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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO Nº 7.514/14 

PROCESSO Nº 38.423/13 

Pregão Presencial nº SMS 123/13 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E PROFISSIONAIS PARA A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAURU E A EMPRESA ALFER PRESTADORA 

DE SERVIÇOS LTDA – EPP. 

 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça das 
Cerejeiras, nº 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante denominado “CONTRATANTE”, neste 

ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Dr. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, por força dos Decretos nº 4.705, de 23 de 

maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1.993, ambos alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, e a empresa ALFER 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP, estabelecida na cidade de Bauru/SP, na Rua Antonio Alves, nº 16-29, Centro – CEP: 17.015-

331; inscrita no CNPJ sob nº 01.456.620/0001-00, daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato por FERNANDO 

MIGUEL JUNIOR, portador do RG. nº 20.306.388-0 e CPF nº 096.182.178-76. 
 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1.994, 
tanto quanto pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Municipal nº 10.123, de 01 de dezembro de 2.005 e cláusulas e 

condições do Edital nº SMS 412/2.013, que faz parte integrante do processo administrativo nº 38.423/2.013, bem como as seguintes: 

 

Cláusula Primeira: DO OBJETO 

 

1.1.  A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 38.423/2.013, a prestar ao 
CONTRATANTE os serviços de higienização e limpeza com fornecimento de materiais e profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde 

com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 412/2.013. 
 

1.2. A Prestação dos serviços desta licitação deverá ser efetuada nos seguintes endereços: 

 
1.2.1. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO IPIRANGA, Rua José Miguel, qt.º 21, s/nº Ipiranga - Bauru-SP: 

 

Frequência e 

Horários 

Classificação da área 

Ipiranga 

Área (m2) Valor Unitário Valor  R$ Mês Valor R$ ano 

2ª à domingo - áreas 
24 horas diárias 

CRÍTICA 176,84 26,39 4.666,81 56.001,69 

2ª à domingo - áreas 

24 horas diárias 

SEMICRÍTICA 292,85 17,92 5.247,87 62.974,46 

2ª à domingo - áreas 
24 horas diárias 

NÃO CRÍTICA 1.157,23 5,08 5.878,73 70.544,74 

  VIDROS 171,18 1,9919 340,97 4.091,68 

    16.134,38 193.612,57 

 

 
1.2.2. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GEISEL/REDENTOR, Rua Antonio Manoel Costa c/ a Avenida 

Hipódromo – GEISEL - Bauru-SP: 

 

Frequência e 

Horários 

Classificação da área 

Geisel/Redentor 

Área (m2) Valor 

Unitário 

Valor R$ Mês Valor R$ ano 

2ª à domingo - 

áreas 24 horas 
diárias 

CRÍTICA 218,08 26,39 5.755,13 69.061,57 

2ª à domingo - 

áreas 24 horas 
diárias 

SEMICRÍTICA 253,56 17,92 4.543,80 54.525,54 

2ª à domingo - 

áreas 24 horas 
diárias 

NÃO CRÍTICA 1.678,08 5,08 8.524,65 102.295,75 

  VIDROS 238,41 1,9919 474,89 5.698,66 

    19.298,46 231.581,52 

 
1.2.3.  Funcionários a serem disponibilizados para a execução dos serviços: 
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Cláusula Segunda: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

2.1. O contrato será vigente pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 
interesse das partes, nos termos do art. 57, Inc. II da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

Cláusula Terceira: DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

3.1. A CONTRATADA obriga-se atender a executar os serviços em até 05 (cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 
 

3.2.  Todos os serviços deverão atender, rigorosamente, as especificações constantes do Anexo I. A realização fora das 

especificações implicará a recusa por parte do CONTRATANTE, que o colocará à disposição da contratada para substituição, às suas expensas, 
no prazo de 03 (três) dias corridos. 

 

3.3. Constatadas irregularidades nos serviços, a CONTRATANTE poderá:  
 

a)  se disser respeito à especificação, qualidade dos serviços, ou das peças empregadas, problema de 

funcionamento, e, falhas ou imperfeições de qualquer natureza, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando a realização 
de novo serviço, ou substituição de peças ou materiais, por conta da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis;  

 
 a.1)  na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado;  
 

b)  se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, ou de serviço não executado, determinar sua 

complementação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  
 

 b.1)  na hipótese de complementação, a contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação por escrito, mantido o 

preço inicialmente contratado. 

 

Cláusula Quarta: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E DO REAJUSTE 

 

4.1.  O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela contratação descrita na Cláusula Primeira a importância de R$ 

106.298,46 (cento e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), que será suportada pela dotação orçamentária: 
 

- Ficha nº 220; Elemento 39; Sub Elemento 05; Vínculo 04; Centro de Custo 123; Destinação Recurso 01.320.000 TAXAS 

– R$ 35.432,82; 
 

- Ficha nº 221; Elemento 39; Sub Elemento 05; Vínculo 04; Centro de Custo 123; Destinação Recurso 05.300.109 UPA 

IPIRANGA – R$ 35.432,82; 
 

- Ficha nº 221; Elemento 39; Sub Elemento 05; Vínculo 04; Centro de Custo 123; Destinação Recurso 05.300.108 UPA 

REDENTOR - GEISEL – R$ 35.432,82. 
 

4.2.  Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos legais, 

insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA a quitação destes. 

 

4.3.  O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

4.4.  Os preços unitários serão reajustados, na periodicidade anual, mediante a aplicação do IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo). 

 

Cláusula Quinta: DAS PENALIDADES 

 

5.1.  No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE reserva-se o 
direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do contrato, além das demais 

sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002 quais 

sejam: 
 

5.1.1.  Advertência; 

 
5.1.2.  Multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela rescisão unilateral, sem prejuízo da aplicação da 

multa prevista no item 5.1.; 

UNIDADES FAXINEIRA LIMPADOR DE VIDROS E ÁREAS EXTERNAS 

UPA IPIRANGA 04 01 

UPA GEISEL/REDENTOR 06 01 



 
 

3 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Cont. nº 7.514/14 
 

5.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a Administração, 

com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
 

5.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de 

decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

 

Cláusula Sexta: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

6.1.  A CONTRATADA, além das obrigações constantes do Projeto Básico, daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste 

instrumento, e daquelas estabelecidas em lei sobre licitações, cabe: 

 
6.1.1.  Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

 

6.1.2.  Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) com poderes para 
atendimento de possíveis ocorrências durante a execução deste contrato; 

 

6.1.3.  Fazer seguro de seus trabalhadores contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se pelas prescrições 
e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato; 

 

6.1.4.  Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho a toda a legislação vigente e, em especial, às 
determinações da Lei Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1.977, regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 08 de junho 

de 1.978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além das normas e procedimentos internos do CONTRATANTE, 

das normas de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho aplicáveis à execução específica da 
atividade, apresentando, quando solicitado, cópia dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e de 

Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras nº 07 e 09, respectivamente da 

Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1.978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a Lei 
Federal nº 6.514, de 22 de dezembro de 1.977, e instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, considerando o 

número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor; 
 

6.1.5.  Apresentar ao CONTRATANTE, quando exigido, comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro 

contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias relativas aos seus empregados que 

prestam ou tenham prestado serviço ao CONTRATANTE, por força deste contrato. 

 

6.1.6.  Fornecer vale-refeição a seus empregados, sem nenhum ônus para esse e para o CONTRATANTE. 
 

6.1.7.  Identificar todos os equipamentos e materiais de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com 

similares de propriedade do CONTRATANTE; 
 

6.1.8.  Cumprir as posturas do CONTRATANTE e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na 

execução dos serviços; 
 

6.1.9.  Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do 
CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

 

6.1.10.  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e a qualificação exigidas na fase da licitação, indicadas no preâmbulo deste termo, apresentando 

ao CONTRATANTE; 

 
6.1.11.  Substituir qualquer integrante de sua equipe cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente, no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitação formulada pelo CONTRATANTE; 

 
6.1.12.  Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o por meio de crachás, com fotografia recente, e fornecendo-lhe 

os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

 
6.1.13.  Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que verificar na execução 

dos serviços; 

 
6.1.14.  Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte dos seus empregados, sem repasse de 

qualquer ônus ao CONTRATANTE, para que não haja interrupção dos serviços prestados; 
 

6.1.15.  Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços; 

 
6.1.16.  Manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, devendo dotar os equipamentos elétricos de sistema de 

proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; 

 
6.1.17.  Implantar, de forma adequada, a planificação, a execução e a supervisão permanente dos serviços, de maneira a 

não interferir nas atividades do órgão e respeitando suas normas de conduta; 
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6.1.18.  Fornecer todo equipamento de higiene e segurança do trabalho aos seus empregados no exercício de suas 

funções; 
 

6.1.19  Prestar os serviços de acordo com os parâmetros e rotinas estabelecidas, com observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica e pela legislação; 
 

6.1.20.  Re-executar serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem em desacordo com as 

técnicas e procedimentos aplicáveis aos mesmos; 
 

6.1.21.  Responder ao CONTRATANTE pelos danos ou avarias causados por seus empregados e encarregados ao 
patrimônio do CONTRATANTE, especialmente em equipamentos, materiais e pela desconexão de aparelhos eletro-

eletrônicos, decorrentes de sua culpa ou dolo no exercício de suas atividades; 

 
6.1.22.  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, dissídios coletivos, previdenciários, fiscais e comerciais, bem 

como pelo cumprimento das normas legais vigentes de âmbito federal, estadual e municipal, e as normas internas de 

segurança e medicina do trabalho, resultantes da execução deste contrato, sem a transferência de qualquer ônus à 
CONTRATANTE; 

 

6.1.23.  Preservar e manter ao CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e representações de 
qualquer natureza, referentes aos serviços; 

 

6.1.24.  Indicar o profissional responsável técnico, devidamente habilitado e capacitado para supervisionar e garantir a 
execução dos serviços dentro das normas de boa prática e qualidade estabelecidas pela legislação vigente, ministrar 

treinamentos, selecionar, escolher, adquirir e prover o uso adequado de EPIs e produtos químicos; 

 
6.1.25.  Elaborar o Projeto Executivo dos serviços e submetê-lo à aprovação do CONTRATANTE em até 60 (sessenta) 

dias após o início da prestação dos serviços; 

 
6.1.26.  Fornecer e instalar equipamento dosador automático, para diluição dos produtos químicos a serem utilizados nos 

serviços. 

 

Cláusula Sétima: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

7.1.  Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE, além das obrigações constantes do Projeto 

Básico, obriga-se a: 

 

7.1.1. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual; 
 

7.1.2.  Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis da data de início da execução 

dos mesmos; 
 

7.1.3.  Exercer a fiscalização dos serviços; 

 
7.1.4.  Facilitar, por todos os meios, o exercício das funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações, 

promovendo o bom entendimento entre seus servidores e os empregados da CONTRATADA e cumprindo suas obrigações 

estabelecidas neste contrato; 
 

7.1.5.  Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser 

solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços contratados; 
 

7.1.6.  Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato. 

 

Cláusula Oitava: DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

8.1.  Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos totais mensais de 
cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados. 

 

8.2.  O CONTRATANTE emitirá o Relatório de Qualidade dos Serviços de Limpeza, contendo a avaliação dos serviços 
prestados e respectiva pontuação dos resultados obtidos e enviará para a CONTRATADA. 

 

8.3.  As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos: 
 

8.3.1. No 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente em que foram prestados os serviços, a CONTRATADA entregará 
relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos valores 

apurados. 

 
8.3.2. O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a 

correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. 

 
8.3.3. Serão considerados somente os serviços efetivamente executados e apurados da seguinte forma: 
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a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos preços unitários contratados às 

correspondentes quantidades de serviços efetivamente realizados, em cada um dos ambientes, descontadas as 
importâncias relativas às quantidades glosadas e não aceitas por motivos imputáveis à CONTRATADA; 

 

b) Incidirão também no cômputo do valor mensal das faturas os resultados das Avaliações de Qualidade 
e do Contingente de Funcionários Operacionais que atuaram no período, em consonância com o procedimento 

de avaliação da qualidade dos serviços; 

 
c) A realização dos descontos indicados nas alíneas “a” e “b” não prejudica a aplicação de sanções à 

CONTRATADA, por conta da não execução dos serviços. 
 

8.4.  Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, o CONTRATANTE atestará a medição mensal, comunicando 

à CONTRATADA, no prazo de 03 (três) dias contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, autorizando a emissão da correspondente 
fatura, a ser apresentada no 1º (primeiro) dia subsequente à comunicação dos valores aprovados. Na aprovação do valor serão considerados os 

dados do relatório concernente aos resultados das avaliações de qualidade e da apuração do contingente de funcionários operacionais atuando no 

período. 
 

8.5.  As faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, e apresentadas no Departamento de Urgência e Unidade de Pronto 

Atendimento - Rua Rubens Arruda, Quadra 07, S/Nº - Centro – Bauru/SP. 

 

Cláusula Nona: DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

9.1.  Os pagamentos serão efetuados mensalmente em conformidade com as medições, mediante a apresentação dos originais da 

fatura, bem como dos comprovantes de recolhimento do FGTS, correspondentes ao período de execução dos serviços e a mão de obra alocada 

para esse fim. 

 

9.1.2 A Nota Fiscal deverá vir obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações: 

 
9.1.2.1.  Da cópia de pagamento das remunerações e das contribuições sociais (Fundo de Garantia por tempo 

de Serviço e Previdência Social), referentes a cada empregado vinculado à execução contratual, correspondente 

ao mês da nota fiscal atual ou fatura vencida, na forma do art. 31, § 4º do art. 31 da Lei Federal nº 9.032, de 28 
de abril de 1.995; 

 

9.1.2.2.  Da regularidade fiscal, constatada através de consulta ao sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993; 

 

9.1.2.3.  Guia GFIP específica para a Prefeitura Municipal de Bauru (comprovante do recolhimento do FGTS, 
relação dos nomes dos funcionários e conectividade; 

 

9.1.2.4.  Guia GPS (INSS); 
 

9.1.2.5.  Comprovante de cesta básica e vale transporte; 

 
9.1.2.6.  Rescisões e comprovações de pagamento das verbas rescisórias e multa de 40% do FGTS. 

 

9.2.  Os serviços executados serão objeto de medição mensal, que será realizada no primeiro dia útil subseqüente ao da prestação 
do serviço. 

 

9.3.   A medição será realizada observadas as condições estabelecidas no contrato. 
 

9.4. O pagamento será efetuado mensalmente após a entrega da medição até o 30º (trigésimo) dia corrido após a entrega da 

Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade, mediante ordem bancária 
através de instituição financeira a ser determinada pela CONTRATADA. 

 

9.5.  Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de habilitação, 
comprovando regularidade quanto à Seguridade Social (INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhista, a 

CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

 
9.6.  A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 9.5., implicará na suspensão do(s) pagamento(s) 

até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

 
9.7.  Não haverá atualização nos preços quando o atraso do pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, nos 

termos previstos no item 9.5. 
 

Cláusula Décima: DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

10.1.  O CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do 

objeto contratado, conforme preconiza o Projeto Básico, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, efetuando avaliação periódica quanto à qualidade e andamento dos serviços prestados. 
 

10.2.  A fiscalização dos serviços pelo CONTRATANTE não exclui, nem reduz a completa responsabilidade da CONTRATADA 

pela inobservância de qualquer obrigação assumida. 
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10.3. Fica designado(a) o(a) Servidor(a) Roseli Aparecida Guerrer Nietto, Cargo Diretora da Divisão de Apoio Operacional para 

fiscalizar o contrato, acompanhar os procedimentos da contratação que prestarão serviços nos locais indicados no Contrato, e demais documentos 
pertinentes ao contrato (notas fiscais atestadas, certidões de regularidade fiscal e trabalhista, documentos que comprovam o pagamento das 

obrigações trabalhistas e fiscais). 

 

Cláusula Décima Primeira: DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

 
11.1.  Para o fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA prestou garantia sob a 

modalidade Pregão Eletrônico, no valor de R$ 28.017,75 (vinte e oito mil, dezessete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor da contratação, em conformidade com o disposto no art. 56, § 1°, inc. I a III e §§ 2° e 4° da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1.993. 
 

11.2.  A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente contrato, sendo que, em caso de alteração 

contratual, a CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo valor, bem como de sua validade, se for o caso, de modo a que 

o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput, facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1º, do 

art. 56, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 
11.3.  O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover, perante a entidade responsável pela 

garantia, o levantamento do valor devido em decorrência da aplicação da penalidade de multa, na hipótese de não existir pagamento pendente em 

valor suficiente para quitar o débito, nos termos da cláusula relativa às sanções deste contrato. 
 

11.4.  Verificada a hipótese do levantamento do valor devido pela aplicação da penalidade de multa, e não rescindido o contrato, 

a CONTRATADA fica obrigada a proceder ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contado após a notificação do respectivo abatimento, sob pena de aplicação de penalidades. 

 

11.5.  A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral todas as obrigações contratuais e, quando 
em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo IPCA/IBGE, conforme dispõe o art. 56, § 4º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

11.6. A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando descumprimento total da 
obrigação assumida, ficando a Adjudicatária sujeita às penalidades legalmente estabelecidas. 

 

11.7. Se a adjudicatária optar pela modalidade seguro-garantia, das condições especiais da respectiva apólice deverá constar 
disposição expressa, estipulando a responsabilidade da Seguradora pelo pagamento dos valores relativos a multas de quaisquer espécies, 

aplicadas à tomadora dos seguros. 

 

Cláusula Décima Segunda: CONDIÇÕES GERAIS 

 
12.1.  O CONTRATANTE por meio dos órgãos interessados efetuará a fiscalização do serviço a qualquer instante, solicitando à 

CONTRATADA, sempre que entender conveniente, informações do seu andamento, devendo esta prestar os esclarecimentos solicitados, bem 
como comunicar ao CONTRATANTE quaisquer fatos ou anormalidades que porventura possam prejudicar o bom cumprimento do contrato. 

 

12.1.1.  A ação ou omissão total ou parcial dos órgãos encarregados da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de 
total responsabilidade de executar o serviço, de acordo com as condições estabelecidas no contrato assinado. 

 

12.2. Na Nota Fiscal deverá constar Município de Bauru, Praça das Cerejeiras, nº 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, número do 
processo e número do contrato. 

 

12.3.  Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993. 

 

12.4.  O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e 
demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

 

12.5.  O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou solicitar sua 
substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Anexo I do Edital nº SMS 412/2.013 e deste contrato.  

 

12.6.  A CONTRATADA se obriga a manter a qualidade dos serviços e substituir os serviços quando constatado que não 
corresponde ao descrito no Anexo I do edital n° 412/2.013 e contrato. 

 

12.7 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65 § 1° da Lei Federal nº 8.666, 

de 21 de junho de 1.993. 
 

12.8.  A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob pena da Lei. 

 
12.9.  Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo o período de vigência do contrato, as condições de habilitação exigida 

no edital n° 412/2.013. 

 
12.10.  O CONTRATANTE, em todo o tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidade para si, independentemente de ação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis à CONTRATADA, rescindir o 

contrato, com base e na forma das disposições do art. 77 e seguintes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993. 
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12.11.  Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, sem previa e expressa autorização do 

CONTRATANTE. 
 

12.12.  Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas amigavelmente na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Bauru para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

 

E por estarem às partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

 
Bauru (SP), 29 de setembro de 2.014. 

 

 
 

 

 
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

 

 
 

FERNANDO MIGUEL JUNIOR 

ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP 
 

 

 
 

 

TESTEMUNHAS: 
 

 

 

 

 

_________________________________________________  _________________________________________________ 
NOME:       NOME: 

RG:       RG: 
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TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

 
 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 7.514/14 

 
 

 

CONTRATANTE: Município de Bauru 

 

 

 

CONTRATADA: ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP 

 

 
 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 38.423/2.013, a prestar ao 

CONTRATANTE os serviços de higienização e limpeza com fornecimento de materiais e profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde 
com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 412/2.013. 

 
 

 

 
  Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, cientes do seu 

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS 

para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos 

prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 

 
 

 

  Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais. 
 

Bauru (SP), 29 de setembro de 2.014. 

 
 

 

 
 

 

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

 

 
 

FERNANDO MIGUEL JUNIOR 

ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP 
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

 

 
 

 

MUNICÍPIO DE BAURU 

 

 

 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 7.514/14 
 

 

 
CONTRATANTE: Município de Bauru 

 

 

 

CONTRATADA: ALFER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – EPP 

 

 

 

OBJETO: A CONTRATADA obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 38.423/2.013, a prestar ao 
CONTRATANTE os serviços de higienização e limpeza com fornecimento de materiais e profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde 

com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene, melhor descrita no Anexo I do Edital SMS 412/2.013. 
 

 

 

 

NOME: José Fernando Casquel Monti 

CARGO: Secretário Municipal de Saúde 

RG Nº: 8.089.423-9 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Padre João, n° 17-30 – aptº 46 B 

CEP: 17.012-020 

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua José Aiello, nº 3-30 – Bairro Santa Clara 

TELEFONE: 3227-5508 / 3223-9911 / 9872-9911 

E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 
 

 

 
 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo o mandato ou 

cargo 
 

 

 
 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

 
 

 

 
NOME: José Fernando Casquel Monti 

CARGO: Secretário Municipal de Saúde 

ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO / SETOR: Rua José Aiello, n° 3-30 - Bairro Santa Clara – Bauru – SP 

TELEFONE E FAX: 3227-5508 / 3223-9911 / 9872-9911 

E-MAIL: saude@bauru.sp.gov.br 

mailto:saude@bauru.sp.gov.br
mailto:saude@bauru.sp.gov.br
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 
Este procedimento está vinculado aos contratos de prestação de serviços de higienização e limpeza com fornecimento de materiais e profissionais 

para a Secretaria Municipal de Saúde, integrando as especificações técnicas como obrigação e responsabilidade do Contratante e deverá ser 

efetuado periodicamente pela fiscalização/controle da execução dos serviços, de forma a gerar relatórios mensais que servirão de fator redutor 
para os cálculos dos valores a serem lançados nas faturas mensais de prestação dos serviços executados, com base nas pontuações constantes dos 

relatórios. 

 

2 - OBJETIVOS 

 

Definir e padronizar a avaliação de desempenho e qualidade da Contratada na execução dos contratos de Prestação de serviços de higienização e 

limpeza com fornecimento de materiais e profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

3 - REGRAS GERAIS 

 

A avaliação da Contratada na Prestação de serviços de higienização e limpeza com fornecimento de materiais e profissionais para a Secretaria 
Municipal de Saúde se faz por meio de análise dos seguintes módulos: 

 

a - Equipamentos e Produtos e Técnica de Limpeza; 
 

b - Pessoal; 

 
c - Freqüência e 

 

d - Inspeção dos Serviços nas Áreas 
 

4 - CRITÉRIOS 

 

Na avaliação devem ser atribuídos ao formulário de Avaliação de Qualidade dos Serviços os conceitos “Muito Bom”, “Bom”, “Regular” e 

“Péssimo”, equivalentes, respectivamente, aos valores 3 (três), 2 (dois), 1 (um) e 0 (zero) para cada item avaliado: 

 

4.1 - CONCEITOS DA PONTUAÇÃO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS: 

 

MUITO BOM BOM REGULAR PÉSSIMO 

03 (três) pontos 02 (dois) pontos 01 (um) ponto 0 (zero) ponto 

 

MUITO BOM - Refere-se à conformidade total dos critérios: 

· Inexistência de poeira; 
· Inexistência de sujidade; 

· Vidros limpos; 

· Superfície sem sangue e ou fluidos corpóreos; 
· Todos os dispensadores limpos e abastecidos corretamente; 

· Recipientes para o acondicionamento dos resíduos limpos, com embalagens adequadas, volume até 2/3; 

- Funcionário fixo e treinado no setor, uniformizado e com EPI; 
· Materiais e produtos padronizados em quantidade suficiente; 

· Carrinho de limpeza limpo, estado de limpeza das cabeleiras de mopp e panos de limpeza, livres de resíduos. 

 
BOM - Refere-se à conformidade parcial dos critérios: 

· Ocorrência de poeira em local isolado que não seja próximo à execução de procedimentos invasivos; 

· Ocorrência isolada de lixeira fora do padrão; 
· Ocorrência isolada no reabastecimento. 

 

REGULAR - Refere-se à desconformidade parcial dos critérios: 

· Ocorrência de poeira em vários locais, que não seja próximo à execução de procedimentos invasivos; 

· Ocorrência de várias lixeiras fora do padrão; 

· Ocorrências por falta de reabastecimento; 
· Quebra de técnica de limpeza; 

· Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos com poeira; 

· Piso sujo e molhado. 

 

PÉSSIMO - Refere-se a desconformidade total dos critérios: 

· Poeira e sujidades em salas cirúrgicas, locais de procedimentos mobiliários; 
· Presença de sangue e fluidos corpóreos nas superfícies; 

· Ocorrência de poeira em superfícies fixas próximas ao paciente, local de preparo de medicamentos, salas de procedimentos; 

· Quebra de técnica de limpeza; 
· Carro de limpeza incompleto; 

· Saídas de ar condicionado sujas e móveis sujos com poeira; 

· Não reabastecimento de descartáveis, uso incorreto dos sacos de lixo nos recipientes; 
· Lixeiras sujas e transbordando; 

· Piso molhado ou sujo, oferecendo risco de acidentes; 

· Não cumprimento do plano de atividades e do cronograma de limpeza sem motivo ou sem comunicação com o contato do Contratante; 
· Funcionário com uniforme e EPI incompleto, não uso de EPC; 
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· Execução de limpeza sem técnica adequada; 
· Materiais, produtos ou equipamentos incompletos ou em quantidade insuficiente; 

· Sanitários e vestiários sujos; 

 

4.2 - MÓDULOS E ITENS DE AVALIAÇÃO 

 

MÓDULOS ITENS AVALIADOS 

 

 

A 

 

 

EQUIPÁMENTO, PRODUTO E 

TÉCNICA 

 

A.1 – Carro de limpeza 

 

A.2 – Produtos de Limpeza 

 

A.3 – Técnicas de limpeza 

 

B 

 

QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 

 

B.1 – Uniformidade de limpeza 

 

B.2 – Apresentação – Uniformização 

 

B.3 – Equipamento de Proteção Individual   

 

C 

 

FREQUENCIA 

 

C.1 – Cumprimento do cronograma e das atividades 

 

D 

 

INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

D.1 – Avaliação direta nas áreas em 17 itens 

 

4.3 - CRITÉRIOS E PONTUAÇÕES PARA OS ITENS AVALIADOS 

 

4.3.1- MÓDULO A – EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E TÉCNICA 

 

DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS PONTOS PONTOS 

A.1 – CARRO DE LIMPEZA  

 

03 
O carro de limpeza está limpo, organizado, sem falta de itens padronizados e todos os componentes estão identificados. 

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta de até 02 itens padronizados 02 

O carro de limpeza está limpo e organizado, com falta acima de 02 itens padronizados. 01 

O carro de limpeza está desorganizado, sujo e itens faltando 00 

A.2 – PRODUTOS DE LIMPEZA. 01 

Todos os produtos estão sendo utilizados segundo as determinações da CCIH e a especificação técnica do edital. Diluição 

correta, as soluções estão em recipientes adequados e identificados.. 
 

03 

Os produtos e a diluição estão corretos, porém não segue a indicação de uso no local. 02 

Os produtos estão corretos, mas a diluição é incorreta. Os produtos estão em recipientes inadequados. 01 

Os produtos não são indicados para o uso no local e a diluição é incorreta. Os produtos estão em recipientes inadequados e 

sem identificação. 
00 

A.3 – TÉCNICAS DE LIMPEZA PONTOS 

A técnica de limpeza está correta segundo as recomendações estabelecidas 03 

Os equipamentos e materiais estão corretos, mas há erro na ordem da realização da técnica. 02 

A técnica está parcialmente correta, porém a solução dos baldes apresenta-se turva 01 

A técnica está incorreta e a solução está muito suja. 00 

 

4.3.2 - MÓDULO B – QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 

 

B.1 – UNIFORMIDADE DA EQUIPE PONTOS 

Os serviços são executados por funcionários operacionais capacitados e em 

quantidades adequadas para a área. Mantém fixas as escalas dos funcionários. 
 

03 

Os serviços são executados por funcionários operacionais capacitados e em quantidades adequadas para a área.  

Não mantém fixas as escalas dos funcionários. 
 

02 

Os serviços são executados por funcionários operacionais com capacitação precária e/ou em quantidades inadequadas 

para a área. Não mantém fixas as escalas dos funcionários. 
 

01 

Os serviços são executados por funcionários operacionais com capacitação precária e/ou em quantidades inadequadas 

para a área. Ocorrem atrasos e/ou absenteísmo, prejudicando o fluxo e qualidade das atividades a serem desenvolvidas; 

posturas inadequadas, desrespeitam as chefias e demais profissionais de saúde da área, são agressivos no 
relacionamento com os colegas, falam alto etc.. 

 

00 

B.2 – APRESENTAÇÃO – UNIFORMIZAÇÃO PONTOS 

Uniformizados completamente como no descritivo. Uniformes limpos, passados e íntegros e portando identificação 

funcional. Os cabelos estão presos e utilizam gorros. 
 

03 

Uniformes incompletos, passados e limpos, com identificação funcional.  

02 

Uniforme completos, rasgados, sujos, amarrotados. Usam gorros, unhas compridas e adereços.  

01 

Uniformes incompletos. Usam peças de uso pessoal, apresentam sujidades no uniforme; cabelos soltos; usam adereços 
e barba por fazer 

 

00 

B.3 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PONTOS 

EPIs disponíveis para o uso e são adequados (uniformes, luvas, mascarras, gorros, calçados de segurança / botas).  
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03 

Disponibilidade parcial de EPIs. Falta um ou mais itens. 02 

EPIs utilizados incorretamente. Utilizam luvas cirúrgicas ao invés das de borrachas. Não utilizam EPIs para 

isolamentos e UTIS. 
01 

Não utilizam EPIs nas seguintes situações (avental e luvas de acordo com o tipo de isolamento). Luvas para 

manipulação de materiais contaminados e solução química 
 

00 

 

4.3.3 - MÓDULO C – FREQUÊNCIA - DESCRIÇÃO E CRITÉRIO DOS ITENS AVALIADOS 

 

 

C.1 – CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA E DAS ATIVIDADES 
 

PONTOS 

 

 

03 

A freqüência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária, semanal, mensal. Apresenta cronograma 

checado, e o impresso de execução da limpeza terminal está assinado pelo responsável da empresa e da área. 

A freqüência de limpeza terminal tem ocorrido com a rotina preconizada diária, semanal, mensal. Não apresenta o 

cronograma checado, e o impresso de execução da limpeza terminal está assinado pelo responsável da empresa e da área. 

 

02 

A freqüência de limpeza terminal tem ocorrido parcialmente de acordo com o estabelecido pela área diária, semanal, 
mensal. O cronograma está checado, porém o impresso de execução da limpeza terminal está em desacordo com a 

programação 

01 

A freqüência de limpeza terminal não tem ocorrido. O cronograma não está checado, e não apresenta o impresso de 
execução da limpeza terminal assinado pelo responsável da empresa e da área. 

00 

 

4.3.4 - MÓDULO D – INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS - AVALIAÇÃO DAS ÁREAS 

 
Relação dos itens a serem vistoriados e respectivas pontuações para as situações encontradas durante as vistorias e computados no módulo D. 

 

ITENS VISTORIADOS E AVALIADOS NAS ÁREAS PONTOS 

D.1 - ACESSÓRIOS SANITÁRIOS (Espelhos, Toalheiro e Saboneteira) Acessórios completos e isentos de sujidade  

03 

Pequena quantidade de sujidade 02 

Presença de sujidade nos cantos dos acessórios. Falta de material (papel higiênico, toalha e sabonete liquido) 01 

Presença de sujidade em sua extensão e interior. Falta de material 00 

D.2 - APARELHOS TELEFÔNICOS Aparelho limpo e sem gordura 03 

Aparelho com pouca sujidade no fone ou disco/teclas 02 

Presença de sujidade na fiação, teclas e disco 01 

Presença de sujidade manchas e pó em fiação e no aparelho 00 

D.3 – BEBEDOURO Isento de sujidade. Bandeja de bebedouro limpa 03 

Presença de sujidade na parede (carcaça). Bandeja do bebedouro limpa 02 

Presença de manchas antigas de sujidade. Bandeja do bebedouro isenta de sujidade orgânica 01 

Presença de sujidade orgânica e lodo 00 

D.4 - BOX DE BANHO 

Limpo e isento de manchas 
03 

Presença de manchas (gordura do sabão e água) antigas incrustadas 02 

Presença de sujidade nos trilhos e sujidade nos ralos (cabelos, vassoura) 01 

Presença de lodo e sujidade orgânica 00 

D.5 - EXTINTORES DE INCÊNDIO E QUADROS EM GERAL 

Ausência de pó 
03 

Presença de pouca quantidade de pó em sua superfície 02 

Presença de grande quantidade de pó na parte superior e lateral 01 

Presença de objetos de limpeza acondicionado inadequadamente e com sujidades 00 

D.6 - LAVATÓRIOS 

Cubas sanitárias/ louças limpas e sem manchas de sujeira. 
03 

Cubas sanitárias com manchas secas de água e ou sabonete sem sujidade 02 

Comando de registros e válvulas hidra com sujidade e pouco brilho. Isento de sujidade 

orgânica. Presença de cabelos. Presença de crostas na superfície do ralo da pia. 
01 

Presença de sujidade orgânica e lodo. Crostas na borda interna superior do vaso e no ralo da pia 00 

D.7 – MÓVEIS limpos 03 

Móveis com pouca sujidade nos cantos de sua superfície 02 

Presença de sujidades nos cantos e pés 01 

Presença de pó e manchas em sua superfície 00 

D.8 – PAREDE 

Parede isenta de sujidade 
03 

Parede isenta de sujidade orgânica; presença de sujidade em pontos localizados; presença de resquícios de material ou 

produto de limpeza; 
02 

Parede isenta de sujidade orgânica; Presença de manchas de fita adesiva envelhecida, pó em sua extensão 01 

Parede apresentando manchas de secreção, restos de alimentos e respingos principalmente nas áreas mais baixas da parede 00 

D.9 – PERSIANAS 

Persianas limpas 
03 

Persianas com algumas manchas 02 

Persianas com sujidade em pontos isolados e pó 01 
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Persianas com pó e sujas 00 

D.10 - PIAS – CUBAS 

Pia isenta de sujidade 
03 

Presença de manchas secas de água e produto de limpeza 02 

Presença de sujidade de sujidade (resto de água suja) Comando da torneira com sujidades 01 

Pias com presença de sujidades orgânica e lodo 00 

D.11 – PISO 

Piso sem sujidades, com enceramento e com brilho 
03 

Piso com sujidades nos cantos (pó) em pequena quantidade de material sólido recente 02 

Presença de sujidades sólidas em sua extensão (papel, ciscos); Piso com alguma sujidade orgânica 01 

Piso com sujidade orgânica (sangue, secreção restos de alimentos pó acumulado) 00 

D.12 - PORTA – BATENTES – MAÇANETAS 

Portas e maçanetas limpas sem manchas 
03 

Portas e maçanetas limpas sem manchas 3 

Presença de sujidade removível na área próxima à maçaneta; Presença de pequena quantidade de sujidade (pó) 
02 

Presença de sujidade removível: mão fita adesiva, pó, respingo; Presença de sujidade entre a porta e a parede 01 

Presença de sujidade orgânica e pó. 00 

D.13 - RECIPIENTE PARA RESÍDUOS (Lixeiras) Cesto de lixo limpo, seco, sem resquícios de matéria orgânica. 

Embalagem na cor correta de acordo com o resíduo gerado na área. Sacos trocados com 2/3 da capacidade de 
acondicionamento 

03 

Cesto de lixo limpo, seco, com alguns resquícios de matéria orgânica. Presença de saco de lixo cheio além do limite 2/3. 02 

Cesto de lixo sujo no seu interior. Molhada na parte interna, com embalagem adequada, com os resíduos transbordando. 01 

Cesto de lixo sujo. Os resíduos transbordando, respingos de matéria orgânica, embalagem errada para o tipo de resíduo 

gerado. Não há troca dos sacos de lixo. 
00 

D.14 - SAÍDAS DE AR CONDICIONADO – EXAUSTORES Saídas de ar condicionado e/ou exaustores isentos de 

poeira ou outras sujidades 
 

 

03 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira em pontos localizados  

02 

Saídas de ar condicionado e/ou exaustores com presença de poeira, manchas e picomã na maioria dos itens vistoriados;  

01 

Todas as saídas de ar condicionado e/ou exaustores apresentam poeira, manchas, picomãs, sujidades  

00 

D.15 – TAPETES   

Tapete limpo 03 

Tapete limpo com algumas sujidades sólidas 02 

Tapete com sujidades nos cantos, adesivos (chicletes) 01 

Tapete apresentando sujidade sólida além de papéis e pó 00 

D.16 – TETO 

Teto limpo, sem sujidades 
 

03 

Teto limpo com sujidade em pontos isolados 02 

Teto com presença de sujidades nos cantos próximo à parede 01 

Teto com sujidades como picomã, matéria orgânica etc... 00 

D.17 – VIDROS 

Vidros limpos. O cronograma é cumprido 
 

03 

Presença de discreta sujidade. O cronograma é cumprido parcialmente  

02 

Vidro limpo com sujidades nos cantos. Pó em sua extensão. O cronograma de limpeza não está sendo cumprido de acordo 

com a freqüência estabelecida 
 

01 

Presença de sujidades sólidas e manchas de líquidos em sua extensão. A limpeza é deficiente. O cronograma não esta 
sendo cumprido. 

 

00 

 

D – MÉDIA GERAL OBTIDA APÓS 8 (OITO) AVALIAÇÕES DAS ÁREAS 

 

Pontuação a ser obtida após a realização de cada avaliação, conforme tabela e critérios estabelecidos neste Anexo de 0 a 51 

 

 

5 - CÁLCULOS PARA OBTENÇÃO DOS VALORES A SEREM FATURADOS: 

 

5.1 – RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES DE QUALIDADE: 

 

A cada total da pontuação por módulo, aplica-se um peso percentual diferenciado, obtido mediante a divisão deste total pelo respectivo peso (%), 

compondo assim o resultado da avaliação de qualidade dos serviços de limpeza. Vide  quadro ilustrativo abaixo: 
 

TOTAL DE PONTOS DOS 

MÓDULOS 

PESO (%) NA 

AVALIAÇÃO 

PONTUAÇÃO MÁXIMA A SER 

OBTIDA 

A (9)  0,15 60 

B (9)  0,15 60 

C (3)  0,20 15 

D (51)  0,50 102 

RESULTADO DA AVALIAÇÃO  237 
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5.2 – CONTINGENTE DE OPERACIONAIS ATUANDO NO PERÍODO: 

 

Será apurada mensalmente a média diária dos funcionários operacionais, atuando diretamente em cada Unidade, que deverá ser dividida pelo 

contingente estipulado e proposto pela Contratada e multiplicado por 100, gerando assim valor numérico para efeitos de fatura. 
O resultado da apuração do contingente terá como teto máximo 100 pontos. 

 

5.3 - RESULTADO DOS VALORES PARA EMISSÃO DAS FATURAS MENSAIS: 

 

Para obtenção do Valor Mensal da Fatura, os resultados das Avaliações de Qualidade e do Contingente de Operacionais serão divididos por 0,50 

e posteriormente somados, conforme verificado abaixo: 

 

ITEM  PONTUAÇÃO MÁXIMA DIVISOR RESULTADO 

FINAL 

Resultado das Avaliações 237 0,50 474 

Contingente de Operacionais 100 0,50 200 

 

VALOR FINAL PARA FATURA 

 

   

674 

 

5.4 - INTERVALOS DE PONTOS PARA LIBERAÇÃO DA FATURA 

 

LIBERAÇÃO DE 100 % DA FATURA DE: 500 A 674 PONTOS 

LIBERAÇÃO DE 95 % DA FATURA DE: 400 A 499 PONTOS 

LIBERAÇÃO DE 90 % DA FATURA DE: 350 A 399 PONTOS 

LIBERAÇÃO DE 80 % DA FATURA DE: 300 A 349 PONTOS 

LIBERAÇÃO DE 75 % DA FATURA ABAIXO DE 299 PONTOS 

 
 

AVISO IMPORTANTE 

 

OS NÚMEROS APURADOS EM TODAS AS AVALIAÇÕES OU OPERAÇÕES MATEMÁTICAS REALIZADAS PARA 

OBTENÇÃO DOS VALORES PARA FATURA, OBRIGATORIAMENTE SERÃO NÚMEROS NATURAIS, NÃO DEVENDO SER 

UTILIZADOS CASAS DECIMAIS E/OU ARREDONDAMENTOS. 
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ADENDO 2 : PLANILHA P/ AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


