ativa não iônica (Lauril Éter Sulfato de Sódio), Tenso ativo Anfótero (Cocoamidopropil
Betaína), perfume e conservantes: Áreas Hospitalares;
e) Matéria Ativa não iônica (Lauril Éter Sulfato de Sódio), Aditivo Coalescente (Éter Butilíco de Etileno
Glicol), perfume e corante: Áreas Hospitalares;
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f)

Tensoativo não Iônico (Nonil Fenol Etileno Glicol), agentes bactericidas (Quaternário de
amônio/Formaldeído), perfume (floral) e corante: Áreas e superfícies que exijam desinfecção e
limpeza;
g) Matéria ativa clorada (Dicloroisocianurato de Sódio), Tenso ativo aniônico (Dodecilbenzenosulfonato
de Sódio), Agentes sequestrantes/Complexantes (Poli fosfatos) e Agentes alcalinizantes
(Carbonatos/Sulfato de Sódio): Limpeza/desinfecção de superfícies fixas;
h) Polímeros (Acrílicos/ Polietileno), Agentes Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agentes Nivelantes
(Tenso ativo carboxifluorado), Agentes Conservantes e Agentes Plastificantes: Todos os tipos de
pisos laváveis;
i) Matéria ativa aniônica (Dodecibenzeno Sulfanato de Sódio), Tensoativo não iônico (Nonil Fenol
Etoxilado, Dietanolamida de ácido graxo), Perfume (Essência Floral), conservantes e corantes:
Limpeza de piso, paredes, vidros, portas, móveis e aço;
j) Polímero Acrílico, Agente Plastificante, Agente Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agente Nivelantes
(Tenso ativo Carboxifluorado) e Agentes conservantes: Para pisos porosos e laváveis, como, granilite,
marmorite e pedra tipo ardósia, paviflex, lajotas e entre outros;
k) Polímeros (Acrílicos/Polietileno), Agente Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agente Nivelantes (Tenso
ativo Carboxifluorado), Agente Plastificante e Agente conservante: Para todos os tipos de piso
laváveis.
14. RESÍDUOS
14.1. Proceder ao recolhimento de resíduos, conforme legislação vigente e o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde da Unidade Contratante e demais exigências legais nos termos da Resolução
Conjunta SS/SMA/SJDC nº. 1, de 29 de junho de 1998, que aprova as Diretrizes Básicas e Regulamento
Técnico para apresentação e aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços da
Saúde em consonância com as determinações contidas na Resolução da Diretoria Colegiada Nº 306/2004 da
ANVISA.
14.3. O procedimento de recolhimento de resíduos hospitalares deve sempre contemplar as etapas de
segregação, coleta interna, armazenamento, transporte interno, com vistas ao transporte externo, tratamento
e disposição final, sempre obedecendo as normas da ANVISA, ABNT e demais legislações vigentes. Tais
resíduos somente podem ser controlados e manuseados por pessoal devidamente treinado e qualificado, haja
vista a alto risco de infecção.
14.4.

GRUPOS DE RESÍDUOS:

14.4.1. GRUPO A – resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido à
presença de agentes biológicos. Enquadram-se neste grupo, dentre outros: sangue e hemoderivados; animais
usados em experimentação, bem como os materiais que tenham entrado em contato com os mesmos:
excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de cultura; tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas; filtros
de gases aspirados de áreas contaminadas; resíduos advindos de área de isolamento; restos alimentares de
unidade de isolamento; resíduos de laboratórios de análises clinicas; resíduos de unidades de atendimento
ambulatorial; resíduos sanitários de unidade de internação e de enfermaria e animais mortos a bordo dos
meios transporte. Neste grupo incluem-se, dentre outros, os objetos perfurantes ou cortantes, capazes de
causas punctura ou corte, tais como lâminas de barbear, bisturi, agulhas, escalpes, vidros quebrados etc.,
provenientes de estabelecimentos prestadores de serviços de saúde.
14.4.2. GRUPO B – resíduos que apresentam risco potencial á saúde e ao meio ambiente devido as suas
características químicas. enquadram-se neste grupo, dentre outras:
a) Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados;
b) Resíduos farmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não- utilizados);
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c) Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10004 da ABNT (tóxicos,
corrosivos, inflamáveis e reativos).
14.4.3. GRUPO C – rejeitos radiativos; enquadram-se neste grupo os materiais radioativos ou contaminados
com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços de medicina nuclear e
radioterapia, segundo resolução CNEN 6.05.
14.4.4. GRUPO D – resíduos comuns são todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos
anteriormente.
15. DEMAIS CONSIDERAÇÕES
a) Os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) têm por finalidade a proteção do indivíduo durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de óculos, luvas grossas, capa de chuva, cintos de
segurança para janelas, vidros e outros;
b) Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) têm por finalidade a proteção coletiva durante a
realização de determinadas tarefas. É composto de placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e
outros;
c) Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser submetidos à prévia apreciação e aprovação
da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar da unidade Contratante;
d) Os produtos químicos relacionados pela Contratada, de acordo com sua composição, fabricante e
utilização, deverão ter registro no Ministério da Saúde e serem comprovados mediante apresentação
de cópia reprográfica autenticada (frente e verso) do Certificado de Registro expedido pela Divisão
de Produtos (DIPROD) e/ou Divisão de Produtos Saneantes Domissanitários (DISAD), da Secretária
Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde;
e) A Contratada deve apresentar relação dos equipamentos e materiais de proteção individual e coletivo
(EPI’s e EPC’s) utilizados por seus funcionários, tais como: bota de borracha. Capa de chuva,
balancim, cinto de segurança, luvas, avental, máscara, gorro e outros;
f) As técnicas de limpeza e soluções a serem utilizadas nas atividades descritas, observarão o disposto
na portaria nº. 2616, de 12/05/1998, do Ministério da Saúde, Manual de Procedimento de Artigos e
Superfícies em Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde – 1994 e Manual de Controle de
Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde – 1985;
g) As técnicas e procedimentos para a coleta de resíduos de serviço de Saúde, deverão observar as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12.810, NBR 12.807 e
NBR12.809;
h) Todos os materiais, equipamentos e produtos químicos a serem utilizados na prestação de serviços,
deverão ser fornecidos e distribuídos em quantidades necessárias e suficientes para a execução dos
serviços, exceto os itens de higiene pessoal;
i) A Limpeza Hospitalar deve seguir normas técnicas recomendadas pela Comissão de Controle de
Infecção Hospitalar, principalmente, com respeito ao treinamento, reciclagem e supervisão sistêmica
do pessoal relatório de ocorrências e demais determinações;
j) Para os profissionais que despenharem suas atividades nas Unidades Hospitalares as licitantes
deverão considerar o índice 20% a título de insalubridade. Os demais profissionais prestadores de
serviços das Unidades Administrativas não farão jus a insalubridade.
16. DA JUSTIFICATIVA
16.1. A contratação dos serviços justifica-se pela necessidade de Limpeza, Conservação e Higienização com
Hospitalar de Unidades da SEMUS, citadas no termo de referência, considerando-se que os atuais contratos
das conservadoras que cobrem tais serviços em Unidades/Postos de Saúde da SEMUS não suportam mais
prorrogação e aditivações, até que se conclua o procedimento licitatório.
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17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
17.1. O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da respectiva Ata de
Registro de Preço.
18. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
a) Instrução normativa n°05/2017;
b) Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA RDC n°306 de 07 de dezembro de 2004;
c) Portaria MTE n° 485 de 11 de novembro de 2005.
19. DA QUALIFICAÇÃO
19.1. A Contratada deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação, documentos que
comprovem a devida qualificação técnica para perfeita execução dos serviços objeto desta licitação.
Observando a legislação específica que independentemente de transcrição, passa a fazer parte deste projeto
básico, como se nele estivesse transcrita, notadamente as da Vigilância Sanitária.
19.2. As empresas licitantes deverão apresentar para comprovação da Qualificação Técnica os seguintes
documentos:
k) 01 (um) atestado, no mínimo, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, o qual
comprove que a licitante prestou, de forma satisfatória, serviços compatíveis com o objeto deste
Termo de Referência, com, no mínimo 50% das áreas de limpeza em ambiente hospitalar;
l) O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverão se referir a serviços prestados
no âmbito de sua atividade econômica principal e/ou secundária especificadas no contrato social
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas Jurídicas da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme art. 19, XV, alínea ‘b’, da IN nº 02/2008;
m) Comprovante de que o licitante possui experiência de, no mínimo, 3 (três) anos no mercado,
abrangendo todas as atividades, relativas ao objeto deste Pregão, comprovado através de atestados
de capacidade técnica conforme art. 19, § 5º, I, da IN nº 02/2008.Cadastro Técnico Federal junto ao
IBAMA, conforme determina a Instrução Normativa nº 31 de 03 de dezembro de 2009, por conter
atividades potencialmente poluidoras na prestação dos serviços ora licitados;
n) Licença ambiental expedida por órgão competente para controle, manuseio e destinação final de
resíduos, compatível com o objeto da licitação, em cumprimento aos dispositivos legais inseridos na
Resolução (RDC/ANVISA Nº 307/2004);
o) Comprovação documental do licitante de que possui pessoal treinado em biossegurança, bem como
em classificação, manejo e descarte de resíduos hospitalares, visando a perfeita execução dos
serviços objeto desta licitação e em conformidade com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC
306/2004 – ANVISA;
p) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação comprovará junto à CONTRATANTE o nível de escolaridade exigida para os
profissionais, mediante a apresentação de cópia de diploma ou certificado emitido por instituição
legalmente credenciada pelo Ministério da Educação, bem como a experiência dos mesmos, através
de cópia da Carteira de Trabalho, do contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e
regido pela legislação civil comum, ou ainda de outro documento equivalente cuja validade seja
legalmente reconhecida;
q) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja
declarada vencedora da Licitação, manterá, em São Luís - MA, sede, filial ou representação dotada
de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados,
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necessários e suficientes para a prestação dos serviços contratados;
Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados à Administração
e servidores do SEMUS, dentro da área e dependências onde serão prestados os serviços, bem como
pelo desaparecimento de bens da União e de terceiros, seja por omissão ou negligência de seus
empregados;
s) Declaração da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitação, de que, antes da homologação, apresentará Licença para funcionamento junto a
Vigilância Sanitária, conforme art. 20, § 1º, da IN nº 02/2008;
t) Será aceito o somatório de atestados para comprovar a capacidade técnica e operacional, desde que
reste demonstrada a execução concomitante dos contratos. (Acórdão nº 1214-17/13-P – TCU).
r)

19.3.

Deverão ser encaminhados, também, os seguintes documentos:

a) Declaração da LICITANTE de que os serviços ofertados atendem integralmente a todos os requisitos
especificados neste Edital e seus anexos;
b) Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por
meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da
apresentação da proposta;
c) Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro (Ativo Circulante - Passivo Circulante) de, no mínimo,
16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado da contratação,
tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;
d) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao último exercício social, comprovando
índices de Liquidez Geral – LG, Liquidez Corrente – LC, e Solvência Geral – SG superiores a 1 (um).
19.4. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de que não possui em seu Quadro de
Pessoal empregados menores de idade e a Declaração de Elaboração Independente de Proposta serão
disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico.
19.5. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011).
19.6.
19.6.1.

As licitantes devem, ainda, apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação:
Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante:

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades
simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
19.6.2.

Relativamente à REGULARIDADE FISCAL da licitante:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal) e Estadual ou
Municipal, conforme o caso, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93,
dentro do prazo de validade;
c) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, conforme alínea "a",
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do art. 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado;
d) Certidão Negativa de Débito – CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa às contribuições
sociais, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Lei nº 8.212/1991), devidamente
atualizada;
e) A prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal, para fins de habilitação na presente
licitação, será exigida em de acordo com os tributos inerentes ao objeto constante deste Edital.
f) A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou municipais, para fins
de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei.
19.6.3.

Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante:

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo distribuidor da sede
da licitante;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios.
19.6.4. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis
assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada ou autenticada
na Junta Comercial;
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com
os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006:
i. por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis)
registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou
ii. por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante;
d) sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
e) no balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
20. DA VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)
a) As empresas participantes da licitação poderão realizar vista técnica (facultativa) em todas as
unidades com objetivo de conhecer as peculiaridades e características dos locais onde os serviços
serão executados, equipamentos e materiais a serem fornecidos e dos horários da prestação dos
serviços. Os quantitativos e especificações de materiais e equipamentos estão relacionados em
anexo deste termo de referência e deverão ser obrigatoriamente seguidos pelos licitantes e sem a
estes se limitarem. A indicação dos locais com seus respectivos endereços encontra-se no item 22
deste TR;
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b) Caso a licitante faça a opção por fazer a visita técnica, esta visita deverá ser realizada por
profissional habilitado pela licitante até 02 (dois) dias úteis antes da abertura das propostas, em
horário comercial, onde os representantes das empresas deverão estar presentes nas dependências
do SAMU 192 juntamente com o Superintendente de Informação da Saúde da SEMUS ou técnico
designado pelo membro da Direção do SAMU 192 ou representante designado pela mesma;
c) Caso a licitante faça a opção por não fazer a visita técnica, deverá apresentar Declaração de
Renúncia a Visita Técnica, em papel a timbrado da empresa e assinada pelo responsável legal no
processo licitatório, ao local e instalações onde serão prestados os serviços constante do Edital, e
que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos
serviços, bem como coletou todas a informações, e de todos os elementos necessários à perfeita
elaboração da Proposta, responsabilizando-se por manter as garantias que vinculam sua Proposta
ao processo licitatório.
21. DO PRAZO DO CONTRATO
21.1. A contratação oriunda da ATA de Registro de Preços terá a duração de 12 (doze) meses, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta)
meses, por se tratar de “Serviços Contínuos” em conformidade com o Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.
22. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
22.1. A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e
dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza
dos prédios e demais atividades correlatas, obrigar-se-á:
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
c) Manter disciplinas nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
d) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos equipamentos de Proteção Individual - EPI´s;
e) Manter sediado junto a Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
f) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede
elétrica;
g) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como:
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc.;
h) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
i) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos
mesmos permanecendo no local de trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a
orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de
reportarem-se , quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)

q)
r)
s)
t)
u)
v)

Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;
Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Administração;
Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato, conforme exigência legal;
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, e equipamentos, ferramentas e
utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequados, com a observância ás recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade necessárias;
Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios,
objetivando a correta execução dos serviços;
Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina
de funcionamento da Administração;
Observar e cumprir todas as legislações e regulamentações garantindo a perfeita execução dos
serviços;
Manter nos postos de trabalho pessoal treinado e qualificado conforme normas e procedimentos de
controle de resíduos;
A contratada, no decorrer da execução contratual, utilizará a quantidade de mão de obra necessária
a perfeita execução dos serviços, aplicando tecnologia que apresente melhoras na qualidade e
produtividade das atividades desenvolvidas e, também, não represente aumento no custo à
CONTRATANTE.

23. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento dos documentos de cobrança, no prazo previsto nas condições de pagamento,
desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade das normas contratuais e de acordo
com as exigências da legislação aplicável;
b) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução do fornecimento afeto a
sua responsabilidade;
c) Prestar informações e esclarecimentos, inerentes a este instrumento, que venham a ser solicitados
pelos empregados ou prepostos da CONTRATADA.
24. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
24.1. Não obstante a contratada seja a única, a exclusiva, responsável pela execução de todos os serviços,
a administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por
prepostos designados, podendo para isso:
a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da contratada que
estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência
na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
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b) Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para comprovar o
registro de função profissional;
c) Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitários ou equipamento cujo uso
considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda,
que não atendem às necessidades.
25. RESUMO DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
25.1. Relacionamos o total das áreas das Unidades Hospitalares e Administrativas relacionadas no Anexo I,
turnos e demais especificações que servirão de base para elaboração da proposta comercial:
ÁREA TOTAL DAS UNIDADES DE
SAÚDE E DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

TOTAL DA
ÁREA EM
M²

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

A) ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR E AFINS
24 horas (12 x 36 horas) – com insalubridade

38.953,70

R$ 18,20

R$ 709.230,65

35.759,96

R$ 7,82

R$ 279.759,72

74.055,98

R$ 4,03

R$ 298.802,13

D) ESQUADRIA EXTERNA
Com insalubridade

13.855,18

R$ 4,08

R$ 56.550,19

E) FACHADA ENVIDRAÇADA
Com insalubridade

3.229,72

R$ 0,31

R$ 999,32

F) ÁREA LIVRE
44 horas – sem insalubridade

35.783,86

R$ 4,51

R$ 161.633,58

B) ÁREA INTERNA
12 horas diurnas (12 x 36 horas) – com
insalubridade
C) ÁREA EXTERNA
12 horas diurnas (12 x 36 horas) – com
insalubridade

V1) VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

V1 = A x 4

R$ 2.836.922,63

V2) VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

V2 = (B+C+D+E) x 2

R$ 1.272.222,73

V3) VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

V3 = F x 1

R$ 161.633,58

VTM = V1 + V2 + V3

R$ 4.270.778,94

VTA = 12XVTM

R$ 51.249.347,29

VTM) VALOR TOTAL MENSAL
SERVIÇOS
VTA) VALOR TOTAL ANUAL
SERVIÇOS

DOS
DOS

OBSERVAÇÕES:
a) A frequência diária de limpeza foi prevista de acordo com a necessidade de limpeza concorrente e
terminal nos diversos setores da Contratante. Poderá acontecer a limpeza imediata, terminal e
manutenção sempre que necessário ou quando existir intercorrências;
b) Nos setores Centro Cirúrgico e Centro Obstétrico, são identificados a frequência diária: “após
procedimentos”. Este termo significa que deverá ser efetuado procedimento de limpeza concorrente
após procedimentos realizados com pacientes;
c) Os profissionais lotados nas Unidades Hospitalares terão direito a 40% de insalubridade;
d) Os profissionais que trabalharem em horário noturno terão direito a adicional noturno conforme

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
legislação;
e) Os profissionais que trabalharem em turno de 12x36h terão direito ao intervalo intrajornada de 30
minutos para almoço/janta.
26. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
26.1. O valor para a perfeita execução dos serviços, objeto deste TR, será de: VALOR ESTIMADO MENSAL
R$ 4.270.778,94 (Quatro milhões, duzentos e setenta mil, setecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro
centavos), VALOR ESTIMADO ANUAL R$ 51.249.347,29 (Cinquenta e um milhões, duzentos e quarenta e
nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), conforme pesquisa de mercado.
27. DAS SANÇÕES
27.1. Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentara documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
à ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – MA,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Termo de Referência e das
demais cominações Legais.
27.2. O Contrato sujeitar-se-á no caso de atraso injustificado, assim considerando pela Administração,
execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93 e do
Artigo 7º, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração.
27.2.1. ADVERTÊNCIA – A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções
cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas,
inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização da Contratante.
27.2.2. MULTAS – na seguinte forma:
a) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do serviço não entregue, por dia de atraso,
no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) De 10% (dez por cento de ponto percentual) do valor total do contrato, no caso da recusa injustificada
em assinar o contrato e/ou atraso injustificado na assinatura do mesmo;
c) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
de item, após a emissão do Empenho;
d) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
do contrato por parte da contratada de forma injustiçada;
e) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto
contratado.
27.2.3. SUSPENSÕES TEMPORÁRIAS de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante, pelo período de até 02 (dois anos), caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses
estabelecidas no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e
caso ocorra duas advertências prevista no Subitem 27.2.1.
27.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contrata com a Contratante a ser aplicada em razão da
presente contratação, o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
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qualquer tributo;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos
praticados.
27.4. Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega
consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isenta total ou parcialmente
da multa.
27.5. As sanções previstas nos subitens 27.2.1, poderão também ser aplicadas concomitantemente com a do
subitem 27.2.2, facultada a defesa prévia da interessada no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir
da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção do subitem 27.2.2.
27.6. As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$ 10,00 (dez
reais) serão abonadas.
28.

DO PAGAMENTO

28.1. O pagamento será efetuado mês a mês, até 12 (doze) meses, podendo chegar a 60 (sessenta) meses
caso haja renovações, após assinatura do contrato, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao
mês trabalhado.
28.2. A CONTRATANTE poderá suspender o pagamento, nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possa, de qualquer
forma, prejudicar ao Município;
b) Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a Contratante, que provenha de execução
do objeto contratual.
28.3. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta
demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:
a)
b)
c)
d)
e)

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de ISS;
Certidão Negativa de FGTS;
Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
E Outros, que sejam necessários para a realização do certame.

29. DO FISCAL DO CONTRATO
29.1. A contratação será fiscalizada por servidores indicados através de portaria pela autoridade competente
da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
30. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30.1. A CONTRATANTE terá direito, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar quaisquer serviços, que de alguma
forma, não estejam em estrita conformidade com os requisitos especificados.
30.2. CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
31. DO FORO
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31.1. Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
São Luís (MA), 13 de abril de 2020.

Francílio Ramos Santos
Coordenador de Serviços Gerais – CSG
Matrícula: 521.866-2
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL, instituição criada e
constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e regulamentada através do Decreto
Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob
o n.º 06.307.102/0001-30, com sede na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, CPF Nº
neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. _________________, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n.º 5.450, de 31 de maio
de 2005, n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.º 44.406, de 09 de setembro de 2013 e
demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º
___/____/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos itens X XX XX XX, adjudicados a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CNPJ
n.º
XXXXXXXXXXXX,
com
sede
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neste ato representada por seu Sócio
Administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG n.º XXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXX, HOMOLOGADO
pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (CARGO).
1. DO OBJETO
A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa que
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para atender a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme especificações
constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n.º ___/___/CPL/PMSL,
que é parte integrante desta Ata.
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º XXXXXXXXXXXXX, no valor
Total de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
2.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação referente a proposta da
beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QUANT.

UNIT.
(R$)

TOTAL
(R$)

3. DA VALIDADE DA ATA
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para
futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
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4.1. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade
dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover
as negociações junto ao fornecedor.
4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente,
a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo
mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir
o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
4.9.1. Por razão de interesse público; ou
4.9.2. A pedido do fornecedor.
5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
5.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e anuência do beneficiário, respeitadas
as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 e Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
5.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
do número de órgãos não participantes que aderirem.
5.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
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6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia ao órgão participante.
São Luís (MA),
Presidente da CPL

de

de 2019.

Autoridade Competente do Órgão Requisitante
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA,
CONSERVAÇÃO,
E
HIGIENIZAÇÃO COM CONTROLE E DESTINAÇÃO FINAL
DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DAS UNIDADES DE SAÚDE
DA SEMUS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS, POR MEIO DO FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
E
A
EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIANTE AS CLÁUSULAS E
CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.
BASE LEGAL: LEI N.º 8.666/93
ADMINISTRATIVO N.º 040-18693/2020.

E

PROCESSO

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.816.886/0001-98, com sede na rua Dep. Raimundo Vieira
da Silva, n. 2000, Parque do Bom Menino, Centro, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão,
neste ato representada por seu titular Sr. LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO, brasileiro, portador
da carteira de identidade nº. 65457196-1, expedida pela SSP/MA e inscrito no CPF sob nº. 406.425.503-87,
doravante denominada de CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o n.º
XXXXXXXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) da C.I.
n.º XXXXXXX XXX/XX e CPF n.º XXXXXXXXXXX, doravante denominada de CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, que se regerá pelas Leis n.º 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações, a legislação que
rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação, de forma continuada, de serviços de limpeza, asseio e
conservação com controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis
gerados nas instalações físicas e mobiliárias das unidades Hospitalares e Administrativas da SEMUS, de
acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência.
Item

ESPECIFICAÇÃO

UND.

QTD

PREÇO R$
UNIT.

VALOR TOTAL:

TOTAL

R$ XXXXXX

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
A contratação terá a duração de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de “Serviços
Contínuos” em conformidade com o Artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Os serviços serão executados em diversas unidades de saúde e unidades administrativas da Secretaria
Municipal de Saúde de São Luís – SEMUS.
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS
I - A CONTRATADA fornecerá mão de obra (Instrução Normativa n° 05/2017, Portaria nº 02 de 08 de Abril de
2009 e Portaria MTE n° 485), materiais de Limpeza/Higiene (Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA RDC
n°306 e Equipamentos (IN-02), por sua conta, compreendendo a Gestão e Execução dos serviços nas
instalações de Unidades de Saúde mencionadas.
II - A execução dos serviços seguirá os parâmetros estabelecidos no RESUMO DOS QUANTITATIVOS E
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS parte integrante deste Termo Referência quanto a locais, quantitativos,
turnos e horários de funcionamentos das Unidades Hospitalares e Administrativas, considerando
produtividades mínimas estabelecidas na IN -05/2017.
III - A execução efetiva dos serviços deverá ser atestada, mediante a posição de carimbo na nota fiscal e na
fatura, através de preenchimento e assinatura do diretor ou do administrador da Unidade de Saúde
correspondente.
CLÁUSULA QUINTA – DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA - AREA ADMINISTRATIVA
I - DESCRIÇÃO E PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ÁREAS INTERNAS
PISOS FRIOS:
a) Remoção com pano úmido de pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris,
caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos,
extintores de incêndio, entre outros;
b) Lavagem dos cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum;
c) Remoção dos capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando pó;
d) Lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneantes domissanitários desinfetante, duas
vezes ao dia;
e) Varrição e aplicação de pano úmido e polimento dos balcões e pisos;
f) Varrição dos pisos de cimento (áreas livres);
g) Limpeza com saneamentos domissanitários dos pisos de sanitários, copas e outras áreas molhadas,
duas vezes ao dia;
h) Abastecimento dos sanitários com papel toalha, higiênico e sabonete líquido, sempre que necessário;
i) Retirada do pó dos telefones com flanela e aplicação de produtos adequados para a limpeza dos
mesmos;
j) Limpar com produtos adequados tampos de mesas e assentos dos refeitórios antes e após as
refeições;
k) Retirada de lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendoos para local indicado pela administração;
l) Limpeza de corrimãos;
m) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nos locais indicados no Termo de
Referência, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis nos termos da IN/MARE nº 01, de 19 de janeiro de 2010, ficando sob
responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas localidades em que não houver
associação ou cooperativa para esse fim.
II - SEMANALMENTE UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:
a) Limpeza atrás dos móveis, armários e arquivos;
b) Limpeza com produtos adequados das portas e divisórias;
c) Limpeza com produto apropriados, das forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
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d)
e)
f)
g)

Limpeza e polimento de todos os metais, com válvulas, registros, cifões, fechaduras e entre outros;
Limpeza dos espelhos com produtos adequados;
Retirada de pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;
Lavar convenientemente, interna e externamente janelas com vidraças, caixilhos, portas de vidros em
geral;
h) Execução dos demais serviços considerados necessários à frequência semanal;
i) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados nos locais indicados no Termo de
Referência, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de
materiais recicláveis nos termos da IN/MARE nº 01, de 19 de janeiro de 2010, ficando sob
responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas localidades em que não houver
associação ou cooperativa para esse fim.
III - MENSALMENTE UMA VEZ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Limpeza de todas as luminárias, por dentro e por fora;
Limpeza de forros paredes e rodapés;
Limpar cortinas com equipamentos e acessórios adequados;
Limpar persianas com produtos adequados;
Limpezas e lubrificação de dobradiças de portas, grades, basculantes, caixilhos e entre outros;
Manutenção do tratamento do piso, conforme programação específica;
Revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês;
Coletar, transportar e destinar papel e outros resíduos recicláveis gerados nos laboratórios e demais
dependências do CONTRATANTE para cooperativas ou demais localidades determinadas pela
Administração, ficando sob responsabilidade final da contratante acerca dessa destinação, nas
localidades em que não houver associação ou cooperativa para esse fim.

IV - SEMESTRALMENTE UMA VEZ:
a) Lavagem das paredes externas, revestidas com pastilhas ou pintura;
b) Limpar as calhas pluviais do telhado do prédio.
V - ESQUADRIAS EXTERNAS:
a) QUINZENALMENTE: Limpeza de todos os vidros face interna e externa, aplicando-lhes produtos antiembaçantes;
b) SEMESTRALMENTE: Limpeza das fachadas envidraçadas face externa, em conformidade com as
normas de Segurança do Trabalho, aplicando-lhes produtos ante embaçantes.
VI - ÁREAS EXTERNAS - DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:
a) Remoção de capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza;
b) Varrição da área de acesso e estacionamento;
c) Varrição das demais áreas pavimentadas;
d) Retirada de lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendoos para local indicado pela administração;
e) Demais serviços considerados necessários à frequência diária.
VII - SEMANALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:
a) Limpeza e polimento de todos os metais (torneiras, válvulas, registros etc.);
b) Varrição com retirada de detritos e folhagens das áreas verdes;
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c) Demais serviços considerados necessários à frequência semanal.
CLÁUSULA SEXTA – DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA - AREA HOSPITALAR
DIARIAMENTE OU SEMPRE QUE NECESSARIO NAS ÁREAS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO A SEGUIR:
I - NAS ÁREAS CRÍTICAS E SEMI-CRÍTICAS - Limpeza e desinfecção de pisos, balcões, maçanetas,
divisórias, móveis e utensílios, camas, berços, incubadoras, mesas de cabeceira, suporte para soro,
equipamentos hospitalares, macas, instalações sanitárias, coletores de detritos, extintores de incêndio,
telefones, lixeiras, limpeza externa de aparelhos de ar condicionado, posto de enfermagem, dispensadores,
saboneteiras (limpeza das faces interna e externa sempre ao término do sabão) e papeleiras. Abastecimento,
sempre que necessário, com papel toalha e sabonete líquido.
a) Deverão ser realizadas a limpeza e a desinfecção terminais de leitos, camas, colchões, travesseiros,
mesas de cabeceiras e suporte de soro;
b) Na limpeza e na desinfecção das salas de necropsia, incluir seus anexos e utensílios, inclusive com
recolhimento de resíduos e com limpeza das dependências logo após cada procedimento. É
terminantemente proibido o uso de vassoura. A varredura deverá ser úmida em todas as áreas
citadas.
II - NAS ÁREAS NÃO CRÍTICAS:
a) Limpeza de pisos, portas, divisórias, mobiliários, instalações sanitárias, lixeiras, extintores de
incêndio, telefones, circulações, escadarias sociais, elevadores de serviço e enceramento de pisos,
que necessitem desse serviço, a critério da Administração da Unidade. Antes do encerramento é
obrigatória a lavagem de todo o piso a ser encerrado.
III - EM TODAS AS ÁREAS:
a) Limpeza com água e sabão e desobstrução de raios de escoamento, desentupindo-os quando
necessário desde que isto não implique em mão-de-obra de bombeiro ou pedreiro;
b) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% nos bebedouros;
c) Limpeza externa com água e sabão de aparelhos de ar condicionado;
d) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% dos aparelhos telefônicos de todas as
áreas, inclusive os telefones públicos para uso dos pacientes;
e) Varredura de pátios internos e externos, calçadas, entradas e saídas da Unidade;
f) Limpeza com água e sabão e remoção de manchas de pisos e paredes;
g) Poda e rega diárias de jardins, gramados, jardineiras e vasos com plantas;
h) Segregação, acondicionamento, transporte interno dos RSS (resíduos de serviços de saúde),
obedecendo a RDC nº. 306, de 07 de dezembro de 2004, da ANVISA;
i) Limpeza de dispensadores, papeleiras e saboneteiras (limpeza das faces interna e externa sempre
ao término do sabão);
j) Limpeza com água e sabão e desinfecção com álcool 70% dos patinhos e comadres;
k) Os funcionários da empresa de limpeza deverão recolher a caixa de acondicionamento de materiais
pertucortantes (que devera estar lacrada) e repor outra caixa montada no momento do recolhimento.
IV - SEMANALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS, E/OU SEMPRE QUE NECESSARIO:
a) Lavagem geral com água e sabão de pisos, paredes, portas, corredores, tetos, rodapés, parapeitos,
janelas, halls de entrada, elevadores, ponto de luz fluorescente e incandescente, luminárias em geral,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

parte interna e externa dos prédios, escadas e cortinas, persianas, áreas acarpetadas, grades,
pedestais, móveis e demais áreas de circulação;
Limpeza dos filtros dos aparelhos de ar condicionado e dos ventiladores;
Limpeza dos espelhos com pano umedecido em álcool;
Troca da areia das caixas coletoras de cigarro;
Lavagem geral das áreas internas e externas, incluindo calçadas e pátios;
Limpeza e polimento de metais tais como: válvulas, registros, sifões, fechaduras, entre outros;
Encerramento dos pisos vitrificados e de madeira com cera inodora e antiderrapante, própria para
utilização em Unidades Hospitalares;
Limpeza das geladeiras (parte interna e externa) em uso nos setores e da geladeira de cadáveres,
sob orientação de funcionário da manutenção do hospital.

V - QUINZENALMENTE, EM TODAS AS AREAS, OU SEMPRE QUE NECESSÁRIO:
a) Limpeza com água e sabão dos vidros e vidraças (parte interna e externa);
b) Limpeza com pano úmido das plantas ornamentais, naturais ou artificiais, e polimento dos respectivos
vasos com produto próprio;
c) Limpeza com água e sabão de tetos, paredes e marquises;
d) Lustro de moveis e superfícies de madeira com uso de produtos aprovados pelo Ministério da Saúde;
e) Limpeza de luminárias externas e placas de comunicação visual.
VI - MENSALMENTE, EM TODAS AS ÁREAS:
a) Limpeza geral.
CLÁUSULA SÉTIMA – MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS A
SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.
I - MATERIAL DE CONSUMO:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIÇÃO

UND

QUANT
TOTAL

Aplicador de Cera
Caixa p/ coleta de Perfuro-Cortante, com tampa, capacidade
1,5 litros (com desconector de agulhas)
Caixa p/ coleta de Perfuro-cortante, com tampa, capacidade
13 litros (com desconector de agulhas)
Cera Impermeabilizante 2 em 1
Desincrustante Germicida
Desinfetante hospitalar concentrado (Optigerme PPT)
Bombonas de 2 litros.
Desinfetante em espuma pronto uso (Desinfetante, a base
de Didecildimetilamônio e PHMB, Spray de espuma.
Detergente Neutro (Baldes de 20 litros)
Esponja dupla face
Fibra Verde p/ limpeza
Flanela p/ limpeza
Lã de aço fina, pacote com 08 unidades

Unidade

38

VIDA
ÚTIL
(MESES)
1

Unidade

920

1

Unidade

1.106

1

Litro
Litro

646
74

1
1

Litro

147

1

Litro

147

1

Litro
Unidade
Unidade
Unidade
Pacote

1.474
1.474
2.955
5.537
415

1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Limpa vidros, com formula desingraxante e desencrustante,
concentrado
Pano de Chão
Papel higiênico, cor branca, folha picotada, não reciclado,
macio e de primeira qualidade, rolo de 300m
Papel Toalha em folha não reciclado (branco) fardo com
1000 folhas
Removedor de Cera
Sabonete Líquido para mãos em refil
Saco Plástico de Lixo Hospitalar, capacidade 100 litros
Saco Plástico de Lixo Hospitalar, capacidade 50 litros
Saco Plástico para lixo, capacidade 200 litros
Saco Plástico para lixo, capacidade 50 litros
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade 50 litros, cor:
azul
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade 50 litros, cor:
amarelo
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade 50 litros, cor:
vermelho
Saco Plástico para coleta seletiva, capacidade 50 litros, cor:
verde

II - MATERIAL PERMANENTE:
ITEM
DESCRIÇÃO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Azul – áreas Administrativas)
Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Amarela – áreas Críticas)
Cabeleira p/ MOP úmido (cor: Vermelha –Banheiros)
Cesto Telado
Disco de Feltro para Enceradeira (400mm)
Escova Plástica
Lâmina para Raspador
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade 15 litros
Lixeira Marfinite com Tampa e Pedal, capacidade 100 litros
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade 25 litros
Lixeira Plástica com Tampa e Pedal, capacidade 50 litros
MOP Úmido sem cabeleira, com cabo de alumínio
Pá Coletora de lixo com vassoura
Porta Papel Higiênico Plástico ABS
Porta Papel Toalha Inter folhado
Raspador para Piso, com cabo de alumínio
Refil aplicador de cera
Refil para saboneteira
Rodo
Saboneteira para sabonete líquido
Suporte de Fibra (LT)
Vassoura de Piaçava

Litro

18

1

Unidade

3.692

1

Rolo

2.353

1

Fardo

7.382

1

Litro
Litro
Cento
Cento
Cento
Cento

593
3.138
443
553
591
923

1
1
1
1
1
1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

Unidade

40

1

UND

QUANT
TOTAL

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Par
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

1.183
1.183
1.183
185
442
184
294
224
87
743
184
297
111
446
411
28
49
1.328
775
672
557
94

VIDA
ÚTIL
(MESES)
3
3
3
12
2
3
6
12
12
12
12
6
6
12
12
6
3
12
3
12
12
3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
23

Vassoura Sanitária

III - EQUIPAMENTOS:
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Unidade

774

3

DESCRIÇÃO

UND

QUANT
TOTAL

Aspirador de Pó
Carrinho de mão (Pneu com Câmara)
Carro coletor para resíduos, capacidade 1000 litros
Carro Funcional Completo
Container, capacidade 1200 litros
Enceradeira Industrial 400mm
Escada de Alumínio
Facão para Mato 16”, lâmina de aço carbono e cabo de
Polipropileno
Feiticeira para limpeza de carpetes, medidas: 6 cm (alutra)
x 19,5cm (largura) x 27cm (comprimento)
Máquina de lavar com jato d’água de Alta Pressão, com jato
de potência mínima de 1.600W
Mangueira com 30 metros
Roçadeira com fio de nylon (a gasolina), com ignição
eletrônica, Sistema antivibratório e cinturão, e óculos de
proteção, modelo FS 85 ou FS 80
Tesoura para cerca-viva com lâmina de 12 polegadas e cabo
de madeiras

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

19
19
111
111
40
24
20

VIDA
ÚTIL
(MESES)
60
60
60
60
60
60
60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

Unidade

20

60

Unidade

19

60

Unidade

19

60

IV - PRODUTOS TÉCNICOS/SIMILARES:
a) Solvente desodorizado (Éter Glicólico), Tensoativo não iônico (álcool etoxilado), Tenso ativo aniônico
(Xileno Sulfônico) e sequestrantes: Limpeza pesada e remoção de ceras velhas;
b) Matéria Ativa Aniônica (Dodecibenzeno Sulfonato de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio) e
conservante e corante: Limpeza de piso impermeabilizado e de pisos em áreas alimentícias;
c) Tensoativo não iônico (Nonil Fenol Etileno Glicol), agentes bactericidas (Quaternário de
Amônio/Formaldeído), perfume (Lavanda) e corante: Para superfície que exijam desinfecção e
limpeza;
d) Matéria Ativa não iônica (Lauril Éter Sulfato de Sódio), Tenso ativo Anfótero (Cocoamidopropil
Betaína), perfume e conservantes: Áreas Hospitalares;
e) Matéria Ativa não iônica (Lauril Éter Sulfato de Sódio), Aditivo Coalescente (Éter Butilíco de Etileno
Glicol), perfume e corante: Áreas Hospitalares;
f) Tensoativo não Iônico (Nonil Fenol Etileno Glicol), agentes bactericidas (Quaternário de
amônio/Formaldeído), perfume (floral) e corante: Áreas e superfícies que exijam desinfecção e
limpeza;
g) Matéria ativa clorada (Dicloroisocianurato de Sódio), Tenso ativo aniônico (Dodecilbenzenosulfonato
de Sódio), Agentes sequestrantes/Complexantes (Poli fosfatos) e Agentes alcalinizantes
(Carbonatos/Sulfato de Sódio): Limpeza/desinfecção de superfícies fixas;
h) Polímeros (Acrílicos/ Polietileno), Agentes Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agentes Nivelantes
(Tenso ativo carboxifluorado), Agentes Conservantes e Agentes Plastificantes: Todos os tipos de
pisos laváveis;
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i)

Matéria ativa aniônica (Dodecibenzeno Sulfanato de Sódio), Tensoativo não iônico (Nonil Fenol
Etoxilado, Dietanolamida de ácido graxo), Perfume (Essência Floral), conservantes e corantes:
Limpeza de piso, paredes, vidros, portas, móveis e aço;
j) Polímero Acrílico, Agente Plastificante, Agente Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agente Nivelantes
(Tenso ativo Carboxifluorado) e Agentes conservantes: Para pisos porosos e laváveis, como, granilite,
marmorite e pedra tipo ardósia, paviflex, lajotas e entre outros;
k) Polímeros (Acrílicos/Polietileno), Agente Coalescentes (Éteres de Glicóis), Agente Nivelantes (Tenso
ativo Carboxifluorado), Agente Plastificante e Agente conservante: Para todos os tipos de piso
laváveis.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR
O Valor total do seguinte contrato importa em R$ XXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços fixados para a aquisição do objeto deste Contrato não serão reajustados.
CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária
Projeto Atividade
Natureza de Despesas
Fonte do Recurso
Ficha
Nota de Empenho
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO
I - O pagamento será efetuado mês a mês, até 12 (doze) meses, podendo chegar a 60 (sessenta) meses
caso haja renovações, após assinatura do contrato, através de Ordem de Pagamento, correspondente ao
mês trabalhado.
III - A CONTRATANTE poderá suspender o pagamento, nos seguintes casos:
a) Descumprimento das obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possa, de qualquer
forma, prejudicar ao Município;
b) Inadimplência de obrigações da CONTRATADA para com a Contratante, que provenha de execução
do objeto contratual.
IV - O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA, devendo esta demonstrar
tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da seguinte documentação:
a)
b)
c)
d)
e)

Certidão Negativa de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
Certidão Negativa de ISS;
Certidão Negativa de FGTS;
Certidão Negativa de Dívida Trabalhista;
E Outros, que sejam necessários para a realização do certame.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos
prédios e demais atividades correlatas, obrigar-se-á:
a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
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b) Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando
elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
c) Manter disciplinas nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela Administração;
d) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos equipamentos de Proteção Individual - EPI´s;
e) Manter sediado junto a Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes de tomar
decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
f) Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos à rede
elétrica;
g) Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como:
aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc.;
h) Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de
forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante,
mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
i) Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos
mesmos permanecendo no local de trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a
orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de
reportarem-se , quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas
detectadas;
j) Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares
determinadas pela Administração;
k) Assumir todas as responsabilidades e tomar medidas necessárias ao atendimento dos seus
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;
l) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Administração;
m) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração;
n) Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas;
o) Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se,
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução
do contrato, conforme exigência legal;
p) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, e equipamentos, ferramentas e
utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequados, com a observância ás recomendações
aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
q) Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade necessárias;
r) Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios,
objetivando a correta execução dos serviços;
s) Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina
de funcionamento da Administração;
t) Observar e cumprir todas as legislações e regulamentações garantindo a perfeita execução dos
serviços;
u) Manter nos postos de trabalho pessoal treinado e qualificado conforme normas e procedimentos de
controle de resíduos;
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v) A contratada, no decorrer da execução contratual, utilizará a quantidade de mão de obra necessária
a perfeita execução dos serviços, aplicando tecnologia que apresente melhoras na qualidade e
produtividade das atividades desenvolvidas e, também, não represente aumento no custo à
CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento dos documentos de cobrança, no prazo previsto nas condições de pagamento,
desde que os mesmos sejam apresentados na conformidade das normas contratuais e de acordo
com as exigências da legislação aplicável;
b) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução do fornecimento afeto a
sua responsabilidade;
c) Prestar informações e esclarecimentos, inerentes a este instrumento, que venham a ser solicitados
pelos empregados ou prepostos da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES
I - Aqueles que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou Ata de
Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital, apresentara documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito
à ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís – MA,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízos das multas previstas no Termo de Referência e das demais
cominações Legais.
II - O Contrato sujeitar-se-á no caso de atraso injustificado, assim considerando pela Administração, execução
parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a 88, da Lei nº 8.666/93 e do Artigo 7º, da
Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucionais, às seguintes sanções, graduadas, conforme a gravidade da infração:
III - ADVERTÊNCIA - A ser aplicada pela contratante, por escrito, independente de outras sanções cabíveis,
quando houver afastamento das condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas, inclusive das
recomendações ou determinações da fiscalização da Contratante.
IV - MULTAS – na seguinte forma:
a) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do serviço não entregue, por dia de atraso,
no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) De 10% (dez por cento de ponto percentual) do valor total do contrato, no caso da recusa injustificada
em assinar o contrato e/ou atraso injustificado na assinatura do mesmo;
c) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
de item, após a emissão do Empenho;
d) De 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de cancelamento
do contrato por parte da contratada de forma injustiçada;
e) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto
contratado.
V - SUSPENSÕES TEMPORÁRIAS de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Contratante, pelo período de até 02 (dois anos), caso o licitante incorra em qualquer das hipóteses
estabelecidas no Artigo 7º, da Lei nº 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e
caso ocorra duas advertências prevista no Subitem 27.2.1 do Termo de Referência.
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contrata com a Contratante a ser aplicada em razão da presente
contratação, o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:
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a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
qualquer tributo;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da Licitação;
c) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude dos atos ilícitos
praticados.
VII - Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela contratante e comunicadas antes dos prazos de entrega
consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a critério desta, ser isenta total ou parcialmente
da multa.
VIII - As sanções previstas nos subitens 27.2.1 do Termo de Referência, poderão também ser aplicadas
concomitantemente com a do subitem 27.2.2, facultada a defesa prévia da interessada no prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados a partir da data em que tomar ciência, ou de 10 (dez) dias no caso de sanção do subitem
27.2.2 do Termo de Referência.
IX - As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de R$ 10,00 (dez reais)
serão abonadas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Faz parte integrante deste contrato o seguinte documento: a) Termo de Referência, b) proposta da contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FISCAL DO CONTRATO
A contratação será fiscalizada por servidores indicados através de portaria pela autoridade competente da
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, nos termos do Artigo 67 da Lei nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA), _____de______________ de 2020.
LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO LULA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE
EMPRESA
CONTRATADA
__________________________________________
TESTEMUNHA
__________________________________________
TESTEMUNHA
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